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Seja qual for seu
problema de iluminacão,
os engenheiros
lurriinotécnicos da G.E.

a melhoroferecem
solução
-sem ônus para VOC~!

Sem qualquer compromisso ou despe-
sa de sua parte, solicite a presença de
um engenheiro luminorécnico da
neral Electric para estudar o seu pro-
blema de iluminação. Você terá, assim,
a .garantia de receber o melhor pro-
jeto de iluminação; em bases funcio-

" .nais e econormcas.

Projetos de Iluminaeão para

• escritórios
• bancos
•• fábricas
• iluminação pública
• escolas
• hospitais
• edifícios
• oficinas
•• ginásios esportivos
• repartições públicas etc.

GENERAie ELECTRIC
General Electric S. A.

Rio de Janeiro . São Paulo . Recife . Salvador . Pôrto Alegre
Belo Horizonte . Curitiba
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criações plásticas
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móveis l'atelier
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cnaçoes prancas
• • - I·projetos e onentaçao arnsnca

do arq. jorge zalszupin
r.

rua augusta 1791, conjunto nacional

rua hilário de gouveia, 57-a;copacabana rio de janeiro gb

móveis l'atelier



DURABILIDADE
- É o QUE VOCÉ ESPERA DE UM ELEVADOR?

Os Elevadores Otis são feitos para durar tanto
quanto os próprios edifícios onde são instalados
- e duram mesmo! De fato, os primeiros
elevadores instalados no Brasil pela Otis continuam
em funcionamento, alguns há mais de 30 anos.
Na maioria dos casos, os Elevadores Otis só
deixam de funcionar quando os edifícios são
demolidos (nos outros casos, são substituídos por
Elevadores Otis modernos). Pense no que isso
representa em economia e tranqüilidade para
você. Pense, e você descobrirá porque os
melhores edifícios são equipados com Otis
-. em todo o mundo!

Durabilidade

Eficiência

Segurança

Beleza

ELEV AD ORES OTIS S. A.
Onde tudo
é de primeira ...

31.144
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marquises
terraços
caixas d'água
sub-solos
calhas. .pIscInas
etc.

COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS

MATRIZ FILIAL FILIAL FILIAL

RUA PRESIDENTE ~OARES BRANDÃO, 163 RUA GOITACA Z E S, 14 - S. 601 RUA 15 DE NOVEMBRO, 556 - 5. 701/?

TEL 33-S~98 TEL.2-1617 TEL.4-1220

rELEG." N EUCHATEL '. TELEG. "N EUCHATEL" -E L EG. ',> N EUCHATEL

SAO PAULO BELO HORIZO"JTE CURITIBA

qUA SANTA LUZIA,6.BS-109

TEL.32-2270

TELEG. ~'Ne:UCHATE.L '. '
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1
Na verdade, são incontestáveis
as vantagens do fórro de
gêsso Gessoplac
sobre qualquer tipo de forro.
Esta afirmação não é gratuita
e baseia-se em razões sólidas,
Veja:

o gêsso é um material que,
com o passar do tempo,
fica mais resistente, O forro de
gêsso Gessoplac é,
porisso, eterno, E é também
removível e reaproveitável.

4
O gêsso é incombustível.
Porisso, submetido durante
15 minutos a uma temperatura
de 7500 (teste realizado
pelo Instituto de Pesquisas
T écnológicas conforme
certificado oficial n.? 222,315)
concluiu-se que o forro de
gêsso Gessoplac não se
incendeia, que não houve
produção de gazes
combustíveis, não se
observando também nenhuma
elevação de temperatura,
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2
Material nobre e homogêneo
de grandes possibilidades
plásticas, nada pode superar o
forro de gêsso Gessop lac
quanto à aparência e
possibilidades decorativas,
resolvendo técnica e
plàsticamente, os problemas
de iluminação,

5
O forro de gêsso Gessoplac,
como se viu, é perfeito
isolante térmico, poupando
porisso, os aparelhos de
condicionamento de ar,
É também isolante acústico,
com grande coeficiente de
absorção (certifir::ado oficial do
IPT n,· 12,677), Para a
perfeita isolação térmica e
acústica contribui também a
manta de lã de rocha de que
são revestidas as chapas,

GESSOPLAC
Rua Marcoru 31
tel '34 01 19

6,° andar
São Paulo

o o ••
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3
Uma outra característica
do gêsso e, portanto do fõrro
de gêsso Gessoplac, é
a estabilidade e inalterabilidade
do material: não empena,
não racha, não abre fendas,
não bicha, Dispensando
entarugamento, não sofre
também os efeitos de sua
instabilidade,

6 'e _

Por ser eterno e reaproveitável,
o forro de gêsso Gessoplac seria,
só por isso, a melhor solução
do ponto de vista econômico.
Mas há ainda outros fatores
que contribuem para a redução
do seu custo: sendo
incornbustfvel. reduz a taxa de
sequros eo custo de colocação
(incorporado ao preço)
é baixo, dada a rapidez com
que se processa,

Formato das chapas: 0,60xO,60m,

As chapas são presas por meio
de tirantes de arame
galvanizado sustentados por
pregos de aço fixados a revolver,

Suportes de alumínio na borda
fixadora garantem uma
fixação segura,

Colocação sob a
responsabilidade do
departamento especializado da
Gessoplac

i'

REPRESENTANTES: Porto Ategre ' HEUSER & CIA, LTOA. - R. Vlg. José Iná c io , 371 - 9,° And - SI 913 - Galeria Rosároo - Fone: 5082 - Cx. postal 1678

•• Rio de Janeiro: ENG.o CELSO PIRES LEHNEMANN - Av. Rio Branco, 156 - Grupo 2810 - fone: 52-8292. Campinas: WALDIR A. HEIDRICH E CARLOS LIMA

Rua Dr, Costa Aguiar, 698 - 11.0 ano _ 5/1105 _ Fone: 8-5137 • Barra Mansa: CYRANEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - Av Joaquim Leite, 604 r S/ 2t4



Há banheiros que não precisam de vidros Blindex
Mas, quando se trata de banheiros mo- .
dernos, ai sim, os boxes Blindex são in-
dispensáveis. Por que? Bem, uma das ra-
zões é que os boxes de vidro temperado
Blindex evitam aquele trabalho de enxugar
o chão após o banho (simplesmente por-
que a água não consegue passar para o
resto do banheiro). Esta Já seria uma boa
razão. Entretanto, os boxes Blindex ofere-
cem outras vantagens. Por exemplo: são
montados com chapas de vidro tempera-

do, de alta resistência, possibilitando gran-
de segurança contra choques ocasionais.
Permitem lavagem muito mais rápida. E
não rasgam, como as cortinas. Além dis-
so, .podem suportar uma pressão 5 vêzes
maior do que a tolerada pelos vidros não
tem perados. Seu indice de flexibilidade é
8 vezes superior ao dos vidros comuns.
Precisamos dizer mais? ..l.o'Js'l-~

, ~ ~~

SIAlUCIA CRISTAIS lTDA.BlINOEX
São Paulo Vendas: Rua Tocantins. 96· Te!. 52·6543 e 52-6438 - Rio Vendas: Av. Presidente Vargas, 642 - G. 505 - Tel. 23-9915
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Agradecerno$ aos nossos prezados
clientes a"preferência dada ao
aço especial para construção

o
cujos índices de vendas

superaram as nossas expectativas

Fabricantes
SIDERÚRGICA BARRA MANSA' S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Rua Rizkallah Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 • 32-5146 - Rede í n t er n c > S. Paulo



1<: ARQUITETURA É LID.l\ E COLECIONADA MENSALMENTE POR

3.125 ARQUITETOS, OU SEJA TODOS OS ARQUITETOS BRASILEIROS

NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.

*: ARQUITETURA ATINGE MENSALMENTE MAIS DE 2.500 FIRMAS

CONSTRUTORAS EM TODO O BRASIL (OU A TOTALIDADE DOS

CONSTRUTORES DO RIO E S. PAULO).

* ARQUITETURA ATINGE MENSALMENTE TôDAS AS INDúSTRIAS

BRASILEIRAS LIGADAS À ARQUITETURA E À CONSTRUÇÃO.

Por estas três razões e ainda porque ARQUITETURA,
pela sua regularidade. pelo seu padrão iorncdisticc, gráfico e re-

dacional representa uma experíêncict nova e única em matéria

de Revista especializada no país. anunciar em suas páginas é
assegurar à sua mensagem publicitária uma penetração ideal,

certa e garantida que nenhuma outra publicação pode oferecer.

EXPERIMENTE ANUNCIAR EM ARQUITETURA,

A REVISTA OFICIAL DOS ARQUITETOS BRASILEIROS



ARQUITETO HERBERT HIRCH

Fêz seus estudos técnicos e
de marcenaria no Bahaus. em
Dessau (Berlim). Desde 1950.
projetista de móveis residenciais
e de escritório para Christian
Holzãpfel : de aparelhos de rá-
dio e TV para Max Braun; de
móveis estofados para Wilde e
Spieth e outros. Membro de
Deutschen Werkbundes desde
1946. Presidente da União dos
Desenhistas Industriais desde
1960. Membro do Conselho
Alemão da Forma desde 1961.

Modêlo exclusivo. Proje-
tado pelo arquiteto Her-
bert Hirch, para Holzãpfel,
Alemanha. Trata-se de
estilo de concepção con-
temporânea, dentro de
uma nova linha funcional
de confôrto e beleza. Sua
produção no Brasil, pela
Brafor, dá projeção inter-
nacional aos padrões na-
cionais de móveis para es,
critório, E a Brafor orgu-
lha-sede ser das primeiras
a trazer, para o nosso país,
o que há de mais avan-
çado na produção mundial
de móveis para escritório.

BRRFOR
Ho lz á pf'el
- CLASSE INTERNACIONAL EM
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

ESCRIVANINHA DA LINHA HOLZAPFEL - BRAFOR



Tubos PVC - Sim!
e a Junta?

Todos conhecem as principais caracteristicas dos tubos
PVC - não enferrujam, não amassam, são mais leves que
os de metal, são inatacáveis pela maioria dos agentes
quimicos, apresentam maior vazão, são econômicos, etc.,
vantagens que possibilitam aos Tubos PVC inúmeras apli-
cações nas indústrias, no campo, nas construções civis,
Mas, e a Junta? Bem ... em tubos PVC, o ideal é "Junta
Soldada. Junta Soldada - é o ponto forte da tu bu lação: as
paredes se fundem molecularmente na junção, formando
um todo monolítico. Junta Soldada - é a estanqueidade
total assegurada à tubulação não sô no transporte de

TUBOS
•• AS.L •.•.•••••••••

Conexões à vontade.

liquidos como até de ar comprimido. Junta Soldada - é a
facilidade e a redução do tempo gasto nas instalações,
pois dispensa o uso de ferramentas. Além dessas quali-
dades, os tubos PVC Rigido Brasílit Junta Soldada são
fabricados seguindo técnica testada e aprovada em 'mer-
cados internacionais; utilizando-se de matéria prima de
alta qualidade, sem plastificante, que Ihes garante rigidez
e alta dourabi lídade: dentro de especificações e contrôles
rigorosos indispensáveis a obtenção de um produto tecni-
camente perfeito. Solicite-nos folhetos e utilize a nossa
assistência técnica.

RíGIDO "JUNTA SOLDADA"
~
BRASILIT
-.sMII

Revendedores Autorizados em todo o país.



QUEM ESPECIFICA"

o arquiteto não concebe coisas irreais. A sua concepção é material desde o primeiro traço.
O traço, a linha são notações que correspondem a determinados materiais. É o arquiteto pois
quem decide qual o material a ser empregado. Há diversos tipos de materiais e nem todos são
conhecidos pelos arquitetos Será que êles conhecem o seu material? A melhor maneira
que o senhor tem para tornar o seu material conhecido pelos arquitetos é apresentá-Io através das
páginas de ARQUITETURA. A revista que todo arquiteto brasileiro lê e coleciona.
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editorial

Nossas Cidades

2

Uma pequena nota do jornal para-
ense "A Província do Pará" sôbre um
anteprojeto de lei apresentado pelo
vereador Alberto Nunes traz-nos de
volta ao assunto que tem sido quase o
tema constante dêstes editoriais.
O vereador AN está preocupado em

salvaguardar a parte da cidade de Be-
lém do Pará chamada Cidade Velha.
Neste bairro estão localizadas constru-
ções de valor arquitetônico como o
Convento do Carmo, a Igreja de San-
to Alexandre, a Catedral de Belém, o
Forte do Castelo e outros, levantados
antes do século XIX.
A iniciativa do vereador é correta.

Aos poucos, nossas cidades tradicio-
nalmente coloniais vão perdendo suas
características históricas e culturais
ante o impacto de um brutal proces-
so imobiliário. Muitos confundem êste
processo especulativo com progresso.
Mas, na realidade, o que tem signi-

ficado esta urbanização caótica? Quais
são suas principais características? A
resposta a estas perguntas não é di-
fícil e está suficientemente à vista de
qualquer um. Proliferação de agrupa-
mentos de habitações antl-hígiênícas,
ou sejam, as conhecidas favelas, os
mocambos, as malocas, as cabeças-de-
porco, as hospedarias e tantas outras
formas desumanas de morar. Uma a-
centuada congestão de todo o sistema
urbano, que se reflete dia a dia com
mais intensidade na carência e na pre-
cariedade dos serviços públicos e co-
munitários; no colapso do abasteci-
mento de gêneros de primeira necessi-
dade; no tráfego enervante que des-
gasta inutilmente o tempo e a saúde
dos seus habitantes.
ltstes aspectos têm, entretanto, re-

lações bem mais profundas. Relacio-
nam-se com a explosão demográfica,
com o desenvolvimento industrial não
plane] ado, com a estrutura agrária
arcaica, com graves problemas sociais
de aculturação.
Com efeito, grande parte das po-

pulações que vem engrossar os habi-
tantes da cidade provém do campo,
de onde foi expulsa pelas conseqüên-
cias de uma política agrária ultrapas-
sada, e trazida a êstes núcleos urba-
nos pela forte atração exercida atra-
vés do aspecto essencialmente centra-
lizado de uma política não organiza-
da de desenvolvimento.
E' fato sabido que estas populações,

uma vez chegadas à metrópole, não
conseguem se integrar plenamente no
sistema cultural urbano. Como que
acampam na periferia ou nos espaços
vazios da cidade, instalando ali
num choque cultural impressionante

- todo um sistema de vida de carac-
terísticas essencialmente não urbanas.
ltstes aspectos, relativamente recen-

tes, vieram somar-se a uma política
de colonização exclusívamente extra-
tiva, que determinou uma distribuição
demográfica realizada principalmente
ao longo da costa. O aspecto extrati-
vo da colonização pesou muito no ca-
ráter dos nossos núcleos urbanos. ltles
não foram concebidos para uma vida
que se instalava em definitivo. E,
quando caminhavam para tal fim, mu-
danças bruscas no sistema econômico
determinavam outros rumos que lhes
eram muitas vêzes fatais. Acentuava-
se, desta forma, o jeito de transito-
riedade, marcando todo um conceito
de vida urbana. Esta herança trágica
e desagradável, nós a carregamos até
hoje.
Terra não nos falta, mas, contradi-

tàrlamente, é cada vez mais sufocan-
te a sensação de angústia de espaço
nas cidades. Suas áreas crescem des-
mesuradamente, fracionando-se em
pequenos lotes que comprometem de-
finitivamente qualquer esperança de
uso racional da terra seja para fun-
ções urbanas ou agrárias.
Uma falsa idéia de enriquecimento

aparece na valorização trazida pela
especulação. Os terrenos sobem de va-
lor, mas êste valor é fictício. ltle nada
acrescenta ao potencial da região. Pe-
lo contrário, é em grande parte das
vêzes a mola mestra do empobreci-
mento e da miséria da região. Para
valorização destrói-se o solo agricul-
turável, a paisagem, os sítios históri-
cos e de valor turístico e todo o meio
ambiente natural.
Tais fatos esboçados tão ligeiramen-

te talvez não demonstrem com sufi-
ciente ênfase a significação que têm
no futuro do país e de sua comuni-
dade. Mas nós, arquitetos, sentimos a
grande responsabilidade que nos cabe
no planejamento territorial do país e
estamos cada vez mais perplexos e
estarrecidos ante a inação dos setores
responsáveis pelos destinos do país.
Não basta querer preservar sítios

históricos ou artísticos. E' necessário
que se comece a criar uma mentali.da-
de nova na conceituação dos proble-
mas urbanos. Nesta tarefa, Ü' papel do
legislador estadual e municipal é de
capital ímportâncía. A êles compete
legislar sôbre a edíficaçâo e o uso da
terra. Esta' atríbuíçâo dentro do qua-
dro caótico da urbani~ação brasíleí-
ra, é de uma responsabilidade aterra-
dora, pois, ao legislador municipal de
hoje, os futuros habitantes de nossas
cidades irão abençoar ou maldizer pe-
los seus acertos e desacertos. *



projeto

Concurso de Anteprojetos para nova Sede Social

Jóquei Clube de Goiás

o Jóquei Clube de GOlas promoveu
no início dêste ano um Concurso de
Anteprojetos para sua nova Sede na
capital dêsse Estado.
Os arquitetos Paulo A. Mendes da

Rocha e João Eduardo de Gennaro, ra-
dicados em São Paulo, foram os ven-
cedores, obtendo como prêmio o de-
senvolvimento do projeto dentro da
Tabela de Direitos Autorais do IAB.
O segundo prêmio coube a Ariel Vei-

ga da Costa Campos - IAB - GO e o
terceiro a Renan de Barros Oliveira -
IAB - GO.
A Comissão Julgadora composta dos

arquitetos Heitor Annes Dias Vignelli -
IAB - DF; Jon Maitrejean - IAB -
SP e Maurício Nogueira - IAB - GB,
afirmou que o anteprojeto vencedor
integra-se perfeitamente no terreno,
através de uma utilização racional de
sua área. Esta solução possibilitou uma
clara diferenciação das diversas fun-
ções do programa, sem separá-Ias,
criando, desta forma, a necessária con-
tinuidade espacial.
A solução arquitetõnica é homogê-

nea, permitindo, grande flexíbílídade
no uso dos espaços internos a par de
íntegrá-Ios às áreas externas. Tal fato
justifica o não cumprimento estrito de
certos itens do programa. A Comissão
Julgadora salienta a boa solução dos
acessos (social e de serviço), mas. es-
pera que, na fase de desenvolvimento,
será melhor resolvido, no acesso social,
o tráfego de pedestres e veículos, a
seu ver, no anteprojeto, pouco caracte-
rizado".
Em seu memorial a Comissão Julga-

dora fêz questão de, "ao congratular-
se com a entidade promotora do con-

Arquitetos Paulo A. Mendes da Rocha
João Eduardo Genaro

curso", salientar a importância de con-
curso desta natureza, principalmente
quando realizadas em áreas em franco
desenvolvimento como é o caso de
Goiânia. Êstes concursos oferecem a
oportunidade de uma efetiva partici-
pação do arquiteto na solução dos pro-
blemas culturais destas áreas, proble-
mas êstes que no ver da comissão [ul-
gadora, devem ser enfrentados duran-
te a fase de desenvolvimento, evitan-
do-se sua transferência à estágios pos-
teriores. As condições de expressão
cultural são criadas pelo desenvolvi-
mento e a arquitetura sendo uma das
formas mais características da cultu-
ra de um povo, deve acompanhá-Io
passo a passo.
Os arquitetos vencedores ressalta-

ram que, "Goiânia, cidade planejada
especialmente para sede administrati-
va do Estado, transferida de Goiás Ve-
lho em 1937, não possui em sua parte
central, e mais densa, áreas reserva-
das a clubes e demais locais de lazer.
É muito oportuna, portanto, a preser-
vação definitiva, do terreno de 20.000
m2 do Jóquei Clube, para tais finali-
dades.
Equipar êsse lugar, de 200 m de fren-

te para a Av. Anhanguera, com as ins-
talações que estão desde já previstas,
no programa do Jóquei Clube de Goiás,
é, de fato, medida das mais oportunas.
Uma rua foi aberta, perpendicular

às duas frentes maiores unindo as ave-
nidas e criando maior flexdbilidade de
acesso. O edifício liga duas áreas de
utilização bem definidas: uma plata-
forma com as piscinas e um parque,
prolongamento do salão de reuniões e
de estar". *



PLANTA 1 COTA 739,20 pLANTA 2 COTA 742,00
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1 - Circulação veículos
2 - Portaria
3 - Portaria serviço
4 - Vestiário visitantes - senhoras
5 - Vestiário visitantes - homens
6 - Vestiário meninos
7 - Sanitário público - senhoras
8 - Sanitário público - homens
9 - Vestiário senhoras
10 - Vestiário homens
II - Departamento médico
12 - Departamento esportes
13 - Depósito equipamentos
14 - Depósito geral
15 - Ginásio
16 - Circulação
17 - Sanitário homens
18 - Sanitário senhoras
19 - Barbearia
20 - Salão de beleza
21 - PBX
22 - Recepção
23 - Chapelaria
24 - Vestíbulo
25 - Sala de berços
26 - Secretaria - Tesouraria
27 - Copa-cozinha
28 - Vestiários serviço
29 - Lavanderia
30 - Salão de festas
31 - Páteo
32 - Orquestra

1 - Play Ground
2 - Vestíbulo vestiário
3 - Sala de estar
4 - Vestíbulo
5 - Páteo
6 - Piscina principal
7 - Varanda piscina
8 - Restaurante - salão de festas
9 - Bar
10 - Pista de danças
11 - Palco orquestra
12 - Orquestra
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PLANTA 3 - COTA 736,30 PLANTA 4 COTA 744,60
1 - Tribuna
2 - Vazio varanda estar
3 - Vazio salão de festas
4 - Leitura
5 - Estar
6 - Jogos
7 - Reunião presidência
8 - Diretoria
9 - Sala de reunião
10 - Secretaria
11 - Conferência - projeções
12 - Bar
13 - Sanitários

1 - Ar condicionado
2 - Repouso
3 - Vestiário
4 - Saúna
5 - Piscina
6 - HaU
7 - Vapor
8 - Massagem
9 - Duchas

10 - Sanitários
11 - Depósito

nutenção
12 - Bilhar

Mobiliário, equipamentos ma-

13 - Bar
14 - Copa
15 - Boite
16 - Orquestra

~
~~ J
J 736.30
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SLOURENÇO DA MATA

CD

(;ajueiro Sêco, uma experiência em construeáo

8

ARQUITETURA, em seu número 13,
publicou, nesta seção, um trabalho in-
titulado: "A Política Social do Mocam-
bo", Razões alheias a nossa vontade
fizeram com que a matéria saísse sem
nota introdutória e sem menção a sua
procedência e autoria.

Voltando ao assunto, ARQUITETURA
traz aos seus leitores os 1)rimeiros re-
sultados concretos da política exposta
naquele trabalho de autoria do arqui-
teto Gilda Guerra, preSidente do Ser-
viço Social Contra O' Mocambo, que con-
tou com a colaboração do arquiteto
Acácio Gil Borsoi, então diretor do
Departamento de Construções do SSCM.

A POLíTICA DO MOCAMBO

Flávio Marinho Rêgo, arquiteto par-
ticipante da equipe que desenvolveu o
projeto de Cajueiro Sêco, ao referir-se
à política habitacional do Govêrno Mi-
guel Arrais, afirma tratar-se de "uma
iniciativa corajosa e realista para en-
caminhar O' angustiante problema hu-
mano e social de uma enorme, e deses-
perada massa humana marginalizada.
Essa iniciativa, primeira de seu tipo
em nosso meio, segundo creio, foge aos
moldes já tradicionalizados das solu-
ções formais ou paternalistas que em-
bora de flagrante parcialidade, permi-
tem ampla utilização demagógica e

eleitoreira. O plano do Govêrno Mi-
guel Arrais, que poderíamos chamar de
orgânico, não apresenta uma solução
acabada para O' problema e sim uma
estrutura dinâmica, que dirigida da
maneira correta, poderá potencialízar
tôdas as energias eeonômíeo-socíaís la-
tentes e realizar gradativamente a re-
cuperação simultânea dos valôres SO'-
ciais, polítícos, econêmícos, morais e ar-
tístícos do grupo humano atingtdo.
O resultado final refletirá a expres-

são de cada comunidade, seu Índice' de
integração, cultural, artístíco, econô-
mico e político, comunidade essa já in-
tegrada então posítívamente no con-
texto social.
O homem recuperado através da utí-

Iização de seu próprío estôrço é um
fator posítívo de progresso O' que não
acontece com O' protegido social, desfi-
brado pelo . paternatísmo que põe em
evidência sua falência existencial."

A EXPERIÊNCIA PILÕTO
DE CAJUEIRO Sí:CO

A idéia da experiência, agora trans-
formada em projeto-pilôto, foi moti-
vada pela invasão dos Montes Guara-
rapes, área tombada pelo Patrimônio
Histórico e onde se realizou a restau-
ração política nacional do domínio ho-
landês, no século XVII.
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Em fins do ano passado, um grupo
aproximadamente de 2.000 famílias,
vindas de diferentes subúrbios do Re-
cife e de alguns municípios do interior
do Estado, iniciou a construção de mo-
cambos, empregando materiais, os mais
diversos: palha, madeiras, capim, rô-
lhas de flandres, sacos, papelão. Essas
invasões exprimem, não apenas a an-
gústia do problema habitacional das
classes pobres, porém, primàriamente,
efeitos de causas econômicas. A estru-
tura agrária regional, ainda caracte-
rizada pelo latifúndio e o sistema de
plantação extensivo, à base da mono-
cultura, é uma dessas causas. Outras,
já apontadas em pesquisas e estudos
socío-econômíeos de Pernambuco e do
Nordeste: o alto índice de crescimento
populacional (à taxa de 4% a. a); a
densidade habitacional elevada no Re-
cife; o fluxo migratório das zonas ru-
rais para os grandes centros urbanos
- particularmente o Recife; a centra-
lização dos serviços de assistência so-
cial (educacional, médica e hospitalar) ;
o desemprêgo disfarçado na zona ru-
ral, principalmente na zona da mata,
que contribui para a expulsão popu-
lacional dos campos para as cidades,
em busca de melhores condições de so-
brevivência.
Como agente ativo dessa invasão, re-

gistra-se a figura do chamado "indus-
trial do mocambo". A invasão carac-
teriza-se, principalmente, pela desor-
dem na ocupação dos terrenos e a falta
de uniformidade nas construções e má
utilização do espaço físico. O "indus-
trial do mocambo" ou seu representan-

te reclama uma posse ilegítima dos ter-
renos invadidos e faz a "marcação do
chão", vendendo aos interessados os
lotes irregulares.

A AÇãO DO SSCM

Diante da necessidade de uma solu-
ção urgente para a remoção das fa-
mílias "invasoras", coube ao SSCM a
tarefa de coordenar um programa de
relocação familiar, aproveitando a
oportunidade para a aplicação dos
princípios diretores da nova política
social do Govêrno.
Antecedeu à solução habitacional das

famílias, a preparação de terrenos, ur-
banização da área. a ser ocupada, mar-
cação de lotes uniformes, arruamento
e formação de superquadras e quadras.
A administração estadual estabele-

ceu um debate franco e um diálogo
realista com as famílias, para a sua
adesão às diretrizes da política social
do mocambo. Constituiu-se um comitê
integrado pelos representantes do gru-
po "invasor" e funcionários do SSCM
que realizou a classificação dos futu-
ros mutuários do programa de auto-
construção. .
A orientação básica da Política So-

cial do Mocambn é de ajustar o padrão
de moradia ao nível do poder aquisiti-
vo da população. Não se compreende
que a um grupo social com .poder mí-
nimo de poupança sej a fa vorecida uma.
habitação cara, que' criará condições
artificiais de vida, além de torná-lo de-
sajustado, na comunidade. A aborda-
gem do problema da habitação, na po-.

lítica atual do Govêrno, é feita sob
critério realista, subordinando a ação
do Estado a uma orientação de renta-
bilidade efetiva dos investimentos imo-
biliários e a uma perspectiva social.
Se se considera a habitação como

bem de consumo - e, portanto, setor
de investimentos estimulador de pres-
são inflacionária num país subdesen-
volvido - os padrões de moradia são,
portanto, relativos ao poder aquisitivo
individual.
A experiência de Cajueiro Sêco reve-

la que se está tentando pôr em práti-
ca uma "política coordenada ao nível
de vida familiar" e subordinada à idéia
de que a solução habitacional deve ser 9...:
enquadrada no planejamento comuni-
tário, à base da criação de um mercado
certo de trabalho e do aumento do po-
der aquisitivo individual ou familiar,
inclusive com a mobilização da fôrça
de trabalho e dos recursos humanos.
ociosos ou inaproveitados.

O TERRENO

Nas proximidades dos montes ..Gua-
rarapes, localizada na' .linha Sul da'
R. F .N. e da B-225, no município de
Jaboatão, adquiriu o SSCM unia área.
de 30 ha, denominada Cajueiro Sêco,
pràticamente plana, na rqual um pe-.
queno movimento de terras permite a:
localização de.763 'lotes ..populares, além.
de espaço útil reservado' aos ·serviç.os·,
comunitários. A ocupação dos lotes: pos-.
síbílítaráta instalação 'de uma' .comu- .:
nidade .de 3.815 .pessoas, à médía..fa-
miliar de 5 pessoas.'
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As ruas principais da área estão sen-
do revestidas com material argiloso. A
construção dos serviços comunitários
terá a vantagem de concorrer para o
desenvolvimento de hábitos de vizi-
nhança e coesão social dos grupos.

O plano de urbanização obedeceu
à idéia de "plano massa" com um sis-
tema rígido de superquadras e qua-
dras, para permitir o espaçamento de-
sejado na experiência de autocons-
trução.
Os lotes populares medem 8m x 16m,

e são locados aos interessados por meio
de contrato, ficando a cobrança dos
aluguéis (Cr$ 100,00 mensais) a ser
feita pela organização comunitária lo-
cal (Associaçã(} dos Moradores do Ca-
jueiro Sêco).
O contrato de locação impede qual-

quer transferência de terreno, em de-
corrência da valorização imobiliária,
não permitindo, ainda, o SSCM, qual-
quer construção para fins de aluguel.

ASSIST1l:NCIATÉCNICA

o mecanismo de assistência técnica
está sendo estabelecido pelo Departa-
mento de Construção do SSCM, em co-
laboração com os estudantes da Fa-
culdade de Arquitetura da Universi-
dade do :Recife. Um dos objetivos é a
fixação de normas ou exígêncías mí-
nimas para. a autoconstrução. O De-
partamento' de Construções, está no
momento, executando os planos das ca-
sas a serem construí das e experimen-
tando os métodos Q,'econstrução a se-
rem empregados, destacando-se entre

êles um projeto de casa de taipa com
estrutura pré-fabricada.

1 - Lotes de habitação
2 - Igreja
3 - Auditório
4 - Comércio
5 - Fábrica de roupas
6 - Oficina de sapatos
7 - Unidade sanitária
8 - Passagem
9 - Escola

ASSISTÉNCIA FINANCEIRA

A assistência financeira é assegura-
da através de um pôsto de revenda de
materiais de construção - pré-molda-
dos e tradicionais. Os preços são bai-
xos, porém ao nível do mercado, para
evitar a especulação. A idéia é trans-
formar, mais tarde, êsse pôsto em uma
cooperativa central, dirigida pelos pró-
prios mutuários.

EQUIPAMENTO URBANO

O equipamento urbano inclui a ins-
talação de serviços públicos básicos
para a comunidade: água, luz elétrica
pública, esgôto. Serão de responsabili-
dade dos órgãos estaduais, Departa-
mento de Águas e Energia e Departa-
mento de Saneamento do Estado, os
quais terão a cobertura financeira dos
custos.
Até que sejam realizados os trabalhos

definitivos de água e esgotos, serão
construídos na primeira etapa do de-
senvolvimento do projeto: chafarizes,
lavandarias, banheiros e sanitários pú-
blicos. Essas unidades estão no mo-
mento, limitadas em sua capacidade de
atendimento, uma vez que se trata de
uma experiência, que, em tôdas as suas
fases, terá de ser analisada, ajustada
ou modificada de acôrdo com a eficiên-
cia do seu funcionamento e com a
maior ou menor receptividade da co-
munidade.
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Comunidade de Cajueiro Sêco - Unidade sanitária
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EQUIPAMENTO SOCIAL

O equipamento social da comunidade
está apoiado em dois núcleos: o Cen-
tro Social comunitário, e as oficinas
de trabalho artesanal e técnico-pro-
fissional. Um dos prédios projetados se-
rá destinado à fábrica de roupas, que
utilizará 100 máquinas de costura e
proporcionará ocupação efetiva para
cêrca de. 500 pessoas (400 mulheres e
100 homens), que serão distribuídas em
turmas de 100, em 4 turnos de 4 horas
cada um.
Prevê-se o funcionamento de uma

sapataria, cuja produção será distri-
buida aos mercados de consumo ou
através da ínterveníêncta do SSCM,
ou por meio de um sistema cooperativo,
que se estabeleça para a produção ar-
tesanal de tôda a comunidade,
O conjunto comercial projetado pre-

vê a utilização de "boxes", destinados
a farmácia, lojas de artigo de consu-
mo doméstico, pôsto de revenda de gê-
neros alimentícios, barbearia e açou-
gue. Estão previstas facilidades para a
instalação de padarias na zona, com
reserva prévia de lotes.
O equipamento social básico (ofici-

nas, sapataria e conjunto comercial)
compreenderá uma área de 468 m2,
contando a oficina artesanal com 252
m2, a sapataria com 72 m2 e o con-
junto comercial crm 144 m2.
Estão sendo construídas escolas para

atendimento a 1.200 crianças e adul-
tos. Os projetos para estas unidades se-
rão pré-fabrícadas nas oficinas do Es-
tado mSE,\APR, DER e SSCM) o que
permitirá uma construção rápida. Se-

rá levantado também um pôsto de
saúde, para abrigar os serviços que
funcionam em caráter de emergência
na casa pré-fabricada experimental.
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO
A administração do projeto é de res-

ponsabilidade do SSCM, coadjuvado pe-
la Associação dos Moradores do Ca-
jueiro Sêco.
No local funciona um escritório do

SSCM, encarregado da execução dos
contratos de locação dos terrenos e da
revenda de materiais, bem como do
arquivo e do acêrvo da pesquisa de ca-
racterização sócio-econômica levada a
efeito com a colaboração de estudantes
universitários do Recife.
As instalações comunitárias e a ur-

banização são de responsabilidade do
Estado, por não ser admissível a sua
cobrança ao mutuário, principalmente
ao nível de habitante de mocambo do
Recife.

A EQUIPE ENCARREGADA
DOS PROJETOS

Os projetos do equipamento urbano
e social estão sendo elaborados pelo
Departamento de Construções do SSCM,
dirigido pelo arquiteto Acáció Gil Bor-
sai e que conta com os arquitetos Má-
rio Jorge Jardim Pedrosa e Flávio Ma-
rinho Rêgo como auxiliares. Colaboram
ainda na equipe os seguintes universi-
tários: Armando Holanda Cavalcanti,
Maria Bernardete, Eneida Ferreira,
Maria Lúcia Barbosa, Ana Albuquer-
que, Zenilda Evangelista, Cláudio Ca-
valcanti, Geraldo Persivo e Geraldo
Gomes. *

Conjunto de Comércio e Oficinas
1 - Comércio
2 - Oficina de roupas
3 - Sapataria
4 - Oficina
5 - Clrcu1açlo
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Escola Primária:
1 - Acesso
2 - Recreio
3 - Diretoria
4 - Secretaria
5 - Cantina
6 - Arquivo
7 - Sanitário
8 - Sala de aula
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A reunião dos especialistas em aspec-
tos sanitários da habitação, celebrada
em Genebra, na Suíça, por iniciativa da
Organização Mundial de Saúde (OMS)
teve por objeto a elaboração de um re-
latório sôbre a matéria e formular re-
comendações. O documento originário
desta reunião foi recentemente publi-
cado pela OMS como parte da série
"Informações Técnicas".

INTRODUÇãO

A Organização Mundial de Saúde se
interessa, desde a sua formação pelos
problemas sanitários relacionados com
a moradia. A Conferência Internacio-
nal de Saúde, celebrada em Nova 101'-

que em julho de 1946, ao adotar a
Constituição da OMS reconheceu que
não seria possível "alcançar para to-
dos os povos o mais alto grau de saúde"
sem antes atingir vários objetivos en-
tre os quais o de "promover, com a co-
operação de outros organismos espe-

o problema da habitação e os arquitetos - 11
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cializados, quando neeessarro, o me-
lhoramento da habitação e outros as-
pectos da higiene do meio".
Em 1951, a Assembléia Mundial de

Saúde reconheceu "A importância ca-
pital de que se reveste o fomento da 15
higiene e do saneamento do meio, bem
como a preparação de planos urbanos
racionais, planejamento rural e cons-
trução de casas, dentro de um progra-
ma de saúde pública.
A OMS definiu a saúde como "o es-

tado completo de bem-estar físico,
mental e social e não apenas a ausên-
cia de enfermidades ou afecções".
"O Comitê de Especialistas em Sa-

neamento declarou em sua reunião de
1949 que do ponto de vista do sanea-
mento a habitação era um elemento a
mais do meio ambiente".
"A reunião que deu origem ao in-

forme que estamos focalizando foi. a
primeira que a OMS convocou para es-
tudo dos problemas sanitários da ha-
bitação, com a exclusão de quaisquer



outros. Em 1937, 1938 e 1939, uma Co-
missão de Habitação da Sociedade das
Nações promoveu reuniões e publicou
relatórios sôbre questões relativas ao
confôrto térmico, o ruído, a iluminação
natural e artificial, o planejamento
urbano, a contaminação da atmosfera,
o abastecimento d'água, o tratamento
das águas residuais e o tratamento dos
dej ectos de origem doméstica."
"Sob os auspícios da Comissão de

Habitação da Sociedade das Nações,
inúmeros países estabeleceram comis-
sões nacionais de habitação e de salu-
bridade com o fito de ajudar a execu-
ção do programa da Comissão, facili-
tar a coordenação das diversas ativi-
dades técnicas e sanitárias de caráter
nacional e aproveitar e difundir os re-
sultados da ação internacional, adap-
tando-os de maneira racional às ca-
racterísticas, necessidades e desejos de
cada país."

Importância da higiene da habitação

o Comitê de Especialistas de Higie-
ne da Habitação da OMS entende que
a habitação coloca uma grande varie-
dade de problemas relacionados com
a saúde pública, o planejamento, a ar-
quitetura, a engenharia, a economia,
as tradições culturais e sociais a polí-
tica e as ciências da conduta. A casa
é parte' do meio ambiente na acepção
mais ampla do têrmo e nenhum pro-
grama de saneamento poderá omitir
os problemas da habitação.
Nos países onde o fluxo migratório

para as cidades é grande, conviria, se-
gundo opinião do Comitê, empreender
estudos especiais sôbre os fatôres eco-
nômicos, sociais e de qualquer outro
tipo, capazes de acentuar o fenômeno.
:Êste deslocamento de habitantes quan-
do acentuado, preocupa seriamente as
autoridades sanitárias de muitos
países.
Numerosos especialistas na matéria

estão convencidos de que a construção
de moradias seria muito mais barata

~Q se a indústria de construção estivesse
mais integrada ou se pudesse traba-
lhar em grande escala. A situação em
muitos dos .países subdesenvolvidos,
apresenta os seguintes aspecos prin-
cipais: 1
a) No meio rural, a maioria cons-

trói por si mesma suas habitações em
vez de confiar tal trabalho a operários
especializados.
O problema principal, neste caso, se-

ria o melhoramento dos métodos e das
normas locais de construção, sem que
isto viesse a aumentar, sensivelmente,
o custo da moradia.
b) Nas zonas urbanas não existe na

realidade uma indústria de constru-
ção organizada. Neste caso, o que se
deve procurar não é .o melhoramento
dos métodos e sim a imediata organí-

zaçâo de uma indústria de construção
moderna e eficaz.

Relações entre a moradia e a saúde

A grande influência do meio am-
biente total sôbre o bem-estar social
e a saúde física e mental do homem
é um fato indiscutível e universalmen-
te aceito. A casa é parte dêsse meio e
influi conseqüentemente sôbre o esta-
do de saúde e sôbre o bem-estar da
população.
A influência do meio resídenclal sô-

bre a saúde física do homem pode ser
refletida de três formas:
1) Quando suas condições favore-

cem a propagação de doenças trans-
missíveis;
2) Quando não é capaz de satisfa-

zer as necessidades fisiológicas ou
quando impõe esforços excessivos ao
organismo;
3) quando determina a freqüência

de lesões traumáticas.

o Problema da Habitação no Mundo

Apesar das diferenças locais e regio-
nais, o problema da habitação tem as-
pectos bem definidos e até certo ponto
comuns a todos os países. Em muitos
dêles o fenômeno da "explosão demo-
gráfica" deu lugar a um grande acrés-
cimo nas necessidades de moradia. O
Comitê da OMS, ciente de que a dís-
paridade entre as necessidades e as
disponibilidades de moradias é um pro-
blema universal, e não desconhecendo
as dificuldades econômicas que entra-
vam, na maioria das vêzes, um pro-
gresso rápido, recomenda a todos os
governos que empreendam ou acele-
rem a execução dos programas indis-
pensáveis à solução desta situação de
emergência.
Outro problema de alcance mundial

é o das condições de higiene das habi-
tações existentes. Uma grande propor-
ção dos edifícios habitados, no mundo
inteiro, não reúnem as condições de
salubridade necessárias.
Considerando que o estabelecimento

de um meio residencial saudável é de
fundamental impcrtância para o bem-
estar da humanidade e inclusive para
a obtenção e manutenção da paz mun-
dial, o Comitê da OMS recomenda
aos países mais adiantados o aumento
de sua ajuda às nações em desenvol-
vimento para a construção de mora-
dias melhores e mais numerosas em
lugares saudáveis, devidamente plane-
jados e dotados de instalações e servi-
ços necessários.

Resumo das Principais Recomendações

O Comitê de Epecialistas em Higie-
ne da Habitação da OMS recomenda,
em resumo, que seja dedicada espe-
cial atenção as seguintes questões:



1 - Revisão dos programas atuais
de habitação de forma a verificar se
os seus objetivos correspondem às ne-
cessidades de higiene do meio resíden-
ci~; ~
2 - Medidas tendentes a assegurar

a tôdas as famílias, quando o desej em,
habitação independente;
3 - Importância do planejamento

urbano, rural e regional para ordena-
cão de meio residencial;
> 4 - Adoção de medidas mais efi-
cientes no atendimento das necessida-
des de certos grupos especiais (popu-
lação rural, anciãos, inválidos etc.) em
relação a moradia;
5 - Formação mais intensa e mais

completa do pessoal de saúde pública
e outras especialidades em matéria de
habitação e salubridade;
6 - Estabelecimento de um progra-

ma geral e sistemático de investiga-
ções sôbre higiene da habitação.
O Comitê recomenda em particular:
1 - Que se ajude os países em via

de desenvolvimento a criar um meio
residencial saudável para sua popu-
lação;
2 - Que se instale no interior de

cada moradia, ou pelo menos nos pá-
tios quando êstes forem acessíveis, bi-
cas de água potável e de bom sabor;
3 - Que se dedique maior atenção

aos problemas de segurança doméstica
e à prevenção de acidentes residen-
ciais;
4 - Que o pessoal de saúde pública

participe da planificação urbana, ru-
ral e regional;
5 - Que os planos gerais destinados

ao desenvolvimento ordenado do meio
residencial sejam revistos periodica-
mente;
6 - Que os países que ainda não dis-

ponham de uma legislação completa
sôbre habitação elaborem e promul-
guem leis destinadas a regular os ser-
viços de saúde e habitação;
7 - Que sejam estabelecídas comis-

sões nacionais de habitação e salubri-
dade;
8 - Que a OMS intensifique suas

iniciativas em matéria de higiene da
habitação;
O informe acima resumido foi publi-

cado pela OMS sob o número 225 da
série "Informações Técnicas". Damos
abaixo o índice de matérias do men-
cionado documento.

..• 1. Considerações Gerais
a - Importância da higiene da ha-

bitacão;
b ~- Relações entre moradia e saúde;
c - O problema da habitação no

mundo;
2. Critérios fundamentais de salu-

bridade aplicáveis ao meio residencial
a - Necessidades humanas;
b - Definição do meio residencial

saudável;

c - Normas de construção aplicá-
veis à habitação;
d - Serviços e instalações;
e - Necessidades biológicas;
f - Medidas de proteção contra aci-

dentes;
g - Princípios de planejamento ur-

bano, rural e regional;
h - O planejamento urbano, rural

e regional do ponto de vista da salu-
bridade.
3. Considerações sôbre o problema

da habitação nas zonas rurais
a - Necessidades;
b - Necessidades gerais da popula-

ção rural em relação a moradia;
c - Necessidades especiais da po-

pulação rural;
d - Considerações especiais sôbre

habitação rural.
4. Moradia para grupos especiais de

população
a - Pessoas de idade avançada;
b - Moradia para inválidos.
5_ Funções dos serviços de saúde

pública relativos à habitação
a - Atribuições dos serviços de saú-

de pública;
b - Funções legais e obrigações

morais dos serviços públicos com re-
lação à habitação.
6. A ação da comunidade com re-

lação à moradia

a - Função do pessoal sanitário no
desenvolvimento da comunidade;
b - Programas de ação coletiva.
7. Formação do pessoal sanitário e

de outras categorias de pessoal técnico
8. Pesquisas necessárias
a - Pesquisas sôbre as necessidades

biológicas;
b - Estudos epidemiológicos;
c - Problemas sociais e familiares;
d - Moradia para grupos especiais;
e - Serviços comuns;
f - Planejamento regional;
g - Problemas técnicos especiais;
h - Difusão e intercâmbio de in-

formações.
9. Medidas propostas
a - Comissões nacionais de habita-

ção e saúde;
b - Estabelecimento de programas

centrais de saúde pública;
c - Programas nacionais de habi-

tação;
d - Colaboração das Nações Unidas

com os organismos especializados e
com as organizações não-governamen-
tais;
e - Outras atividades;
f - Publicações.
10. Resumo das principais reco-

mendações.
(CINVA, fevereiro de 1963)

*



desenho industrial

Arquit,etllru e Desenho Industrial

Arq. Flávio Marinho Rêgo

Considerada como criação de caráter
artesanal, sentida por um artista na
sua integral fabricação para a unidade
final, a Arquitetura pessoal, resultado
da ação individual do arquiteto através
de uma equipe por êle dirigida e rea-
lizando à sua vontade, é hoje nos tem-
pos da máquina, da produção em sé-
rie, do produto industrial despersona-
lizado, pràticamente impossível. É evi-
dente que ainda se podem realizar pe-
quenas obras artesanaís com pouca
participação industrial e que ainda
existem regiões de desenvolvimento
precário situadas em época pré-índus-
trial. Refiro-me às regiões atualiza-
das em que a presença da industriali-
zação determinou profundas modifi-
cações. Nessas regiões, a antiga ma-
neira artesanal de trabalho torna-se
cada vez mais difícil senão impossível.

18 A substituição dos métodos de tra-
balho excessivamente rápida, decor-
rente de um desenvolvimento tecno-
lógico vertiginoso, não permitiu, de
pronto, a adaptação dos setores de
trabalho e o perfeito entrosamento en-
tre criação e produtores industriais. A
substituição do homem pela máquina
diminuiu a participação direta dêste e
motivou o esvaziamento causado na
Arquitetura, raramente aceito pelos ar-
quitetos atuantes e, envolvidos no pro-
cesso moderno, mas de citação cor-
rente nos meios saudosistas arcaisan-
teso
Muitos grupos de vanguarda, há dé-

cadas, vêm pesquisando e tentando rea-
daptar a mentalidade dos vários seto-
res de trabalho à nova forma da so-
cíedade industrial. Grupos pioneiros

como a Bauhaus e Escola de VIm abrem
caminhos e denunciam erros mas não
são suficientes. Dada a complexidade
e imprevisível diversidade da sociedade
industrializada só o desenvolvimento
de uma mentalidade coletiva e unifor-
mizada dentro dos conceitos daque-
las pesquisas pioneiras poderá devol-
ver através da própria máquina, a con-
tribuição daquela mão-de-obra, daque-
la participação humana de trabalho
que a máquina suprimiu mas ainda
não devolveu na sua integralidade.
Essencialmente a profissão de Ar-

quiteto permanece a mesma, sua ação
no entanto tem que se adaptar à épo-
ca evitando a marginalidade.
Não se compreenderia que, pela evo-

lução natural das sociedades com o
seu conseqüente progresso tecnológico,
uma profissão básica como a de Ar-
quiteto se esvaziasse no seu conteúdo
e perdesse em profundidade e capa-
cidade criadora. A Arquitetura sem-
pre foi capaz de conter todo o grau
de evolução e desenvolvimento de de-
terminada sociedade. Pelas suas ruí-
nas, foram os estudiosos capazes de
reconstituir cívílízações que nos ante-
cederam com tôdas as nuanças que
as caracterizaram. Justamente porque
a Arquitetura atual deverá conter to-
dos os elementos da sociedade em que
vivemos, com tôda a complexidade e
variedade tecnológica, a antiga ma-
neira de trabalhar, o antigo conceito
de equipe, não mais pode prevalecer.
Nenhuma equipe de homens, dentro
do espírito passado, poderia reunir as
possibilidades criativas e de realiza-



ção técnica da nossa época. Os par-
ticipantes das equipes atuais não mais
se conhecem ou podem se reunir em
tôrno de uma mesa para discutir o
problema a maneira medieval.
A indústria com a sua necessidade

de produzir para um cliente anônimo,
se antecipou, pela pesquisa e capaci-
dade de previsão, à opinião e possi-
bilidade do Arquiteto Mestre de Obra.
O Arquiteto atual já tem parte de

sua motivação criadora conduzida pe-
la propaganda, à utilização do produ-
to industrial elaborado. O processo in-
dustrial, através da pesquisa, não só
seleciona para a produção seriada, pro-
dutos e técnicas artes anais como tam-
bém se antecipa na criação de novas
técnicas, equipamentos ou materiais,
exclusivos de sua possibilidade, que,
oferecidos ao mercado através da pro-
paganda, têm a fôrça e imposição dos
ma teriais e técnicas tradicionais evo-
luídas pela utilização sucessiva e que
eram o único material de trabalho do
Arquiteto Antigo.
Hoje já é pràtícamente possível cons-

truir uma casa ou edifício de vários
pavimentos, apenas selecionando em
um catálogo de materiais de constru-
ção, pré-fabricados e materiais indus-
trializados.
O antigo material de trabalho, sur-

gido de uma equipe que trabalhava em
tôrno de um "Mestre", foi substituído
pelo produto -índustríal, resultado da
pesquisa de uma outra equipe anôni-
ma - a equipe industrial. O resulta-
do final da obra, embora resultado da
seleção do arquiteto autor do projeto,
tem a participação compulsória de vá-
rias cabeças com a contribuição cria-
dora dos Desenhistas Industriais e, às
vêzes, é quase que totalmente determi-
nada por técnicas de pré-fabricação
industrializada, nas quais a contribui-
ção criadora do Arquiteto permanece
anônima. Êsse sentido coletivista que
a produção industrial determina, per-
mite que o Arquiteto Autor do Proje-
to, por mais individualista ou perso-
nalista que êle sej a, fique inserido no
contexto coletivo da sua época e que,
sem o perceber, lanc., mão do auxílio
de uma enorme equipe, que irá dar ao
seu trabalho, as características de ín-
tegração cultural, técnica e artística
capazes de identificarem a sua época
com sua evolução artística tecnoló-
.gtca, cultural e social.
Os arquitetos antigos selecionavam

os membros de sua equipe; artistas,
artesãos, técnicos e através de seu ní-
vel de conhecimentos e sensibilidade,
chegavam juntos ao resultado final que
era a possibilidade do canteiro de
obra. Em tôrno da obra instalava-se
ou existia a indústria e o Arquiteto
atuava diretamente, ou através dos
elementos da sua equipe de trabalho
sôbre todo o complexo que contribuía

para a obra. As modificações de mé-
todos ou evolução técnica e formal, vi-
nham lentamente através da evolução
cultural dos grupos particulares, pela
transmissão oral de mestres para dis-
cípulo. O arquiteto moderno, dada a
enorme evolução na tecnologia e faci-
lidades de transporte e informações,
tem a sua disposição tôda a possibili-
dade técnica e industrial do mundo de
hoje. Ao invés de dirigir, junto ao can-
teiro de obra, a produção dos produ-
tos industriais necessários, contendo as
características compatíveis com o uso
particular ao seu trabalho, êle, moder-
namente, se limita a selecionar pro-
dutos industriais já elaborados, de vá-
rias origens e características. A sua
possibilidade de atuar no produto é
indireta e através de Desenho Indus-
trial, contribuindo na criação de novos
desenhos, métodos e técnicas de cons-
trução pré-fabricadas.
Bàsicamente o processo é o mesmo.

Em lugar de influir no produto da in-
dústria, objetivamente para uma de-
terminada obra, como no passado (o
que aliás ainda poderá ser feito hoje
em alguns casos), como desenhista in-
dustrial, êle opera procurando enqua-
drar o seu trabalho dentro de uma
necessidade múltipla, que irá atender
a vários arquitetos, criando assim, com
a circulação dos produtos, um inter-
câmbio de pesquisas que aos poucos
tenderá a caracterizar tôda a produ-
ção industrial para a Arquitetura, que
refletirá o nível criador e de possibi-
lidade técnica da sociedade industrial.
Devido ao intenso intercâmbio entre
os países, à troca dos produtos indus-
triais e todo um contexto de vida, pa-
dronizado pela própria ação industrial
em todos os sentidos, temos uma ten-
dência a uma uniformidade nas so-
ciedades industrializadas. Compreen-
de-se fàcilmente que com o constante
desenvolvimento da .indústria e uma
conseqüente participação progressiva
do produto industrial na obra de ar-
quitetura, devem os Arquitetos parti-
cipar efetivamente, atuando direta-
mente na criação industrial como de-
senhistas, conduzindo as pesquisas de
produtos, técnicas e métodos indus-
triais determinados à utilização na Ar-
quítetura.
Quanto maior fôr a partícípação de

Arquitetos no processo industrial, mais
permanecerá próxima à Arquitetura a
Indústria para a Construção.
O intercâmbio de produtos indus-

triais para a Arquitetura, poderá, ser
uma troca de pesquisas de Arquitetos.
Quanto maior fôr a presença do arqui-
teto mais unidade e conteúdo existirá
na equipe anônima que colaborará pa-
ra a construção da Arquitetura indus-
trializada de nossa época.
O processo industrial é um proces-

so coletivo e só representará integral-

mente as necessidades e nível cul-
tural da sociedade, na medida em que
dêle participarem os diversos grupos
humanos que por êle são atingidos.
A Indústria só poderá conhecer as

necessidades integrais dos setores que
ela irá atender, na medida em que os
especialistas de cada setor dela parti-
ciparem diretamente.
O trabalho de pesquisa de opinião,

que os industriais às vêzes desenvol-
vem para suprir a deficiência de in-
formações diretas, poderá corrigir al-
gumas deformações, suprir deficiên-
cias de previsão, baratear produção
etc. mas, o grau de criação contido
nos produtos industriais só se enrique-
cerá, efetivamente, com a participação
direta dos profissionais do grupo ao
qual se dirige o produto. Só a ação
maciça dos Arquitetos, como Desenhis-
tas Industriais, na produção dos pro-
dutos e técnicas para a construção e
equipamentos, poderá dar ao produto
industrial a característica de uma co-
laboração protíssíonal, compensando a
ação direta do antigo artesão arquite-
to na obra. O trabalho indireto do
arauiteto como desenhista industrial é
o recurso natural para substituir atra-
vés de uma compensação coletiva e
multilateral a fiscalização e a orien-
tação, que outrora era possível de ser
feita pelo arquiteto indivíduo, direta-
mente no canteiro de obra e junto à
indústria artesanal que para ela pro-
duzía ,
. A antiga tradição cultural de uso,
na transmissão do detalhe e equipa-
mento arquitetônico, foi hoje substi-
tuída pelo intercâmbio comercial de
produtos e técnicas de uma indústria
anônima e incontrolável. O discípulo
que transmitia a lição de um mestre
ou determinada utilização de detalhe,
foi hoje substituído pela agência de
propaganda que anuncia as caracte-
rísticas da imensa produção industrial.
O conhecimento hoje em dia nada mais
é que um empresamento comercial-
industrial conduzido pelos interêsses
financeiros e através de uma propa-
ganda dirigida. O arquiteto para con-
tinuar trabalhando dentro da integra-
lidade de sua profissão, tem que par-
ticipar diretamente em todos os seto-
res em que ela se fizer presente. A sua
obrigação é a proteção da arquitetura
em geral e em particular. Êle tem que
lutar em sua defesa em tudo que P1.l-
der atuar sôbre ela e a deformar. Sua
função não pode estar meramente na
prancheta de desenho, indiferente à
motivação social dos programas, de-
terminantes urbanísticas industrial pa-
ra a construção. Daí vem a necessi-
dade dêle participar da luta social e
procurar influir na produção indus-
trial, sem o que êle estará permitindo
pela inação o esvaziamento da sua
protíssâo. *



documentação

{;arta de um arqlliteto ou de como possuir autênticas
obras helênicas na época da VI República DI-asileira

NOTADA REDAÇÃO: Ao recusar a execução de um pro-
jeto, por considerar as diretrizes que lhe impuseram contrárias às
suas convicções, o Arquiteto Marcello A. Fragelli endereçou ao
Sr. Almos Zsolt, Superintendente da firma construtora ZM En-
genharia, Ltda., em 30 de junho p.p. uma carta, explicando a sua
vênia e justificando a sua posição. Por constituir-se num documen-
to que reflete a posição dos arquitetos brasileiros em geral, trans-
crevemo-Ia a seguir:

Prezado Sr. Zsolt.

Atendendo à sua insistência para que reconsiderasse
a minha recusa ao convite de sua firma para elaborar o
projeto arquitetônico do Grande Templo Calvinista de
Cuiabá, volto ao assunto, após muito refletir sôbre tôdas
as objeções feitas pelo senhor e demais diretores, às razões
de minha negativa.

Certo de que os meus argumentos não foram bem
compreendidos pela direção da ZM, permito-me, inicial-
mente, reexpor com mais clareza os motivos de ordem
prática que desaconselham, a meu ver, a adoção do "es-
tilo grego romano", pedido pelo cliente.

Estou convencido de que mesmo os grandes exemplos
20 de Arquitetura construí dos na antigüidade, muitos dêles

com qualidades artísticas até hoje insuplantadas, sempre
ficam a dever aos prédios de boa arquitetura atual, no
que diz respeito ao atendimento às necessidades de con-
fôrto do homem moderno. Evidentemente, o progresso
trazido pela evolução dos conhecimentos do Homem nos
trouxe um grande número de vantagens e comodidades
que jamais poderiam se enquadrar, sem grandes prejuízos,
nas proporções e no espírito das Arquiteturas do passa-
do, as quaís resultaram, é claro, das condições e dos re-
cursos de suas épocas.

Daí me parecer inteiramente descabido erigir, em ple-
na segunda metade do século XX D.C., um prédio des-
pojado das vantagens proporcionadas pelas conquistas da
inteligência humana.

Se bem que êste seguinte aspecto não me diga tanto
respeito, acho oportuno chamar a atenção para as impli-
cações psícológícas da escolha, para um prédio destinado
ao culto, de uma cópia do passado, ao invés de uma obra
de arquitetura. Julgo que isto pode dar ao público uma
impressão desfavorável sôbre o nível cultural e a menta-
lidade da instituição, apresentando-a como algo de ultra-
passado e bolorento. Ocorre-me, a respeito, o exemplo
dado pelo Vaticano, com seu pavilhão na última Exposi-

ção de Bruxelas: quando muitos esperavam que a Igreja
Católica fôsse mostrar um pavilhão confeitado em "estilo
greco-gótíco-romano" ou qualquer coisa semelhante, ela
apresentou uma construção de linhas arrojadas, como di-
zendo: "Sou eterna, portanto não estagnei: nos primeiros
tempos fui bizantina em meus templos; depois foi româ-
nica, depois gótica, barroca, estive, estou e estarei sem-
pre dentro da época, ou à sua frente". Mesmo dentro da
Igreja Católica de hoje, podemos notar que as ordens mais
evoluídas, mais atualízadas, refletem na correta arquitetu-
ra de seus novos templos e conventos a constante evolução
de seu pensamento. Verificamos que enquanto aqui perto,
em Campinas, Jesuítas constróem uma nova universidade
Segundo arquitetura ultrapassa a descaracterizada, os do-
minicanos e beneditinos, conhecidos por sua posição de
vanguarda dentro do pensamento cristão, seja aqui (Igre-
ja dominicana das Perdizes, convento benedítíno de Belo
Horizonte) como na Europa e nos Estados Unidos, enco-
mendam seus novos prédios a arquitetos como Le Corbu-
sier (convento La Tourette, na França) e MareeI Breuer
(Abadia de st. John, Collegevílle, EUA).

O exemplo oferecido pelo cliente, dos prédios oficiais
de Washington, antes me parece vir, permita-me insistir,
em apoio de meu ponto de vista: aquêles prédios intei-
ramente desligados da cultura e das tradições do país e
absurdamente divorciados da época, foram construídos
quando não havia nos Estados Unidos uma arquitetura de
boa qualidade e de características nacionais (não é, cer-
tamente, o caso do Brasil de hoj e). Tais prédios mere-
cem atualmente, quase todos, tamanho desapreço das es-
feras mais cultas norte-americanas, que até acréscimos
hoje feitos em alguns dêles obedecem a linhas atuais, des-
prezando-se totalmente os seus "estilos" mascarados ori-
ginais. Não tenho notícia de nenhum prédio erígído em
qualquer capital norte-americana, nas últimas duas dé-
cadas, que não tenha sido projetado dentro da arquitetu-
ra contemporânea. Ainda no ano passado, procedeu-se a
um concurso para o proj eto do Franklin Roosevelt Memo-
rial, em Washington e dentre todos os trabalhos classifi-
cados, nenhum dos quais apresentando qualquer compro-
misso com linhas da antiguidade, foi escolhido um traba-
lho de caráter inteiramente nôvo e que resultará, quando
terminada a construção, algo de muito mais autêntico,
vivo e monumental do que qualquer mausoléu "greco-ro-
mano" das vizinhanças.

No entanto, se ainda considera a ZM inevitável se-
guir, sem debate, a orientação formalística recebida do



cliente, e uma vez que tão pouca compreensão teve a mi-
nha recusa, tachada até que foi, de estrelismo e imodés-
tia, vejo-me forçado a acatar o pedido do senhor supe-
rintendente no sentido de que formulasse as condições
por mim consideradas mínimas para a elaboração do pro-
jeto, dentro das indicações estilísticas do cliente:

1) Será escolhida uma época definida, para a arquite-
tura do Templo: - não me parece adequado, a uma
firma do gabarito e do conceito da ZM, produzir obras
híbridas, tais como as de "estilo greco-romano". An-
tes o grego puro, ou então o romano autêntico. Já
que vamos ao encontro dos desejos do cliente, de cons-
truir algo de "digno, de antigo e duradouro", sugiro
a escolha do grego, mais antigo que o romano e por-
tanto mais experímentado e comprovado.

2) Para dar ao prédio o indispensável ar de autentici-
dade, sem o qual êle terá a inconsistente aparência de
pavilhão de feira de amostras, evitaremos totalmente
o emprêgo, visível ou mesmo escondido, de materiais
modernos, como sejam, o concreto, o aço, o vidro e
mesmo, o cimento.

3) Também não serão tolerados sistemas de elevadores,
de ar condicionado, artifícios elétricos de iluminação,
assim como encanamentos hidráulicos e de gás, tu-
bulações e aparelhamento sanitários, desconhecidos
na Grécia do século IV A.C. e cuja presença num
verdadeiro prédio de estilo seria o bastante para des-
truir-lhe irremediàvelmente a unidade formal.

4) Em consequencia do exposto e sempre visando à au-
tenticidade e pureza do prédio, proponho a elevação
de suas paredes em blocos maciços de mármore, de-
vendo a cobertura ser executada em telhas de barro
de feitio manual, sustentadas por entablamento e vi-
gamento de madeira, de acôrdo com o sistema da
época.

5) Para completar a completa e necessária íntegraçâo de
todos os elementos dentro de um caráter autêntico,

sem o que o prédio apenas iria aumentar o ról de
aleijões arquitetônicos pseudo-históricos tão ao gôs-
to da subcultura do século passado, considero indis-
pensável o recrutamento de uma equipe de pintores,
de escultores e canteiros de verdadeira formação he-
lênica da época, a fim de que não resultem caricatas
as necessárias decorações pictóricas e escultóricas das
colunas, frontões, métopas, triglifos e demais elemen-
tos.

6) Como só é considerada boa arquitetura aquela que se
liga intimamente com a época e local de sua constru-
ção, tornando-se um reflexo do meio, imponho ainda
e com o maior empenho, que se providencie para que
num raio de quinhentas passadas em redor do prédio
não permaneça nenhuma edifícaçâo de cultura oci-
dental ou moderna e também que neste perímetro
não seja permitida a existência ou mesmo o acesso
de qualquer elemento geográfico, botânico, zoológico
e principalmente humano, diferente dos encontrados
na Grécia do século V A, C ..
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7) Finalmente, mas não de menor importância, conside-

ro indispensável ao sucesso dos trabalhos, que provi-
dencie a ZM junto a seus engenheiros, mestres e ope-
rários, no sentido de que a execução da ,obra esteja
terminada até, no máximo, o fim do século IV A.C.,
sob o risco de vermos o projeto Ultrapassado, sendo
construido numa época em que a técnica de constru-
ção e a mentalidade dos homens já terá evoluído nou-
tro sentido, pois, se o João de Barro e o Castor ~e-
guirão por todo o Tempo construindo da mesma ma-
neira, desde que são animais irracionais, o Homem
estará sempre evoluindo, porque é própria do Ser in-
teligente, a evolução.

Respeitadas as condições acima expostas, creio que
poderá a ZM aceitar, sem se desvalorizar, a encomenda,
tal como foi feita e contar com a modesta colaboração
de seu arquiteto,

As. Marcello Accioly Fragelli

*
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Art Nouveau (ou Jug~mdstil, ou Stile Liberty ou Flore-
ale) foi o primeiro rompimento com a tradição do hísto-
ricismo, ou imitação de estilos ou motivos do passado, uma
tradição de vários séculos. O rompimento ocorreu por
volta de 1890. As novas formas eram fantásticas, como
plantas emaranhadas na selva tropical, ou como ondas,
chamas e cabelos de mulher. Então, já por volta de 1900,
seguiu-se o rompimento com Art Nouveau e o estilo do
século vinte foi criado. Era o oposto de Art Nouveau em
tudo, à exceção de uma coisa: também era inteiramente
original nas formas que criava. A criação dêsse estilo per-
tence aos anos entre 1900 e 1914, e alguns dos criadores
ainda vivem, notadamente Gropius. O nôvo estilo era, so-
cialmente, uma inovação, assim como formalmente. So-
cialmente, estabelecia o princípio de que a arquitetura é
um serviço, de que satisfazer as necessidades de clientes
é mais importante do que expressar-se, de que as funções
têm de ser estudadas detidamente, e de que jamais se deve
permitir que qualquer forma interfira com o bom-funcio-
namento de um edifício. Nada deve ser feito para decorar,
apenas; nem mesmo os ornamentos de cornija. O fato de
que a auto-expressão, no fim e desde o comêço, entra no
trabalho de qualquer arquiteto digno do nome é, ao mes-
mo tempo, mais que evidente. Mas não deve ela ter rédea
livre; tem de ser contida dentro das sanções do servir.
Dêstes princípios e das formas que engendraram resulta-
ram edifícios como "Bauhaus", de Gropius, a "Casa Suíça",
de Le Corbusier, na Cidade Universitária, em Paris, o
"Pavilhão Alemão", de Mies van der Rohe, na Exposição de
Barcelona de 1929.

Os princípios, e muitas das formas, que nestes anos
de um primeiro climax, por volta de 1925-30, havia sido
demonstrado, ainda não válidos. Ainda construimos, regra
geral, para satisfazer às necessidades de grupos de pessoas,
não de indivíduos, (como o fizeram os arquitetos renas-
centistas e barrocos), ainda construimos com os mesmos
materiais e com as mesmas técnicas, e uma das realizações
mais comentadas da arquitetura britânica do após-guerra
é, na verdade, uma realização, que pode ser inteiramente
definida nor essas coordenadas: as novas escolas, primeiro
aquelas do Conselho do Condado de Hertfordshire (bem
modestas, a maior parte delas), e depois aquelas de outros
países (e. g , Nottinghamshire, que recebeu uma das raras
e cobiçadas medalhas de ouro na Trienal de Milão, recen-
temente) e também as de uma variedade de arquitetos
particulares. A maior parte delas tem, em comum, uma
utilização inteligente de partes modulares e elementos pré-
fabricados e um agrupamento livre, asslmétríco, que in-
siste numa escola em escala humana e superfícies, con-
texturas e cõres amistosas.

Seria um êrro tentar a caracterização do cenário ar-
quitetônico internacional durante os últimos dez ou doze
anos, em têrmos do estilo da escola Bauhaus e da nova
escola inglêsa. Não há como negar o fato de que uma
modificação fundamental mais uma vez ocorreu. Se terá
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ela tão curta vida Quanto Art Nouveau ou se realmente
definirá a segunda metade do século, comparada à pri-
meira metade do mesmo, ninguém pode dizer. A nova mo-
dificação foi em primeiro lugar feita nos edifícios de alguns
jovens arquitetos brasileiros, e especialmente Oscar Nie-
meyer, e ao mesmo tempo ou um pouco mais tarde, em pro-
jetos nãoexecutados de Le Corbusier. Hoje em dia, a fan-
tástica igreja e o clube de Pampulha, de Niemeyer, e a
capela de peregrinação de Le Corbusier em Ronchamp, são
os mais espetaculares emmplos dessa modificação de es-
sência. Pois é de uma modificação essencial que se trata,
não apenas uma modificação de maneira: uma volta à
auto-expressão, à forma antes da função, à arquitetura
pela própria arquitetura, ao apêlo da fantasia. Olhando país
por país, os representantes dêsse estilo néo-fantástico po-
dem ser detestados em tôdas as ntrtes: o terminal de TAW
em Idl.ewild, de Saarinen, a Abadia de São João em Colle-
geville, Mínnesota, de Marcel Breuer, a Néo-Liberdade ita-
liana, a Casa do Congresso de Berlím, a futura Casa de
óperas de Sydney, os edifícios governamentais de Le Cor-
busier em Chandigarh, os novos edifícios públicos [apo-
nêses. Aí temos uma arquitetura com ângulos agudos, agres-
sivos, e uma saturação de concreto maciço, opressivo e emi-
nentemente dramático ou com curvas largas tornadas pos-
síveis apenas recentemente, pelas descobertas e explora-
ções de engenheiros de concreto, como ° grande Nervi
italiano.

Mas aquilo que, em seus edifícios, é ditado pelo racio-
cínio estrutural, é, com excessiva freqüência, usado por
outros por motivos expressionais. A Inglaterra não tem
estado na vanguarda dessa modificação, o que é talvez,
do ponto de vista de personalidade nacional, bem com-
preensível. Há edificios na Grã-Bretanha nada obstante
que pertencem a essa nova tendência e que só podem se~
observados em têrmos pertinentes a ela, especialmente,
quanto ao aspecto que na Inglaterra foi chamado Nôvo
Brutalismo, i. e., ° desejo de um diretismo expressional
implacável, o desejo de materiais brutos, nãotratados, e
formas duras, maciças, inspirado, êsse desejo, natural-
mente, por Le Corbusíer, em Chandigarh. As casas de Stir-
ling & Gowan, adjacentes a Ham Common, perto de Lon-
dres, foram as primeiras a serem notadas. Edifícios por
Howell, Killick & Partridge e por Sir Leslie Martin & Colin
Wilson, construídos nos últimos dois ou três anos, ou mes-
mo ainda em construção ou em fase de projetos, também
pertencem a essa nova tendência. Sua fôrça é inegável.
Na arquitetura de igrejas, especialmente - e por bons mo-
tivos - o nôvo expressionismo encontrou campo fértil.
Nesse caso, em que as funções são tão menos complexas
e em que a função emocional, de qualquer maneira, têm de
ter preferência sôbre tôdas as outras, soluções foram en-
contra das que vêm sendo observadas no estrangeiro, tanto
em têrmos do tradicional longitudinalismo como do nôvo
plano "servíço-ín-the-round", Como exemplo da primeira
solução, a Catedral de Coventry, de Sir Basil Spence, é,
evidentemente, o principal exemplo, Suas paredes de den-
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te-de-serra, permitindo que tôda a luz siga a direção do
altar, foram muito imitadas no continente europeu; seu
engenhoso e belo agrupamento com a ruína da velha ca-
tedral, menos. A formação de grupos de elementos contras-
tantes é, na verdade, um recurso tipicamente inglês, com
a tradição Picturesca do século dezoito por trás do mesmo.

Contemplando a modificação que teve lugar e expli-
cando-a ou justificando-a, foi usado e argumentado, por

2." seus adeptos, de que o chamado Estilo Internacional dos
trinta era uniforme, regimentado, sem alma e impessoal.
Eu não concordaria indiscriminadamente, mas o público
em geral, aquêle a cujo serviço os arquitetos estavam con-
vencidos de que trabalhavam, concordou e em nenhum lu-
gar aceitou bem tal código arquitetônico, racional e exato.
O nôvo estilo surgiu como uma Volta ao Indivíduo e suas
reivindicações (embora freqüentemente .as do arquiteto e
não as do público), mais vivo, mais excitante, e conse-
qüentemente, também mais humano. De que .as fileiras e
fileiras de quarteirões de casas orientadas para o ótimo,
exatamente idêntica, com projetos idênticamente ótimos,
dos 1930 poderiam mesmo assumir aparência inumana,
ninguém hoj e nega, e uma guinada para algo mais pes-
soal e, por variedade, mais agradável à vista, tinha de ser
esperada.

Entretanto, sustento que não precisava vir em têrmos
tão fantásticos, obstinados. A atual função da arquitetura
britânica é a de ter desenvolvido outros têrmos, pelo menos
tão humanamente atraentes, e certamente mais razoáveis,
para satisfazer aos desejos modificados de público e arqui-
tetos.

O primeiro dêsses têrmos é o agrupamento, uma liber-
dade de agrupamento que torna desnecessárias improvisa-

ções com as unidades individuais, uma vez que a variedade
e o conseqüente interêsse são produzidos pela relação de
bloco para bloco. A Inglaterra é afortunada, nesse respeito.
Construtores tão poderosos e prósperos a ponto de terem
invadido o mercado imobiliário de Manhattan, compram
um quarteirão inteiro, ou vários quarteirões, em Londres
e nas províncias, reconstruindo-os segundo um só e coorde-
nado esquema. O melhor exemplo, até hoje, é o "Eastbourne
Development", ao longo da Estação de Paddington, em
Londres, por Cecil Elsom, claro, conciso e racional em seus
detalhes, mas arrojadamente composto de blocos hori-
zontais e verticais. Outra edificacão ainda maior é a de
"Notting Hill Gate", em Londres: não tão compreensível
como esquema, ainda, quanto poderá sê-lo quando estiver
completa. O projeto mais imaginativo, e na verdade, pio-
neiro, falando internacionalmente, foi o de Sir William
Holford, para os recintos da Catedral de São Paulo, com
uma plataforma elevada para compras de pedestres e ga-
ragens, no nível inferior, e todo o tráfego rodante mantido
afastado dos arredores imediatos da catedral. Parte do
esquema está agora em construção, um pouco diluído, tem-
se de admitir, mas muito promissor, assim mesmo. Espe-
cialmente dramática será a área de "Elephant and Castle",
na parte sul de Londres, agora sendo reconstruída segun-
do nôvo projeto do Conselho do Condado de Londres, em
conjunção com arquitetos particulares. A Prefeitura de
Londres, desastrosamente reacionária até há pouco tempo,
já apresentou esquema de interêsse internacional, para a
área de uma rua recentemente aberta, "London Wall", com
cinco arranha-céus quase idênticos, colocados livremente,
com lajedos igualmente livremente colocados entre êles,
separação estrita de tráfego rodoviário e trânsito de pe-
destres e, por fim, uma área agradável em uma extremi-
dade, com um pequeno lago e restos visíveis da Muralha
de Londres, romana, perto de uma igreja medieval. O
esquema é conhecido como o Plano Barbican. Ainda aqui,
é o agrupamento imaginativo que tem importância. Dese-
nhos complicados são desnecessários. O mesmo procede no
campo da habitação, no grande grupo de blocos interli-
gados de apartamentos, em Sheffield, colocados em terre-
no íngreme, com acesso em diferentes níveis (arquiteto
J. S. Womersley) e, em menor escala, das praças do mer-
cado das Novas Cidades, as satélites de Londres, especial-
mente Stevenage (por L. G. Vincent) e Harlow (por Fre-
derick Gíbberd),

As Novas Cidades são, evidentemente, também uma
das mais importantes contribuições da Grã-Bretanha. Suas
zonas habitacionais são espalhadas, de acôrdo com o prin-
cípio das Cidades-Jardim de há sessenta anos - princí-
pio também formulado e aperfeiçoado na Grã-Bretanha. O
ideal de viver no campo é universal, na Inglaterra. Se não
se tem meios para tal, deseja-se pelo menos ter casa pró-
pria, com um jardim particular. As Cidades-Jardim foram
planejadas para trazer o campo à cidade. Tinham suas
desvantagens, como longas distâncias e a monotonia de
escalas. As Novas Cidades tentam evitar êsses defeitos.
substituindo quarteirões de casas por residências indepen-
dentes, ou semi-independentes, e através da mistura de
apartamentos e casas. Recentemente, maior efeito compac-
to foi' também tentado, notadamente na Nova Cidade de
Cumbernauld (arquiteto Hugh Wilson).

O plano habítacíonal de maior sucesso até agora, en-
tretanto, é o do Conselho do Condado de Londres, sem dú-
vida um dos mais bemsucedidos em qualquer lugar, espe-
cialmente onde os locais permitam coordenação de arqui-
tetura e natureza. Um loca-l assim é o de Roehampton, entre
Londres e Richmond. O projeto, nesse caso, é dos então
arquitetos do Condado, Sir Robert Matthew e Sir Leslie
Martin e sua brilhante equipe de jovens assistentes, Aqui
temos uma zona de quase uma centena de acres, sendo o
planejamento uma combinação de cêrca de vinte blocos
em tôrres, em três grupos, um muro de cinco lajedos e
ruas intermediárias de maisonettes (ou duplexes, segundo
os norte-americanos) de quatro andares, blocos de apar-
tamentos de três andares, casas, escolas, residências, de
um andar para velhos, mansões Georgianas intactas, e as
velhas árvores das antigas vilas Vitorianas por tôda parte.
Um conjunto foi assim conseguido, que é tanto profun-
damente inglês - na tradição arquitetõnica de um par-
que pitoresco - quanto enfàticamente moderno, na intro-
dução de variedade, contrastes e efeitos arrojados. Roeham-
pton, esteticamente, e o Departamento de Arquitetura do
Condado de Londres, administrativa e socialmente, têm,
certtmente, algo a ensinar ao resto do mundo. *
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artes visuais

Ferreira Gullar

A PINTURA EM PANICO

Flávio Shiró, que se assinava
Flávio Tanaka, japonês criado em
S. Paulo e atualmente radicado em
Paris, expôs na Petite Galerie, mês
passado, uma série de pinturas sô-
bre papel, pertencentes a uma no-
va fase de sua inquieta experiên-
cia pictórica.

1!:sses trabalhos de Shiró díre-
rem bastante de sua pintura an-
terior, senão no caráter dinâmico
das formas, na intenção figurativa
que nelas se esboça. Uma espécie
de figuração surre alista, se se am-
plia a significação do têrmo para
além do que normalmente se de-
sígna como "pintura surrealista".
O surrealismo de Shiró reside no
aspecto fantástico das figuras que,
sem definição, aparecem em suas
telas. São formas ambíguas, que
lembram figuras humanas mutila-
das ou monstruosas, raizes conter-
cídas, bichos estranhos, cenas de
pesadêlo.

Vemos, assim, repetir-se, neste
pintor, o fenômeno que aqui re-
gistramos da passagem de Ivan
Serpa, do tachismo ao figurativo.
E, como Serpa, Shiró inicia sua
caminhada para a figura, através
da transformação imediata das
manchas e traços em monstros,
numa identificação fisiognômica.
Não é por acaso que isso se dá, uma
vez que êsse retôrno à figuração
resulta do esgotamento do tachís-
mo e da conseqüente assimilação
de seu vocabulário ultra-subjetivo.
As manchas sem identificação per-
deram seu impacto inicial e bus-
cam apoiar-se agora nas alusões
possíveis ao mundo já conhecido.
1!:sseé o primeiro passo. O passo
seguinte, inevitável, é aquêle que
já foi iniciado por Serpa: a volta
sem dissimulação à figura. Eis por-
que devemos encarar os trabalhos
atuais de Shiró como trabalhos de
transição. O retôrno à figura é
inevitável.

Shiró ilustra bem a situação
atual dos jovens pintores. Sua arte
eXlprime um estado de perplexida-
de e tensão. A violência das for-
mas e dos ritmos que precipita,
volta-se contra seu próprio ins-
trumento de trabalho: é uma re-
tórica dramática, como a aflição
de um mudo por se exprimir. A
formulação não se dá e resta ape-
nas o próprio espetáculo do homem
que tenta falar. Por que isto?

Acredito que todo êsse drama re-
side na própria situação da pintu-
ra ocidental de hoje. O processo de
autocrítica da pintura, iniciado
com o Impressionismo, desce ago-
ra ao nível de autodestruição. O
caminho, que ora se esboça, para

o figurativo, surge como uma ten-
tativa de reencontrar-se a objeti-
vidade perdida, residindo nisso seu
aspecto positivo. Não obstante, pa-
ra que essa objetividade seja reto-
mada, urge superar alguns con-
ceitos básicos da arte contempo-
rânea, que a explicam como fenô-
meno fechado, autônomo, sem
compromisso direto com a reali-
dade social. A prevalecer essa vi-
são teórica, que por sua vez é fru-
to de tôda uma visão alienada da
cultura, a pintura se manterá no
círculo vicioso dentro da qual evo-
luiu até agora, com diferenças sutis
em cada fase.

A arte se isolou em si mesma,
buscando escapar à derrocada dos
valôres em que se apóia o mundo
em que ela floresceu. No isola-
mento, vivendo de suas próprias
carnes, chegou ao ponto em que
a vemos hoje, em condição de des-
troços, a gritar do fundo de um
poço. 1!:ssepoço é o próprio pintor,
o indivíduo, o homem só, que nada
sabe do mundo, que nada quer sa-
ber, que pinta incessantemente
aquêle mesmo auto-retrato inicia-
do por Rembrandt, o marginal.
Mas, afundado em seu niilismo, o
pintor de hoje já nem se identifi-
ca com o seu rosto temporal, seu
rosto que os outros vêem, que o
liga ainda à vida comum. Busca
um rosto não-social, sem feições,
disperso em manchas, emoções
obscuras. E tôda ligação que en-
tão resta entre êle e o mundo real
é o valor de suas obras no mercado
de arte. E assim a contingência
social nega, sem o querer, a reali-
dade do drama fundamental que
o faz pintar como pinta.

Estou convencido de que o ca-
minho para a. pintura reencontrar
a necessária objetiVidade está na
descoberta de uma função para ela
hoje, na sociedade. Quem sabe se
essa função não está na crítica da
sociedade pelos pintores?

Os pintores, hoje, funcionam co-
mo sintomas da sociedade, indicam
sua desagregação interna, surgem
como vítimas de uma estrutura de-
sumana. Mas, mesmo essa função
passiva já perdeu a fôrça, depois
de tanto repetir-se. Urge que os
pintores assumam uma posição
consciente, crítica, dentro do mun-
do em que vivem, lembrando-se de
que, antes de serem pintores, são
homens, membros de uma comu-
nidade. Urge libertarem-se da con-
cepção romântica da arte, que os
faz, a qualquer preço, disputarem
a "glória" de ser artista. Só a par-
tir dessa visão nova poderão' re-
encontrar o caminho da verdadei-
ra arte, que não pode e não deve
ser o sinistro exercício do solip-
sismo.
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cinema

Carlos Dieçues

1. LUTA PELO
CINEMA BRASILEIRO

2. DECADíl:NCIA DA NV

1. o primeiro "round" da luta
cultural pelo cinema brasileiro já
está, a bem dizer, ganho. Filmes
de qualidade, alguns até com um
tipo de consagração inesperada,
são feitos aos montes. Além da-
queles que marcaram o primeiro
ano (ou safra) do chamado Cine-
ma Nôvo, as novas produções tam-
bém começam a ser mostradas e a
garantir, não apenas um crédito
de confiança de público, como tam-
bém a sua adesão integral. Se fil-
mes como "O Pagador de Promes-
sas", "Barravento", "Os Cafajes-
tes", "Assalto ao Trem Pagador"
chamaram a atenção de todos para
o fenômeno que podia estar vindo
aí, os recentes "Sol Sôbre a Lama",
"Seara Vermelha", "Vidas Sêcas"
confirmam a existência dêle e a
sua radicação no cinema brasileiro.
Mas se a luta cultural é seguida

de pleno sucesso, e outro aspecto,
o industrial, parece frágil e sem a
solidez que um cinema de catego-
ria merece. Os realizadores nacio-
nais enfrentam, nas fases de sua
produção, problemas incríveis e
inacreditáveis. Primeiro vem a lu-
ta pelo financiamento, a descon-
fiança do capitalista. Depois, le-
vantado o capital necessário, de-
bate-se com a falta de condições
técnicas primárias, os elementos
organízatórlos de uma produção
lhes falta e, quando depois de um
verdadeiro tour de force heróico,
o sujeito acaba seu filme, ainda se
depara com as peripécias e os per-
calços de lançamento, exibição, de
ressarcimento do que foi emprega-
do (note-se que nem falamos no

Lola. .. flor proibida

mmimo de lucro para o revesti-
mento na segunda empreitada),
Um filme como "Vidas Sêcas",

por exemplo, de qualidades irre-
futáveis, um filme histórico no
panorama cultural brasileiro, foi
violentamente retirado de cartaz
depois de sua primeira e única
semana de e»ibição. Acabou num
cineminha de 300 lugares, por
honra da fírma, e a custa do
apêlo público. O que faz com que
sejam assim as coisas? O que está
acontecendo?
Primeiro, a concorrência impos-

sível com o filme estrangeiro. :\1:ste
entra no Brasil aos quilos e sem
nenhuma dificuldad.e tarifária.
Torna-se mais barato e, portanto,
mais negócio para o distribuidor.
Em contrafação, o produtor na-
cional compra sua película virgem
(também importada) super-grava-
da, como se fôsse uma jóia ou gê-
nero de luxo. Os cinemas (quando
são honestos e cumprem o decreto
do oito-por-um, coisa que não
acontece com todos) passam a pre-
ferir os VIPs e as Cleopatras, os
Bang-bangs e os capa-e-espadas.
Quando o produtor consegue exibir
seu filme, entra outro problema:
o da fiscalização, para ver se real-
mente o que lhe estão pagando
(quase "por favor") corresponde ao
público que entrou no cinema. E
o famoso adicional, o acréscimo de
impôsto no ingresso para reverter
em forma de prêmio, vai para as
caixinhas, ou desaparece no labi-
rinto de papéis da burocracia ofi-
cial.
Enquanto tudo isso acontece, os

governos (federal e estadual) per-
manecem deitados eternamente em
bêrço esplendido, com os órgãos
que d e ver i a m tratar disso
(GEICINE E INCE) entregues a di-
vagações metafisicas e programas
absurdos. A permanecer esta si-
tuação, podemos ganhar mil Pal-
mas de .Ouro, fazer trezentos "Vi-
das Sêcas", mas o cinema nacional
morre (sem ter nascido direito) a
curtíssimo prazo. Para evitar que
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isso aconteça, os cineastas (produ-
tores, realizadores, técnicos, ato-
res) têm se entregado a uma cons-
tante luta pelo cinema brasileiro,
principalmente através da ABRAF,
órgão recentemente criado com
vistas à defesa dos ínterêsses da
classe. Veremos o que acontecerá.
Ou ganham êsses heróis da cul-
tura brasileira, ou ganha o Sr.
Harry Stone com seu séquito de
mediocridades de luxo.

2. A "nouvelle vague" teve um
sentido histórico. O príncípal: li-
bertou o cinema de um academicis-
mo conformado e estéril, encon-
trando na liberdade sintática um
nôvo prazer de fazer e ver cine-
ma, somando a isso uma certa
perspectiva correta na compreen-
são do homem moderno e seus
problemas. Mas hoje, depois de al-
guns anos de invasão da nova on-
da nas telas de todo o mundo, sen-
te-se que um nôvo academicismo
foi instalado a pretexto da revo-
lução fílmica. "Lola", de Jaques
Démyz, recentemente exibido no
Rio e vindo da França com os
maiores elogios da crítica européia,
é bem um exemplo desta falência.
"Lola", em si, não é nada. Um

filme vazio e flutuante, sem ne-
nhuma vontade de revelar, de ana-
lisar ou expôr. Um filme simples-
mente destinado a ser uma cole-
ção de todos os efeitos nuvele-
vaguistas de trucagem, montagem
e câmera. E, ainda mais, cheio de
um bla-bla-bla incrível, pseudo-
profundo, de frases-feitas e rebus-
cadas, mas sem sentido ("O. essen-
cial é partir", "O primeiro amor é
o único que fica", "Desejar ser feliz
já é ser feliz", etc.). Um desper-
dício enorme do talento de Anouk
Aimée que, ainda bem, é grande.
"Lola" é retrato da "nouvelle-

vague" hoje - decadente e sem
rumos, perplexa depois da primei-
ra noite de amor. Demy, que é um
de seus grandes (?) nomes hoje,
não passa de um môço cheio de
floreados e sem recheio. Mas au-
dacioso: dedica o filme a Max
Arena vinha de obter retumbantes
sucessos) estava condenado a aten-
der apenas às exigências superfi-
ciais de um público reduzido. Os
Ophuls, e que mereceria um pro-
cesso de perdas-e-danos por parte
dos herdeiros do grande cineasta
vienense. E como a grande maio-
ria de seus companheiros, Demy
está fadado a desaparecer em pou-
co tempo. Ficarão apenas os que
são realmente, os que não se limi-
taram ao efeito, à "trouvaille", mas
que procuram, através de rumos
pessoais, encontrar a revelacão de
problemas densos e situações de
profundidade. Ê o caso de Goddard
e Truffaut, e talvez mais um ou
dois. O resto será silêncio em breve.

INFORMAÇÕES:

1. Moacir Santos muito reouisi-
tado para música dos novos filmes
brasileiros. Depois de "Seara Ver-
melha" e "Ganga Zumba", prepa-
ra-se para escrever a trilha sonora
de "Os Fuzis", "Os Vencidos" e 'O
Beijo no Asfalto".

2. Glauber Rocha montando
"Deus e o Diabo na Terra do Sol".
Fala-se em performances consa-
gradoras de Geraldo DeI Rey e
Othon Bastos (aquêle repórter de
"O Pagador de Promessas" que
agora tem sua primeira grande
oportunidade, vivendo Corisco).

3. Os irmãos Santos Pereira ini-
ciarão b r e v e as filmagens de
"Grande Serão: Veredas", o pri-
meiro Guimarães Rosa a ir para
a tela.

4. Atrizes brasileiras (príncípal-
mente de côr) revoltadas e pen-
sando em desabafo público com a
chegada de Sarita Montiel ("La
Violetera", "último Tango", "Rai-
nha do Chantecler") ao Brasil pa-
ra viver um de nossos personagens
históricos de maior riqueza - Chi-
ca da Silva. Ê o subdesenvolvimen-
to e o descaso das autoridades que
deixam dona Sarita ferir nosso pa-
trimônio histórico.

5. "Barravento", já selecionado e
inscrito, representará o B~asil na
importantíssima mostra ~nt~rna-
cional de Nova Iorque. So rílmes
de alta categoria artística.

6. Anselmo Duarte só encontrou
circuito de Cinema de Arte para
vender o filme nos Estados Unidos.
Assim, "O Pagador de Promessas"
permanece inédito nos States. *

teatro

Cteber Riheiro Eernasuies

TENTATIVA DE UM
TEATRO POPULAR NO BRASIL

As primeiras especulações sôbre
um teatro de cunho ideológico che-
garam ao Rio com o Teatro de
Arena de São Paulo, em fins de
1959. Embora nem todos os textos
montados naquela temporada cor-
respondessem à plataforma do
grupo, esta não deixava dúvidas
quanto a sua natureza. De qual-
quer forma, o empreendimento foi
de tal modo bem sucedido que
chegou-se a pensar, num determi-
nado momento, que o Teatro Bra-
sileiro, dali em diante, não teria
outra opção. Uma definição como
esta exigia, no entanto, uma sóli-
da base técnica e ideológica. Na
falta desta, uma adesão em massa
como a que se verificou estava con-
denada: os grupos que simples-
mente aderiram à Dlo$l. logo desa-
pareceram; o teatro convencional,
aquêle que se vinha fazendo até
então, depois de flertar com o mo-
vimento, a êle se opôs ainda que
inconscientemente, enveredando
pela inconseqüência e pela gratuí-



dade (o panorama melancólico que
as emprêsas profissionais hoje exi-
bem é uma conseqüência direta
dessa atitude); o próprio Teatro
de Arena ressentiu-se da crise:
pràtícamente dissolvido, retornou
a São Paulo onde se recompôs ate-
nuando o sectarismo que o esfa-
celara; enquanto isso, a ala mais
politizada de todo o movimento
abandonou provisoriamente os pal-
cos profissionais e transferiu-se
para o C.P.C. (1) que vinha de
ser fundado, utilizando sua expe-
riência nas atividades teatrais e
cinematográficas daquele órgão.
A afirmação de que o setor tea-

tral do C.P.C. é hoje o único di-
visor de águas visível no Teatro
Brasileiro pode parecer, à primei-
ra vista, um absurdo. Seus detra-
tores têm explorado hàbilmente as
aparências e acusam a entidade de
abstrata, criticando o nível artís-
tico insatisfatório de suas realiza-
ções. O que há, entretanto, é que
o teatro feito atualmente pelo
C. P .C. é o único que corresponde
ao momento histórico e político que
vivemos. Um adversário ideológico
do grupo, ao criticá-Io, jamais se
refere a qualquer espécie de ideolo-
gia, preferindo sempre desmoralí-v
zar o seu nível artístico. Suas res-
trições sôbre forma em verdade di-
rigem-se a um conteúdo que não
ousam contradizer. Negando sua
validade formal, com isso esperam
negar as atividades do grupo ín
totum. Chega-se, assim, a um ím-
passe: uma leal discussão sôbre o
C.P .C. não pode fugir aos dois
itens, que têm de ser analisados
separadamente. Se um acôrdo
ideológico está comprometido pela
radicalização de ambas as partes,
no que se refere ao nível artístico
atingido até o presente, os seus di-
rigentes são os primeiros a lhe re-
conhecer a insuficiência. Uma pe-
quena história do C.P .C. poderia
esclarecer a opinião pública, sem-
pre tão mistificada quando os in-
terêsses politiqueiros entram em
jôgo.
Os esforços do grupo desenvol-

vidos nas mais variadas direções
têm perseguido uma única meta:
encontrar têrmos válidos para a
expressão de um teatro popular. A
busca não pretende satisfazer-se
com uma simples definição. Al-
guns de seus dirigentes chegam
mesmo a temer a consolidação dos
preceitos que traria o risco de en-
cerrar prematuramente uma fase
experimental. O teatro do C. P .C.
foi estruturado sôbre a insatisfa-
ção com o teatro que até então vi-
nha sendo feito, um teatro que
por melhor sucedido (o Teatro de
seus fundadores sabiam assim o
que não desejavam mais fazer.
Quanto ao teatro popular dos seus
sonhos, tratava-se de um terreno
totalmente ínexplorado,
Como balão de ensaio, o C.P .C.

resolveu utilizar suas melhores ar-
mas na. conquista de novas áreas
de público. Remontou.,se ao maior
sucesso do Teatro de Arena e com
":Êles não usam black-tie", de
Gianfrancesco Guarnieri, percor-
reram-se vários sindicatos nas tar-
des de domingo. Logo verificou-se
o equívoco. A classe operária ja-

mais incluíra o teatro em suas co-
gitações, quer como elemento cul-
tural, quer como simples entrete-
nimento. A ver uma peça de teatro
na sede de seu sindicato, os ope-
rários continuaram preferindo os
lazeres a que estavam acostuma-
dos e não compareceram. Mudou-
se o horário e, desta vez, foi a rea-
ção do nôvo público que surpreen-
deu o C. P .C. As passagens dra-
máticas que haviam chocado o bur-
guês esbarraram no estoicismo do
operário que acolheu com um sor-
riso os dramas que o público da
Zona Sul, por exemplo, teria con-
siderado insuportáveis em seu co-
tidiano. Não terá sido esta con-
clusão a responsável pelo "teatro
circunstancial" que, de resto, já vi-
nha sendo feito. Mas daí em dian-
te, o esfôrço maior concentrou-se
neste tipo de representação. O
"teatro circunstancial" destina-se
a empolgar o público do asfalto
com os problemas do momento.
Muitos transeuntes terão sido es-
clarecidos, quase por acaso, sôbre o
bloqueio de Cuba, a posição assu-
mida pelo Brasil na Conferência
de Punta DeI Leste e outras ques-
tões, pelos "sketchs" escritos por
Oduvaldo Vianna Filho, Joel Bar-
cellos e Armando Costa, e repre-
sentados quando e onde se fazia
necessário.
A primeira "U.N.E. Volante"

levou a todo o país o resultado des-
tas experiências. Peças - não mais
"sketchs" - foram escritas por
tôda a equipe nos moldes do "tea-
tro circunstancial", com vistas às
massas provincianas e, principal-
mente, à juventude estudantil.
"Brasil, versão brasileira", "Misé-
ria ao alcance de todos" e o "Auto
dos 99%" (sôbre reforma univer-
sitária) foram os textos represen-
tados em quase tôdas as capitais
para um público entusiasta, por
um elenco um tanto bisonho mas
ardoroso. O teatro do C.P.C. talvez
não tenha sido o principal bene-
ficiário desta experiência, mas to-
do o órgão que debsou em cada ci-
dade visitada uma sucursal. Os
frutos desta fase já começaram a
ser colhidos. (2)
Entre a primeira e a segunda

"U.N.E. Volante", as atividades do
C. P .C., embora sem sofrer quebra
de continuidade, não acusaram ne-
nhum progresso. Restrito ao "tea-
tro circunstancial", o grupo mon-
tou outro sucesso do Teatro de
Arena, "Revolução na América do
Sul", de Augusto Boal, e o "Auto
do Não", colaboração à campanha
do plesbicito. Fôra atingida uma
fase nitidamente estacionária que,
no entanto, pouco durou. Para a
segunda excursão, foram convoca-
dos apenas os amadores mais ex-
perimentados que apareceram ao
lado de atores profissionais dirigi-
dos por um diretor também profis-
sional. "O Filho da Besta Torta do
Pajeú", texto de Oduvaldo Vianna
Filho, dirigido por Carlos Kroe-
ber, levou a todo o Brasil um es-
petáculo que, sem ser perfeito,
acusava progressos técnicos visí-
veis. O entusiasmo com que foi re-
cebido talvez tenha sido equiva-
lente ao da primeira vez; mas o
ardor sectário cedia agora uma
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larga margem ao aprimoramento
artístico.
Tôdas estas experiências - des-

prezadas pela grande imprensa
sempre mais interessada no brilho
dos "hits" - levaram o grupo a
uma decisão que, atualmente, nor-
teia todo o seu trabalho. Terá che-
gado o momento de "entrar no
mercado", de competir com os
elencos profissionais, de disputar
o público burguês. Para isso está
sendo construido um teatro relati-
vamente confortável no segundo
andar da U.N.E. O antigo audi-
tório está sendo adaptado pelo ar-
quiteto Milton Feffel'mann, graças
ao apoio do Serviço Nacional de
Teatro que, sob a gestão do Sr.
Roberto Freire, confirmou as pro-
vidências que já tinham sido to-
madas pelo Sr. Edmundo Moniz.
As verbas oficiais estão sendo su-
plementadas por uma campanha
de cadeiras cativas, a exemplo do
que já fizeram "O Tablado" e ou-
tros grupos. No teatro do C.P.C.
serão montados espetáculos capa-
zes de interessar uma platéia mais
refinada, baseados em textos coe-
rentes com a linha ideológica do
grupo. Para isso serão convocados
profissionais que, na medida das
conveniências de ambas as partes,
constituirão, ao lado dos amadores
em fase de aprimoramento, um
elenco estável que, só então, po-
derá ampliar suas pesquisas em
matéria de expressão. Enquanto
isso, a "carreta" (dispositivo cons-
truído a fim de dinamizar o "tea-
tro circunstancial") que, no mo-
mento, se encontra inutilizada por
motivos técnicos, voltará a servir
sua primitiva finalidade. Não só
ampliará o alcance do teatro de
rua mas levará ainda, aos bairros
e subúrbios, as experiências bem
sucedidas no palco da Praia do
Flamengo.
Com estas providências, o setor

de teatro do C. P .C. espera ter se
aproximado, o máximo que lhe foi
possível até aqui, de seu ideal de
teatro popular: preparar, através
do teatro circunstancial feito na
carreta, as classes menos favore-
cídas, até aqui alijadas do fenô-
meno teatral, para que possam as-
similar uma forma de teatro mais
erudita, ao mesmo tempo em que,
realizando esta última forma de
teatro tentará não só ampliar o
público burguês mas recuperá-to
do- gôsto degenerado que lhe vem
sendo imposto pela mentalidade
exclusivamente comercial dos em-
presários ora em atividade.

(1) O Centro Popular de Cultura
é um órgão filiado à União

Nacional dos Estudantes, tendo por
finalidade a divulgação' de uma
"cultura popular". Suas atividades
abrangem quase todos os setores
artísticos: música, cinema, teatro,
artes plásticas e publicações de
natureza política e literária.

(2) O C.P.C. de Pernambuco
realiZou uma modesta tempo-

rada no T.N.C. do Rio, no comêço
âêste ano. O espetáculo, pràtica-
mente ignorado pela cla.sse teatral
e pela imprensa, resultou na mani-
festação teatral mais autêntica a

que assistimos nos últimos tem-
pos. "As Incelenças", de Luiz Ma-
rinho, revela um autor que, sem
nenhum iaoor, pode ser compara-
do ao Synge de "O Prodígio do
Mundo Ocidental" e "Julgamento
em Nôvo Sol", texto escrito por
vários autores, equilibrou o aspec-
to didático da tese (reforma agrá-
ria) com uma realização artistica-
mente válida. *

literatura

José Guilherme Merquior

SOBRE A CRíTICA LITERARIA

Não há pessoa interessada em
literatura que não' tenha ouvido
falar das tendências dominantes
no campo da crítica moderna. A
expressão "new criticism" (às vê-
zes imbecilmente traduzida por
"neo-criticismo") engloba a maio-
ria dessas tendências a partir de
um traço comum, que é o primado
do texto como objeto do estudo e
da análise críticos. Como se sabe,
a crítica do século XIX, que su-
cedeu à crítica normatíva do elas-
sicismo, negligenciou não poucas
vêzes o texto literário, para exa-
min-ar o autor (crítica biográfica,
psícologísta) ou o ambiente social
em que êle se moveu e que refle-
tiu na obra (crítica de inspiração
sociológica). Não há, é claro, nada
de ilegítimo nesses exames. O que
contra êles argumenta a nova crí-
tica é o não terem sido feitos a
partir do texto, isto é, sem reconhe-
cimento de que a primeira tarefa
da crítica, mesmo se tiver por ob-
jetivo a apreensão da presença do
social na obra, é enfrentar-se com
a própria obra. Ainda que se ad-
mita que a obra é um puro signo
do social, ainda assim não se po-
deria negar que, para chegar ao
significado dêsse signo, é preciso
ler êste último. O texto não pode,
portanto, ser um Simples pretex-
to. .. prévio, anterior a tudo que
se possa ler nêle, o texto tem um
primado; é um a priori - a que
qualquer interpretação será a pos-
teriorij recusa-se a ser pretexto,
e, ponto de partida necessário, só
se permite ser pretexto.
Em certos circulos, sobretudo de

esquerda, a imagem da nova crí-
tica é sempre a de uma alienação
literária. Encara-se a preocupação
com o texto como uma estratégia
de repúdio à interpretação socio-
lógica; vê-se na nova crítica um
esteticismo, um purísmo, uma prá-
tica beletrista das universidades
americanas. Na realidade, é só uma
parte da nova crítica que mereee
a censura e a acusação de esteti-
cismo. São apenas alguns dentre os
"new critics" os suscetíveis de re-
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'ceber a condenação que merece
tôda crítica (literária ou não) que
fantasie unia impossível "isenção"
em face do mundo ou manifeste a
veleidade de contemplá-to "sem
compromisso", como se fôsse pos-
sível crítícá-lo do lado de fora -
condenação onde ressoa a ágil sá-
tira de Marx e Engels contra Bru-
no Bauer e companhia, reunida no
no livro A Sagrada Família, de
1845.Verdade que êsses "alguns"
são legião, e das mais fortes, espe-
cialmente no conjunto da crítica
americana; mas não são todos. O
mais errôneo em matéria de apre-
ciação geral das novas correntes de
crítica seria identificar, sem mais
nem menos, nova crítica e purísmo,
primado do texto e beletrísmo,
Freqüentemente, a acusação es-
querdista contra a nova crítica ín-
cide nesse êrro, tanto mais fàcil- '
mente quanto enorme parte da
crítica de esquerda, soí-dísant mar-
xista, é uma crítica fossilizada.
produto de um materialismo me':
canicista e de um sociologismore-
tardado que remontam a Taine -
por sinal, um grandíssíssímo rea-
ça positivista.
Corre também contra a atitude

básica de explicação de texto da
nova crítica a velha desconfiança
dos que acham que a poesia é ine-
fável, ou seja, que nenhuma crí-
tica, nenhuma análise conseguiria
jamais compreender, em têrmos
racionais, o solene e essencial
"mistério" da poesia. Tais aman-
tes do indizível, alminhas pleines
de délicatesse,extaslados diante da
"faísca do gênio", consideram Édi-
son um animal ("gênio e 5% de
inspiração e 95% de transpiração"
- não fôsse êle, por função, um
antiobscurantista! ... ), e acredi-
tam inútil todo e qualquer esfôrço
para analisar o poema, desmontá-
10 mesmo, embora apenas para
compreendê-lo, para fazer da lei-
tura algo mais próximo da própria
confecção, da própria construção
do poema que, como é sabido, só
muito raramente "desce"pronto na
cabeça privilegiada do "mago" au-
tor. No fundo, os partidários do
inefável, apaixonados do silêncio,
amorosos do sagrado, são pessoas
que entendem poema e crítica co-
mo funções irracionais, "ilumina-
das"; crença muitíssimo de acôr-
do com uma subjacente concepção
igualmente irracional do homem e
da História. Mas foi a um crítico
racional que o grande Goethe di-
rigiu essas palavras, a melhor res-
posta a êsses místicos sacerdotes
do Inexprimível: Não fique desen-
corajado por ter de tomar o poe-
ma como se êle fôsse feito de pe-
daços. Não conheço outra maneira
de progredir de uma vaga para
uma específica apreciação.
A conquista de uma nova cons-

ciência crítica nascida do reconhe-
cimento do texto como base de
tôda interpretação é com grande
felicidade adaptável, assimilável e
uma verdadeira compreensão so-
ciológica de literatura (que não se
confunde com o sociologismo,sim-
ples redução mecânica do estético
às "condições"de gênese da obra).
Através da síntese das duas ati-
tudes - atenção ao texto e aten-
ção ao social - é possível compro-
var quanto a leitura crítica é lei-

tura de uma inserção, a inserção
da obra num contexto humano e
social o entendimento do texto co-
mo ezpressão esclarecedora de um
mundo em relação ao qual, díalê-
ticamente, as palavras do poema
são ao mesmo tempo expllcadas e
expUcadoras. A líteratura não se
reduz a condições sociais preexis-
tentes, mas não porque ela refuja,
ou escape, ao condicionamento
concreto da sociedade - ela não
se reduz, porque justamente ex-
prime êsse condícíonamento, no
duplo sentido de lhe dar forma e
de lhe dar combate. A segunda
parte é característica de nossa
época. Ambas, comuns a uma li-
teratura criadora (que só uma crí-
tica produtiva pode compreender)
dotada de consciente e obstinada
modernidade. Conversaremos ain-
da sôbre a situação da crítica - a
nossos leitores por acaso regulares,
avisamos apenas que nossa con-
versa sôbre os temas estéticos de
W.Benjamin, interrompida por es-
ta página sôbre a crítica, será
também retomada em ocasião pró-
xima. *

, .musica

Ne'lson Lins de Barros

BOSSA NOVA MEDIEVAL

(Sexto de uma série de artigos
sõbre os problemas da música

através de sua históría)

Deve parecer estranho um mo-
vimento de arte nova em plena
Idade Média, para os que ainda
consideram êsse período da histó-
ria como uma longa noite negra.
Mas é também estranho que êsse
movimento, de tanta importância
para a música, tenha aparecido
mais de cem anos antes das cor-
respondentes transformações ar-
tísticas do Renascimento. E' o ca-
so de perguntar: Foi a Ars Nova
um movimento realmente revolu-
cionário? um salto qualitativo na
evolução da música? algo que no
tempo correspondeu a uma equi-
valente transformação social? E
ainda: Houve, no Renascimento,
nova revolução musical compará-
vel às grandes transformações da
época? ou foi a Ars Nova um ad-
vento do Renascimento musical?
e nesse caso, porque a antece-
dência de mais de um século?
A Ars Nova teve,as característi-

cas de um movimento revolucio-
nário. Cresceu das raízes inconfor-
mistas do Organum e acumulou
fôrças com o desenvolvimento do
Organum à Polifonia. Ganhou
conteúdo popular através da in-
fluência da música dos trovado-
res. E transformou as bases da
nossa música ocidental. Foi um
s a It o qualitativo. Um dos três
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grandes marcos da história da
música: a Ars Nova, no século
XIV, a Nuove Muslche, no século
XVII e a New Music, no século
XX. Mas vamos ver o que foi essa
bossa nova.
No início do século XIV, um mo-

vimento de renovação veio tumul-
tuar a música já tão incontrola-
da do segundo têrço do período
gótico europeu. O descontrole, na-
turalmente, refere-se ao p o d e r
ca~a vez menor da Igreja sôbre os
artistas que conquistavam cada
vez mais liberdades. Os padres
viam apavorados o desenvolvi-
mento da polifonia, o desmorona-
mento do sistema modal e as ino-
vações de tôda espécie que só po-
diam resultar na destruição da
ordem estabelecida, sagrada e e-
terna, como era desejável. E o
pior era a influência c a d a vez
maior da arte profana vinda dos
campos da Provença. Feitas as
concessões umas sôbre as outras
e a contra-gôsto, a música che-
gou ao fim do século XII convul-
sionada mas com esperanças de
estacionamento. No entanto, os
músicos não estavam satisfeitos.
Pelo contrário, tinham agora ele-
mentos e fôrça para o grande
salto.
Por volta de 1300, autores como

Walter Odington e Marchetto de
Pádua começaram a escrever sô-
bre as inovações que estavam a-
parecendo. Mas foi Philippe de
Vitry que batizou o movimento
com a publícaçâo de seu trabalho
intitulado "Al\S Nova", maís ou
menos em 1325. Os músicos que
participaram do movimento pas-
saram logo a chamar a bossa ve-
lha de Ars Antigua. A Ars Antí-
gua incluía quadrados como Fran-
co, Petrus de Cruce e os respeitá-
veis mestres da Escola de Notre
Dame; Leoninos e Perotinos. En-
tre os compositores BN estavam
naturalmente Philippe de Vitry,
Marchetto de Pádua, Giovanni da
Cascia, J a c o p o da Bologna, o
grande Landino, muitos outros e,
acima de todos, Guillaume de Ma-
chault, o papa da bossa nova.
As transformações trazidas fo-

ram da maior importância. Em
primeiro lugar, o uso do rítmo bi-
nário, uma contribuição popular,
através da arte-provença1. O úni-
co rítmo admitido oficialmente
era o ternário (porque eram 3 as
pessoas da santíssima trindade).
A Igreja lutou até o fim contra o
rítmo duplo da Ars Nova. Os in-
tervalos harmônicos de têrças e
sextas, também condenados, pas-
saram a ser considerados iguais
ou mesmo superiores aos interva-
los perfeitos de quartas, quintas
e oitavas. :í!:ssesintervalos de têr-
ças e sextas continuaram a ser a
base da harmonia até nossos dias.
Foi abolido o movimento paralelo
das melodias em intervalos de
quintas e oitavas. Essa proibição
foi válida até o século XIX. Dis-
sonâncias (da época) passaram a I
ser usadas com maior audácia e i
bom gôsto. A melodia ganhou em
contôrno e clareza de desenho. A
estrutura rítmica adquiriu incrí-
vel avanço e sentido moderno. A
música passou a ser sincopada. A
técnica do contraponto atingiu

sua tôda independência e passou
a dominar. Desenvolveram-se e
surgiram formas musicais como a
chanson balladé, a ballata, a cac-
cía, etc, .muítas delas derivadas
da música dos trovadores. E ainda
muitas e muitas outras inova-
ções: A música ficta, ou música
falsa, uma maneira pela qual o
sistema modal ainda restante foi
totalmente destruido pelo emprê-
go sistemático de sustenidos e be-
mois. A partir da Ars Nova, as
antigas escalas ficaram reduzidas
pràticamente às nossas atuais es-
calas maior e menor. Outra ino-
vação: o faulx bourdon. Na rea-
lidade tratava-se de um subter-
fúgio para enganar as leis ecle-
siásticas que tentavam impedir o
desenvolvimento harmônico em
intervalos considerados dissonan-
teso O uso do faulx bourdon de-
senvolveu a percepção dos acor-
des em terça, base da harmonia
até hoje. Tem ainda a inovação
do hexacorde com o uso dos no-
mes das notas pelas quais nós
as conhecemos até hoje: dó, ré,
mí, fá, sol, lá, si. :í!:sse sistema
simplificou a arte do solfejo e
contribuiu no desenvolvimento da
notação m u s i c a 1. E como foi
grande o avanço da notação mu-
sical. Mas o ponto de maior im-
portância em todo movimento da
Ars Nova foi o de dar à música
uma direção não eclesiástica. E-
clesiástica querendo dizer, na é-
poca, oficial, e tendo em vista que
desde Roma, desde a Grécia, a
música era controlada pelo Esta-
do, pode-se concluir que foi a
partir da Ars Nova que a música
ganhou sua independência social.
Assim foi o movimento da Ars

Nova. Agora como explicar que
isto tenha acontecido na música
em pleno período Gótico, um sé-
culo e meio antes do Renascimen-
to? Na época, princípio do século
XIV, o processo social e artístico
não estava naturalmente parado.
Havia, na realidade, uma prepa-
ração geral para o Renascimen-
to: a queda do poder papal (o exí-
lio do papa em Avínhão de 1309
a 1376); o fortalecimento cada
vez maior do mercantilismo e das
cidades; as grandes revoltas cam-
ponesas; um princípio de luta en-
tre os reis e os barões (comêco
do Parlamento inglês, em 1265,' e
dos Estados Gerais na França,
em 1302); e as guerras, as sem-
pre guerras da Idade Média. Era
um estado de ebulição. Entretan-
to, essa acumulação de fôrças só
iria resultar nos grandes aconte-
cimentos do Renascimento mais
de um século depois.
O movimento da Ars Nova le-

vanta o problema da evolução da
música dentro do processo da e-
volução geral da sociedade. Mas
para compreender melhor êsse
problema e talvez tirar algumas
conclusões, o mais certo é anali-
sar o que foi o próprio Renasci-
mento, o que vamos procurar fa-
zer (tendo em vista o espaço e
minha vocação pelo suspensa) no
próximo número. *
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técnica

{;8nstru-:ões de Ar

Arq. Witold Szolginia

Edifícios feitos de ar? Poderia parecer que é nossa
intenção pilheriar com os leitores. No entanto, o ar serve
corno material de construção e é amplamente utilizado
nes~a função para diversos fins.

Até há pouco, o ar como elemento de construção de-
sempenhava uma função passiva. Utilizavam-no e conti-
nuam utilizando-o, como isolante térmico e acústico. A
parede feita de tijolo ÔCO, graças ao ar que se encontra na
cavidade e no entalhe, impede com bastante eficácia a pe-
netração do frio e dos ruídos no interior. As mesmas pro-
priedades tem a camada de ar entre os vidros duplos de
uma janela.

E~PER.I~NCIA E FUTURO DAS CONSTRUÇÕES
PNEUMATICAS

De alguns anos para cá começou-se a utilizar o ar na
construção como elemento ativo. Em relação a isto surgiu
um nôvo ramo da construção que, se bem que, sem nome
ainda estabelecido, convencionou-se chamar de "constru-
ção pneumática".

Esta classe de construções se realiza em forma de
abóbada. Para encher e manter em posição fixa o envol-
vímento de tal abóbada, é suficiente que a pressão no in-
terior seja algo maior do que a de fora. Basta aumentar
a dita pressão em alguns milésimos de atmosfera - com
respeito à pressão exteríor - para que a abóbada possa
resistir à ação dos ventos mais fortes. Mas para que esta
construção se mantenha em posição invariável, é necessá-
río assegurar uma pressão uniforme no interior. Para isso
emprega-se um compressor de ar que possa funcionar pe-
riàdicamente ou em forma permanente segundo as carac-
terísticas da abóbada: forma, dimensões, número de aber-
turas, etc.

Com o decorrer do tempo, verificou-se que o nôvo
34 método de construção resulta particularmente útil e eco-

nôinico nos casos em que se requerem grandes recintos que
possam ser trasladados. Trata-se, sobretudo, de pavilhões
para feiras e exposições, mercados salas de espetáculos e
desportos, armazéns e depósitos, galpões, alpendres, etc.

! Em vários países estudam-se novas possibilidades para
o emprêgo do ar como material de construção. Provável-
mente, dentro em breve poder-se-à estender enormes, finís-
simas e transparentes abóbadas por cima de estádios a fim
de .proteger os competidores e milhares de espectadores da
ação dos agentes atmosféricos. Ainda mais, os especia-
listas em construção pneumática prevêm que, em futuro
não muito distante, será possível cobrir com uma abóbada
transparente grandes extensões de terreno, por exemplo:
aldeias, bairros e inclusive cidades inteiras... Conforme
vemos, as perspectivas são verdadeiramente fantásticas.

UM PAVILHÃO E UM TEATRO AMBULANTE

, A construção pneumática também teve início na Po-
lônia. :tl:ste fato pode ser motivo de orgulho, porquanto a
Polônia é o quinto país do mundo - sendo os quatro ante-
riores os Estados Unidos, a União Soviética, a Alemanha

Federal e a França - que empreendeu experiência nesse
terreno.

O primeiro projeto de construção pneumática na Po-
lônia data de seis anos atrás, e se deve aos arquitetos
Zofia e Tadeusz Janowski, e ao construtor Antoni Tarc-
zewski. Esta equipe projetou uma construção muito origi-
nal com coberturas "pneumática" para que servisse de pa-
vilhão polonês na Exposição Mundial de Bruxelas, em 1958.
O projeto não chegou a realizar-se porquanto a Polônia
desistiu de participar daquela Exposição.

Um ano mais tarde, a Associação de Arquitetos Polo-
neses organizou um concurso para o projeto de uma sala
de espetáculos de fácil montagem para o teatro ambulante
de Mazowsze. A êste concurso foram apresentados dois
projetos de construções pneumáticas. Um dêles foi premia-
do, mas parece que sua realização ainda demorará algum
tempo.

GALPAO PNEUMATICO

Em contrapêso, dentro de muito pouco tempo será rea-
lizado outro projeto de construção pneumática. A Em-
prêsa de Construções Experimentais vai erguer no nôvo
bairro de Sluzewiec, em Varsóvia, o protótipo de um depó-
sito de cimento numa construção pneumática de uma só
massa. No bairro citado acima, a construção servirá de
pavilhão de exposíçôes. O projeto é obra de uma equipe
de profissionais varsovianos: Andrzej Boltuc, a r qui t e t o;
Antoni Tarczewski, engenheiro-construtor; Kazimierz Gut-
kowski, engenheiro-mecânico; e Jerzy Iskra, engenheiro-
químico.

Feitos os cálculos e os estudos necessários, determinou-
se que a forma mais apropriada para esta construção
será a de um hemisfério de 20 metros de diâmetro na
base e 10 metros de altura, com entradas em forma de
"comportas pneumáticas" de 3 metros de largura por 2,5
de comprimento e 2,8 de altura. A superfície utilizável do
pavilhão é de 314 metros quadrados; o volume, 2.126 me-
tros cúbicos; e a superfície da abóbada, 658 metros qua-
drados. Para "encher" a abóbada bastará elevar a pressão
do ar no interior em apenas 0,008 de atmosfera.

Segundo vemos, a diferença entre a pressão do ar
dentro e fora da construção será quase imperceptível. O
leitor poderia perguntar como se apresenta o problema do
inevitável escape do ar desde o interior, já que o pavilhão
tem duas entradas. Resulta que a velocidade de escape será
pequena não ultrapassando de alguns poucos metros por
segundo, graças a que as ditas entradas estarão protegidas
por "comportas pneumáticas" especiais. A reposição das
perdas de ar e o sustento de uma pressão constante e uni-
forme no interior se efetuará mediante um ventilador de
grande rendimento, se bem que de pouca fôrça (bastará
um motor de 2 HP), munido de um regulador automático,

AULA ESCOLAR EM UM COGUMELO

Os autores do projeto descrito prosseguem estudando
outras possibilidades de construções pneumáticas. Prõxí-
mamente, no bairro de Wola em Varsóvia, será realizado
um projeto experimental de escola de uma só aula que,
por sua forma curiosa, foi denominado "cogumelo".

:tl:sse"cogumelo" com uma sala de aula para 40 alunos
se compõe de uma construção "convencional" cilíndrica de
10 metros de diâmetro. O teto dessa construção, em forma'
de uma abóbada pneumática tem uma base circular de 15
metros de diâmetro. Sendo o diâmetro do recinto menor
do que o da abóbada, esta protege também da chuva e do
sol determinado espaço ao ar livre em redor do edifício.
A abóbada é sustentada nas paredes do recinto formando
como que um chapéu parecido com a parte superior de
um cogumelo de grandes proporções.

A base da abóbada que servirá de teto da sala de
aula oonstituindo ao mesmo tempo um excelente isolante
térmico, será feita de lã de vidro- e recoberta de ambos os
lados com fôlhas de polietileno.

Segundo mencionamos, os autores de projetos das pri-
meiras construções pneumáticas na Polônía continuam rea-
lizando estudos intensos, investigações e experiências re-
lativas às possibilidades dêste nôvo método. As realiza-
ções dessa equipe de especialistas estão sendo aproveitadas
e ampliadas por outros arquitetos, como é o caso do enge-
nheiro Bohdan Koy que projetou ultimamente armazéns
portuáríos de construção pneumática em Gdansk. *



DESTAQUE

OS 25 ANOS DE ACRóPOLE E UMA
MENTALIDADE PUBLICITÁRIA

Comemorando o 25.0 aniversário
ACRÓPOT.,E publicou um número es-
necíal (295/297) dedicado à cidade de
São Paulo. Um roteiro da arquitetura
contemnorânea de SP foi eneartada
na edição. O roteiro traz um mapa da
cidade onde estão assinaladas as 52
obras destacadas pelos arquitetos
Eduardo Corona e Carlos Lemos. Um
poema de Guilherme de' Almeida abre
a revista que contém vários estudos
sôbre o complexo urbano da canital
bandeirante. O nrofessor Aziz Nacib
Ab'Sáber, /!,eógrafo, escreveu dois en-
saíos: "O sítio urbano Inleial da aalo-
meracão paulistana" e "Orildnalidade
do sítio da cidade de São Paulo". O ar-
quíteto Lulz Saia. nublica "Notas para
a teorizacão ile São Paulo'"e o arnlli-
t.eto Jor/!'e Wilheim discorre sôbre "São
Paulo: seus nontos de encontro".

AROUTTETURA saúda os 25 anos
de ACR,õPOLE e eomnreende seu jus-
to orzulhuem atinalr tal idade. O meio
brasileiro não é dos mais propícios à
nublícacões de arquitetura. i:ste fato
é atestado pela resenha, apresentada
110 número de aniversário de ACRÓ-
POLE, das vinte e duas tentativas fei-
tas neste gênero no Brasil. Vinte e
duas e não vinte: e três. nots eonstde-
ramos o "Boletim do IAR-GR". "TAB~
GUANABARA" e "ARQUITETURA"
uma mesma e única 'iniciativa Cons-
tatar que hoje, anenas cinco das ten-
tativas documentadas nor ACRÓPO-
LE conseguem ter existência mais ou
menos perene, é sufícíentementte la-
mentável e desanimador. "Arouitetura
e Engenharia", ''Módulo'', "Habitat",
"Acrópole" e "Arquitetura" são as
únicas revistas de arquitetura com cir-
culação no país. No entanto, quatro
mil arquitetos, oito escolas de arquite-
tura e três a quatro mil emprêsas de
construção levariam a supor um qua-
dro um tanto diferente para o merca-
do de publicacões de arquitetura, pla-
nejamento urbano e equiuamento ín-
teríor, Os órgãos esnecializados em
publicidade e a média do industrial
brasileiro animados por uma mentali-
dade que nes parece' um tanto míope
procuram atingir não O· profíssíonal
que esneciflca e emprega materiais em
quantidade maciças el sim um determí-
nado cliente na grande massas dos lei-
tores da grande imprensa.
A ausência de uma verdadeira com-

petícão no mercado de materiais e
equipamentos para construções - ven-
de-se fàcilmente, na maioria das vê-
zes, tudo o que se produz - evitou
até agora, que fôsse realmente com~
provado o desacêrto desta' mentalidade
publicitária. Mentalidade atrasada de
quase um século e Que despreza o veí-
culo específico e direto, cujo alvo é

I~

•

o público especializado e que realmen-
te riesa na venda macíca dos produtos
Industríais para construção, nara pre-
ferir outros, zerads e ínesnecifieos. di-
rígídos ao chamado grande público,
na esneranca de obter aqui e ali ven-
das isoladas. Anunciam cimento. fer-
ro, materiais para pisos e revestímen-
tO'S, tijolos ou elevadores como se
anunciassem objetos de uso exclusiva-
mente pessoal ou familiar.

O desenvolvimento industrial e o
conseqüente aumento do volume de
construcões, o aparecimento de novos
materiais e novas técnicas. e nor cer-
to. o exemplo dos publlcístas de outros
países vêm, de pouco temno para cá,
modificando esta mentaliiJade arcaica
e .c~ndllz ~á os programadores de pu-
bltcídade a uma mudança de orienta-
ção na qual se busca uma linha mais
objetiva. Assim é que, timidamente,
começam a anareeer os textos e os
"lay-out" dirigidos ao arquiteto. Nes-
tes al!úncios sente-se, agora, a preo-
cupacao de mostrar ao homem que es-
pecifica e ao qual é indisnensável o
conhecimento do Que a indústria pro-
duz, certas qualidades invisíveis ao
g"!ande usuário e Que para o arquiteto
sao de fundamental Imnortâncía, De-
saparecem então os apelos destinados
a sensibilizar mais fàcilmente a dona
de casa ou um eventual cliente não
técnico, para dar lugar a enfatização
de elementos capazes de induzirem o
arquiteto a preferir, dadas as suas
qualidades intrínsecas, êste material ou
equipamento e não outro de caracte-
rísticas similares. Abram os senhores
prozramadores de' publicidade qualquer
publicação estrangeira de arquitetura.
Escolham ao azar. O Forum (EUA),
CasabeIla (Itália), Zodiac (Suíca) Ar-
ch~cteture d'Aujour'dui (França): Ar-
quitetura (Portugal), Calli (México)
Architectural Desígn (Inglaterra) od
qualquer outra ~ reparem no padrão
técnieo dos anúncios ali publicados
Notem o cuidado em apresentar as ca-
racterísticas que realmente contam
para quem vai julgar, escolher e! es-
pecificar os materiais.

M,N.B.

OS ARQUITETOS E AS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE SÃO PAULO

!\- "última Hora" (SP, 14-9-63) pu-
blícou um trabalho do arquiteto Jorge
Wilheim sôbre a posição dos profissio-
nais de arquitetura e do IAB-SP ante o
pleito eleitoral para a formação da no-
va câmara municipal e os problemas
urbanos da capital bandeirante.
JW ressalta, com muita propriedade

que a participação do IAB não pode ser
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traduzida em têrmos de apoio pessoal
a candidatos ou partidos, porém deve
estar constituida numa ação incisiva e
em plano político, sem perder as ca-
racterísticas profissionais e apartidá-
rias.
Jorge Wilheim propõe em seu artigo,

"São Paulo: seus pontos de embarque",
discutir a relação entre transporte ur-
bano e plano diretor.
Começa sugerindo uma auto crítica

que, a nosso ver, não cabe apenas aos
nossos colegas paulistas. Assim, a per-
gunta: qual foi até agora nossa posi-
ção, deveria ser colocada ante todos
nós. Diante dos problemas urbanos que
afligem tôdas as nossas cidades, aní-
.mados pelo "desejo de transformar a
cidade a partir de uma visão global,
desconfiamos sempre de tôda inicia-
tiva parcial de melhoria urbana. Fre-
qüentemente, a miopia dos proponen-
tes dessas melhor ias parciais era de
desasperar e, em lugar de apoiar me-
didas limitadas parecia-nos mais po-
sitivo limitarmo-nos a aproveitar a
ocasião para uma denúncia, agitando
novamente nosso querido slogan. O
slogan, lá çomo aqui, no Recife ou em
Pôrto Alegre é um só: precisamos de
um plano diretor.

NOVO ~
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Aí surge uma situação-problema que
envolve tôda a problemática da luta dos
arquitetos brasileiros por melhores con-
dições de vida para os habitantes dos
nossos centros urbanos, porque, no di-
zer de JW, "a se manter a posição
omissão-denúncia, nenhum resultado se
obterá; pois, mesmo que independam
dos arquitetos as decisões fundamen-
tais no caso, - os escassos resultados
obtidos com esta posição parecem evi-
denciar sua falta de objetividade. Que
posição, então, poderemos adotar se
quisermos dar alguma contribuição? E,
em nível mais restrito, como abordar-
mos o problema imediato de transpor-
te e do plano diretor sem cairmos no
polo oposto, isto é, no imediatismo?"
Entrando no problema peculiar de

São Paulo, JW, analisa, nos limites
possíveis de uma publicação para gran-
de público, a maneira pela qual São
Paulo se metropolizou: "a comerciali-
zação do café, as estradas de ferro,
a imigração maciça, o acúmulo de ca-
pitais', determinaram o brusco aumen-
to da cidade e o gradativo loteamento
das chácaras e fazendolas que sepa-
ravam São Paulo do Triângulo dos nu-
merosos núcleos em redor". O pouco
de organicidade resultante dessa forma

INDU COMPANHIA INDÚSTRIA MEl AlÚRGICA
, RUA NERVAL' GOUVE,A, 273 • TEL. 29·9900

CENTRO: AV. RIO BRANCO, 151-5/11002 - TEL. 42·5518
RIO DE JANEIRO G B •

rápida de "metropolízação" deveu-se,
"às diretrizes adotadas para o trans-
porte: o eixo Leste-Oeste das estradas
de ferro "Lapa-Centro-Penha e Gua-
rulhos) : a penetração da estrada do
mar (Ipiranga a ABC) e das estradas
do Sul (Consolação, Pinheiros etc. e
Santo Amaro)".

UNIDADES DE VIZINHANÇA

JW, confronta a seguir os conceitos
mais correntes da literatura urbanís-
tica que "objetivando cidades mais hu-
manas, busca êste "humano" no bom
relacionamento de vizinhos, provocan-
do proxdmídade, coesão social, distân-
cias curtas entre residências e traba-
lho ou ensino etc." - nos quais êle
vê "a visão humanista de Le Corbusier
de 1920", - com a realidade da cidade
de São Paulo. Dêste confronto fica
patente o subjetivismo dos conceitos
pois "não se deve confundir distância
física com distância social. Uma "vizi-
nhança" física não acarreta, fatalmen-
te, maior coesão social entre seus habi-
tantes. Num edifício de apartamentos
podem coabitar centenas de famílias -
que se desconhecem, não havendo qual-
quer coesão social. A distância social
identificar-se-ia com distância física
somente se a cidade fôsse um aglome-
rado de aldeias; pois nestas existe uma
vida comunitária proveniente de posi-
ção fixa de seus componentes. Ora, a
cidade é fruto típico de uma orga-
nização social superior, mais comple-
xa. O cidadão urbano não vive em
simples comunidades e sim numa so-
ciedade, com tudo o que se infere des-
ta definição. A coesão social não se dá
mais em funcão de sentimentos comu-
nitários e sim. por meio de livre asso-
ciação de interêsses; êsses interêsses,
hoje em dia, prendem-se fundamental-
mente ao trabalho. (É fácil verificar
quão maior é a coesão, por exemplo,
em um sindicato do que numa socie-
dade de amigos de bairro" ... ) .

...
COESãO URBANA

JW assinala, entretanto, que seria
errôneo e superficial limitar os aspec-
tos da coesão social de uma sociedade
urbana à comunidade de interêsses re-
lacionados com o trabalho. Outros in-
terêsses existem e êle os aponta: as
atividades infanto-juvenís - "desde o
ensino até à recreacão: recanto infan-
tís, parques lúdícos," clubes públicos, bi-
bliotecas juvenis etc. Os adolescentes
podem igualmente ter certa coesão, es-
pecíalmente na parte desportiva e com-
petitiva". O abastecimento doméstico,
"atividade principalmente femínina e
que promove certa comunidade de ín-
terêsses em determinados pontos urba-
nos como feiras-livres, mercados, cen-
tros de compras etc.". Locais de reu-
níão, "para debates espetáculos ou co-
mícios; assim como a coesão espiritual
fixada de certa forma geral em tôrno
de encontros domingueiros na igreja".
Finalmente, JW cita o aspecto a que se
prende especificamente o seu trabalho:
os pontos de embarque e o problema
da ligação domicílio-trabalho.

TEORIA E PRÁTICA

Tentando solver a contradição evi-
dente entre a conceituação teórica e a



realidade urbana - que torna impossí-
vel a divisão da "planta de São Paulo
em utópicas unidades, levando em con-
sideração (como rezam os manuais)
"x" habitantes por escola, "x" minutos
entre domicílio e trabalho, - Jorge
Wilheim propõe que "se parta das ca-
racterísticas reais de metropolização de
São Paulo, reconhecendo a existêncía
de bairros, vilas e jardins que integram
a cidade, tentando apenas melhorar,
por meio de um plano diretor, sua ín-
tegração urbana e criar condições para
existência daquelas facetas de coesão
social que reconhecemos possíveis e de-
sejáveis numa vizinhança". A partir
daí o autor evidencia a importância do
transporte no planejamento metropo-
litano de São Paulo, citando um outro
aspecto que, dadas as atuais condições
de habitação existentes no país, não
deve ser peculiar unicamente à capi-
tal bandeirante: a mobilização da po-
pulação dá-se mais em função da mu-
dança de emprêgo do que em função
da mudança de residência. Êste fato,
aliado aos já citados, ao preço dos ter-
renos urbanos que torna impossível, pa-
ra a maioria da população a concretí-
zação de qualquer sonho de moradia
própria, e a outros fatores, demonstra
fàcilmente o quanto de utópico existe
na desejável proximidade domicílio-'
trabalho. JW, afirma mesmo que os
compromissos da estrutura urbana vão
ao ponto de tornar impossível esta
proximidade como premissa de qual-
quer plano diretor. Êstas considerações
levam JW a reconhecer no transporte
uma primordial importância na vida
urbana. Sua problemática, parece-lhe,
atualmente, mais grave do que a pró-
pria carência habitacional.

TRANSPORTE: FATOR
DE INTEGRAÇAO URBANA

o habitante de uma metrópole
não se satisfaz com a limitação do bair-
ro domiciliar; o usufruto da totalidade
da cidade e a concentração de certa re-
recreação passiva tipicamente urbana
(estádios, cinemas, teatros, clubes etc.)
leva-o a expandir sua atividade sôhre
a cidade tôda; sua identificação é com
os aspectos metropolizadores, com os
pontos de encontro de seu bairro e com
os grandes corações metropolitanos".
JW acha que a importância do trans-
porte urbano como fator de integração
leva-o a merecer um estudo sociológico
mais profundo, pois, em São Paulo, os
meios de transporte "significam não
apenas uma forma de ligação entre do-
micílio e trabalho mas, muito além,
uma forma de integração dos paulista-
nos em sua cidade, um modo de assi-
milação de um pouco do todo urbano
na vida cotidiana de cada habitante."

PONTOS DE EMBARQUE

o transporte é um dos fatôres
que dão coesão social a uma unidade
de vizinhança, sendo ainda fator de
integração na vida social da cidade,
uma projeção de cada habitante no
nível metropolitano". Daí decorre a im-
portância dada pelo autor, "no plane-
jamento ou no remanejamento urba-
no, aos pontos de embarque, pontos fi-
nais de linhas de transporte. Diversas

características paulistanas dão a êstes
'pontos uma grande complexidade e ri-
queza de possibilidades ao planejador.
O ponto de embarque é, também, o
ponto ideal para o centro de compras
do bairro: (duma forma geral, o ponto
de troca ou quebra de transporte é sem-
pre mais indicado para o abastecimen-
to: êle pressupõe proximidade do do-
micílio e é passagem obrigatória e diá-
ria). Os pontos de embarque identifi-
cam-se freqüentemente em São Paulo
com os corações e pontos de encontro
dos diversos bairros e vilas. Esta iden-
tificação não é acidental. ( ... ) ... pre-
eisístíndo nos bairros os pontos de em-
barque é provável que, ao remanejar-
mos cada setor da cidade, sejamos le-
vados a estabelecer corações e pontos
de encontro, a partir de posição dos
pontos de embarque. Condições topo-
gráficas e outras já indicam certas di-
reções inevitáveis para o transporte
urbano; e, desta forma, inúmeros pon-
tos de embarque em bairros já têm sua
posição espontâneamente indicada. Mas
o atual abandono da cidade ao mais
total espontaneismo, acarreta conse-
qüências gravíssimas em tôrno dêsses
pontos de embarque; sua imediata va-
lorização dá-lhe densidade, edifícios
altos, concentração de comércio, con-
gestionamento e valorização imobiliá-
ria, conseqüente dificuldade de desa-
propriação e, portanto, comprometi-
mento definitivo." JW mostra-nos um
quadro já bastante familiar: o das ci-
dades brasileiras, "sob o olhar pasmo
e inoperante das autoridades", perden-
do tôda a possibilidade de serem.

O QUE FAZER

Fechando o seu trabalho JW sugere
algumas medidas de ordem prática na
luta por uma melhor ordenação das
cidades brasileiras. Em primeiro lugar
êle cita a "orientação indicada pelo
Seminário de Habitação e Reforma Ur-
bana de que para, alcançarmos resul-
tados concretos, devemos, nós arquite-
tos, saber traduzir conceitos urbanísti-
cos em temas reivindicatórios; a pres-
são popular poderá produzir resultados
urbanísticos em tempo mais curto e
cabe aos profissionais envidar esforços
para uma orientação correta. Em se-
gundo lugar, poderíamos tornar paten-
te aos futuros vereadores que a classe
dos arquitetos, através do IAB, está
disposta a participar da vida munici-
pal e assessorar a futura câmara na
medida de suas capacidades. Em ter-
ceiro lugar, fazermos sentir aos res-
ponsáveis pelo planejamento municipal
que êles podem contar com a colabo-
ração maciça da classe no sentido de
se criarem condições para um plano
diretor. Em quarto lugar, fazer sentir
aos podêres municipais a necessidade
de equipar sua estrutura técnica, me-
lhorando vencimentos, aumentando
seus quadros ou contratando equipes
de arquitetos, objetivando remaneja-
mentos urbanos. Em quinto lugar, evi-
denciar a importância do transporte e
a primazia dos pontos de embarque nos
remanejamentos parciais. Finalmente,
sugerir às escolas de arquitetura maior
preocupação e estudo dos problemas
urbanísticos típicos do país e da cida-
de de São Paulo."

M.N.B.

LUMINÁRIAS "DECORLITE"
EM PLÁSTICO ACRíLICO

para embutir em:
eucatex (liso)
gêsso corrido
eucatex (bandeja)
p'ocas de gêsso
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Prêmio Governador do Estado - Fac. de Arq. da Academia de Belas Artes de Varsóvia, Polônia.

Prêmio Projeto de São Paulo - FacLlldade- da Univ. Mackenzie.

Notícias
HABITAÇÃO E REFORMA URBANA
NA FNA.

o Diretório Acadêmico Atilio Correia
Lima promoveu no final de setembro
uma semana de debates sôbre a Habi-
tacão e Reforma Urbana. Foi prepa-
rada uma exposição sôbre o tema dês-
te problema básico do desenvolvimen-
to sócio-econômico brasileiro. A mos-
tra que pretende ser o núcleo inicial
de uma exposição maior e mais com-
pleta, foi preparada a base do texto
do recente Seminário de Habitação e
Reforma Urbana promovido p e I o
IPASE e pelo IAB, e de elementos grá-
ficos que denunciam os aspectos mais
graves da questão brasileira de mora-
dia O DAACL pretende ainda fazer
desta exposícâo uma exposição-volante
que seria exibida em outras unidades
universitárias, acompanhada de pales-
tras e debates sôbre Habitação e Re-
forma Urbana.
Dentro do programa da semana es-

tiveram na FNA para tomar parte
num debate representantes do IAB-OB.
Os arquitetos 'Antõnío Pedro Alcãnta-
ra, Dora Alcântara, Maurício Noguei-
ra Batista e Rufio Macedo Machado,
membro da Comissão de Habitação do
IAB-GB, fizeram um relato sucinto das
teses discutidas no s.HRu. O arquite-
to Antônio Pedro Alcântara discorreu
sôbre duas experiências que vem sen-
do executadas no Nordeste. A expe-
riência pilôto de Cajueiro Sêco, com a
utilização de premoldados de taipa,
processo estudado pelo arquiteto Acá-
cio Gil Borsoi, com a colaboração de
uma equipe de alunos da Escola de
Arquitetura da Universidade de Per-
nambuco. E a experiência da SUEDEE
no Maranhão, com um plano de colo-
nização dos mais interessantes.

VII BIENAL - ESCOLAS DE
ARQUITETURA

Concorreram aos prêmios do Con-
curso de Escolas de Arquitetura da VII
Bienal de São Paulo, 34 escolas de di-
ferentes países. O tema proposto era
o de "projetar a instalação industrial
completa de uma fábrica, com funcio-
namento que ocupe no mínimo Qui-
nhentos operários, O tema exigia ainda
que fôssem resolvidas as necessidades
complementares, como administração,
assistência médica, social etc. e que
solução proposta estivesse "justificada
e dedicida para terreno existente e .ín-
dústria de interêsse localizada em ca-
da país concorrente".

Julgamento

O julgamento dos trabalhes apresen-
tados iniciou-se no dia 12 de setembro
e prolongou-se até o dia 15. Compu-
nham a Comissão Julgadora os arqui-
tetos: Acácio Gil Borsoi (IAB-PE) Jor-
ge Wilheim (IAB-SP), Maurício' No-
gueira Batista (IAB-GB), Miguel Pe-
reira (IAB-RGS) e Oswaldo Correia
Gonçalves (IAB-SP). . .

!>- .~omissão JuIgadora segundo .:os
cntenos adotados para apreciação dos
trabalhos (conceituação do problema)
implantação do terreno; clareza dé
funcionamento, estrutura, adequação e



beleza dos espaços internos e externos;
coerência entre concepção e resultado
plástico; proposições inovadoras que
reflitam realidades objetivas), selecio-
nou os dois trabalhos que a seu ver
mereciam receber os dois prêmios.
Prêmio Governador do Estado - Cr$

600.000,00 - Foi escolhido o projeto
(tecelagem) da Faculdade de Arquite-
tura da Academia de Belas Artes de
Varsóvia - Polônia, de autoria de
Piotr Pereplys e Boguslaw Kujawsky.
"que soluciona o tema proposto a par-
tir de cuidadoso e sóbrio estudo urba-
nístico, apresentando excelente im-
plantação e flexibilidade, solução es-
trutural simples e espaços apropriados,
cuidado e equilíbrio na solução dos as-
pectos humanos da fábrica e unidade
plástica; a ligação entre os setores "sê-
co" e "molhado" da linha de produção
e conseguída com grande simplicidade,
sendo no entanto, discutível o apoio
das cascas de cobertura em elementos
portantes de material diverso.
Prêmio Prefeito de São Paulo -

CR$ 300.000,00
Concedido ao trabalho apresentado

pela Faculdade de Arquitetura da Uni-
versidade Mackenzie, São Paulo - Bra-
sil (Indústria Aeronáutica) de autoria
de A. Cardellini, B. Blanco, J. Maga-
. lhães, J. Villa e W. R. Maffei". "O
projeto apresenta uma boa conceítua-
ção, posição equilibrada, excelente im-
plantação, grande coesão e unidade,
ótimo funcionamento e espaços ade-
quados à função; sua estrutura é ex-
pressiva merecendo, no entanto, repa-
ros pela solução forçada do escoamen-
to de águas pluviais; criticou-se', tam-
bém, a rigidez planimétrica acarreta-
da pela solução estrutural e pela busca
de unidade formal."

Referência Especial
A Comissão Julgadora destacou um

outro trabalho fazendo-lhe uma refe-
rência especial: o projeto apresentado
pela Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade de São Paulo
- Brasil, de autoria de A. Martino,
J. Sovoy de Castro eM. Gorowitz
':lue tiveram a colaboração do Labora-
tório de Hidráulica da Universidade de
SP, e do engenheiro hidráulico Rober-
to Max Hermann. No seu destaque o
Juri acentuou: "o tema adotado, ( ...
usina hidrelétrica) limitando a parti-
cipação humana no processo indus-
trial, excluiu da comparação aquêles
aspectos de um projeto fabril que se
relacionam com operários (circulação,
repouso, etc.) destarte, foge o projeto
claramente do programa, impossibili-
tando parte da comparação necessária
ao julgamento. Os autores devem ter
sentido tal fato, ao proporem uma uni-
dade de habitação que, a não ser co-
mo acampamento na fase da constru-
ção, não se relaciona com a indústria
proposta e sim com uma eventual zo-
na industrial a qual, porém, não é jus-
tificada no trabalho. O projeto, po-
rém, simboliza com raro, brilho a par-
ticipação do arquiteto como profissio-
nal apto a elaborar projetos em que
preponderam os aspectos técnicos,
conferindo-lhe tanto riqueza plástica
como valor humano. A excelência das
soluções plásticas e a beleza do par-
tido adotado, fazem êste projeto me-
recedor de ampla 'divulgação".

-Sugestâo à Bienal
A Comissão Julgadora ao encerrar

seus trabalhos considerando a função

educatíva dos concursos de escalas de
arquitetura promovidos pela Bienal,
resolveu sugerir à direção da Bienal:
a) a divulgação de fotografias dos

trabalhos expostos, principalmente os
vencedores;
b) o envio a tôdas as escolas par-

ticipantes, da ata da CJ, fotografias
ou microfilmes dos dez projetos fina-
listas com vistas ao melhor aproveita-
mento dos estudantes.
c) Esforços junto a revistas espe-

cializadas industriais para que publi-
quem os proj etos classificados, espe-
cialmente os vencedores, afim de con-
tribuir na afirmação do arquiteto no
setor da arquitetura industrial.

PRESIDÊNCIA DO IAB

o arquiteto Jorge Machado Moreira
assumiu a presidência do IAB, e nela
permanecerá durante a ausência do ar-
quiteto Icaro Castro MeIo que viajou
para participar do VII Congresso da
U.1.A., em Cuba, e das Jornadas de
Arquitetura do México.

ARQUITETO BOLSISTA

o Govêrno brasileiro contemplou o
arquiteto turco Bertan Mestci com
uma bôlsa de estudos em nosso país.
Atendendo a uma solicitação feita o

IAB está procurando conseguir para
o arquiteto Mestci trabalho em escri-
tórios de arquitetura. Qualquer infor-
mação neste sentido poderá ser dada
pelo telefone 57-5366.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
FECHA ARQUIVO

o IAB-GB tem recebido reclamações
e protestos de arquitetos pelo fato de
terem sido fechados os arquivos do
Departamento de Edificações da SOP.
Segundo as informações prestadas o
Arquivo encontra-se fechado desde 5
de setembro de 1962. Esta ocorrência
tem prejudicado sensivelmente não só
os profissionais como os proprietários
de terrenos da GB, uma vez que o pró-
prio Departamento exige dos proprie-
tários informações sôbre projetos ou
construções existentes ou havidas nos
terrenos para dar seguimento aos
atuais projetos. O IAB-GB entrou em
entendimentos com o Diretor de Edi-
ficações para tentar uma solução para
a indispensável reabertura dos ar-
quivos.

SECRETARIA DE SAÚDE -
CONVÊNIO

A SSA informou ao IAB-GB de que
a escolha dos arquitetos aos quais se-
rão confiados os projetos, reformas e
adaptações referidas no ofício de .
16/VII/l963, está dependendo de deci-
são do Governador do Estado.
A Secretaria de Saúde comunicou

também ter escolhido, baseado em pe-
didos de indicação de arquitetos fei-
tas anteriormente, o arquiteto Mário
Torquato Pinheiro para projetar .o nô-
vo Laboratório de Produtos Terapêuti-
cos (contrato celebrado c o m a
SUSEME em 2/VIII/l963 e publicado
no D. O. de 6/VIII/1963) e o arqui-
teto Ary Garcia Rosa para projetar o
nôvo Instituto de Hematologia (con-
trato com a SUSEME, assinado em
22/VIII/l963 e publicado no D. O. de
27/VIII/l963) .

IAB-MG - NOVADIRETORIA

Eduardo Guimarães é o nôvo Presi-
dente do IAB-MG. A Diretoria liderada
por EG, tem como metas a construção
da sede do departamento que "será o
ponto de encontro de arquitetos e ar-
tistas", e estabelecer convênios para
indicação de arquitetos, nos moldes
adota dos pelo IAB-GB, com a Prefei-
tura de Belo Horizonte e com o Go-
vêrno do Estado de Minas.

CLUB DA ORLA - SP
Os arquitetos ISRAEL SANKOUSKY

e JERôNIMO BONILHA foram os ven-
cedores do concurso de anteprojetos pa-
ra o CLUB DA ORLA que será cons-
truido em Guarujá.
A Comissão Julgadora do concurso,

estava constituída pelos arquitetos Vi-
lanova Artígas, Joaquim Guedes e Os-
waldo Bratke.

BELO HORIZONTE
PREPARA MAPAACúSTICO
O ruído urbano tem-se transformado

em preocupação constante para os que
lidam com questões relativas ao plane-
jamento de nossas cidades. Infeliz-
mente, esta preocupação não atingiu,
ainda, os setores responsáveis pela Ad-
ministração Pública e pelo bem-estar
da coletividade. Até agora, as iniciati-
vas no sentido de estudar o ruído ur-
bano e coibir suas dístorções, com ra-
ras exceções (Prefeitura de São Paulo,
entre elas) partiram sempre de pessoas
e órgãos não diretamente ligados aos
Governos das cidades. O Engenheiro
Pérides Silva, livre docente da Escola
de Arquitetura da UMG, está prepa-
rando, inclusive com a partícípação
dos alunos de Arquitetura, o Mapa
Acústico da Cidade de Belo Hórizonte.
A iniciativa é das mais importantes e
merece integral apoio de todos os que
lutam por condições de vida menos
brutais e mais humanas para as po-
pulações urbanas do Brasil.

CONCURSO TEL-AVIV-YAFO
Foi encerrado o julgamento do Con-

curso Internacional de Planejamento
para a Área Central de Tel-Aviv-
Yafo - Israel. Concorreram 152 tra-
balhos de arquitetos de quase todos os
países. O Juri classificou em primeiro
lugar (50.000Libras Israelenses) o tra-
balho dos arquitetos Alexandre Frhr,
V. Branca e Fred Angerer de Munique
que tiveram como colaboradores Gerd
Feuser e o engenheiro Hansjorg Zel- 39
tler; segundo prêmio: (30.0000 L.!.)
arquiteto Jan Lubicz-Nycz, ARIBA, de
São Francisco.
O Juri decidiu não outorgar o ter-

ceiro prêmio (20.000 L.!.) resolvendo
juntar a sua dotação à destinada às
menções (30.000 L.!.) distribuindo o
total, (50.000 L.!.) igualmente entre
os seguintes concorrentes:
1) arquitetos Van den Broek e J. B.

Bakema - Rotterdam.
2) arquiteto Paul Lalics - Viena.
3) arquitetos Bárbara Perchal, Jerzy

Plesner, Mieczyslaw Turski -
Krakow.

4) projeto apresentado p e I a Seção
Polonesa da U.1.A. - Varsóvia,
cujo envelope de identificação
não trouxe os nomes dos autores.

5) arquiteto Nachum Zolozov - 'I'el-
Aviv.

6) arquiteto Leopoldo Gerstel -
Haifa.



Cartas
ARQUITETURA:

Na biblioteca da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo - USP - co-
nhecemos ia ótima revista que V. Sa.
dirige, cujas qualidades a recomen-
dam como leitura obrigatória "tam-
bém" para os alunos (como é o nosso
caso). Portanto, vimos solicitar, por
uma deferência de V. Sa., nos seja en-
viada a revista, que em boa hora o
IAB-GB lançou e entrega aos arqui-
tetos brasileiros.

As. Paulo Lúcio de Brito (3.° ano) -
Rua Rio Grande, 490 - S. Paulo 8;
e René Antônio Nesdeu (5.° ano)
- Rua Arruda Alvim, 110 - S. Paulo
- 9.

ARQUITETURA:

Tenho recebido com assiduidade a
sua revista. Considero-a como a me-
lhor publicação no gênero editada no
Brasil. Dois aspectos desta revista
merecem destaque: o ínterêsse e a ob-
jetividade com que encara os proble-
mas brasileiros e o fato de ser uma
revista aberta a todos os profissionais
de arquitetura e não o veículo de pro-
moção de uns poucos.

Estou inteiramente à sua disposição
para obtenção de dados, informações
ou outros elementos, aqui na Bahia.

UlIlI\lIlIIIII\l1lI1lI1II 111111 1111111111 111111 11111111111111 111l111111111iiiiiiiiiiil

GIANFRANCO
Reprodução de obras antigas e modernas

Colocação em:
* murais
* biombos
* armários

R. Hilário de Gouvea, 66 S.L. 210

rec./teI. 37-5857(esq. Av. Copacabana)

Está de parabéns o IAB da Guana-
bar a por esta publicação.

As. arquiteto Paulo de Azevedo - Av.
Estudes Unidos - Edij, Cidade de
Aracaiú - s/I.005 - Bahia.

* O colega PA pode começar desde
já a nos enviar dados, informações,
fotos e mais o que julgar de ínterêsse
para arquitetos. Estamos preparando
nova seção, PAINEL destinada a co-
brir todo o fato arquitetõnico brasilei-
ro.

ARQUITETURA:

Quien le escríbe ésta carta es un
estudiante ecuatoriano de Ia Univer-
sídad de Recife, que está ínteresado
en adquirir el número de Ia revista
ARQUITECTURA donde salíó editado
um artículo sobre Ia reciente visita
del arquitecto francés Le Corbusier a
ciudades brasílefias, Motivos persona-
les me obrigan a hacer-Ie esta solící-
tud y además aprovecharla para pe-
dirle pleno conocimiento de Ias posí-
bilidades de ganar una suscrpción de
su catalogada revista, que Ia conside-
ro un medio más donde el estudante
de arquitectura profundizará sus co-
nocimientos y observará en mejor
forma los problemas que se presentan
en Ia vida protesíonal,

As. Germán Delgado Boloiios - Caixa
Postal, 576 - Recife - PE.

ARQUITETURA:

Sendo de grande ínterêsse para esta
obra, pelos seus artigos, dados técni-
cos e informações publica das, muito
apreciaríamos receber regularmente
os números da revista ARQUITE-
TURA.

As. Maurício A. Augusto da Silva -
EngP=Cheje da Obra de Construção
da Refinaria Gabriel Passos (Petro-
brás) - R. dos Caetés, 530 - 2.° an-
dar - B. Horizonte.

ARQUITETURA:

Quero agradecer, pelo presente, o
recebimento de ARQUITETURA, re-
vista que depois de lida foi devida-
mente encaminhada à Biblioteca des-
ta Escola.
Ressalto que, a par de excelente fei-

ção gráfica, contém a publicação do
Instituto de Arquitetos do Brasil -
Departamento da Guanabara, maté-
rias de real ínterêsse para os que se
dedicam ao estudo da arquitetura.

As. Pro], Vitoriano Gonzalez y Gonza-
lez - Vice-Diretor em Exercício -
Escola de Engenharia - Paraíba.

ARQUITETURA:

... pelo material didático, humano
e social que traz em suas páginas será
mais um fator decisivo para o estu-
do dos problemas nacionais bem como
uma fonte de pesquisa para os traba-
lhos de nossos estudantes.

As. Rogério S. Limd - Assessor Cultu-
ral - Centro Acad. da ESc. de Eng.
R.G.S.* Não tem sido outro, RSL, o nosso

esfõrço e o nosso Intuito.

ARQUITETURA:

A União Portuguêsa dos Estudantes
no Brasil, no intuito de colocar à dis-
posição dos leitores da' biblioteca "Dr.
Azeredo Perdigão", obras e revistas de

alto nível técnico e científico, tendo
sido a revista ARQUITETURA uma
das mais solicitadas pelos seus leito-
res. Outrossim, esclarece a Vs. Ss. que,
depois de exposta em seu salão e à
medida da chegada de novos núme-
ros, os números atrasados serão re-
metidos para diversas Faculdades e
Institutos Técnicos portuguêses, de
quem, também, tem recebido insisten-
tes pedidos de remessa de revistas do
nível de ARQUITETURÀ, esperando,
dêsse modo, contribuir para a difu-
são da cultura brasileira em Portugal.

As. Anacleto Abreu Raimundo - Dire-
tor Dep. Intercâmbio; e Afonso F.
Rocha - 2.° Vice-Presidente
UPEB - R. Buenos A ires, 159 -
4.° andar.* Seria de todo ínterêsse, AAR, fa-

zermos um maior intercâmbio de pu-
blicações brasileiras e portuguêsas,
As revistas português as (Arquitectura
e Binário, entre elas) têm ótimo pa-
drão, mas são pouco conhecidas pelos
arquitetos brasileiros.

ARQUITETURA:

Tendo conhecido há pouco a revis-
ta mensal do IAB-GB, ARQUITETU-
RA, afírmo-Ihes que muito me inte-
ressou, pela sua excelente coordena-
ção geral, com uma variedade de te-
mas, que na realidade, possibilitam a
nós, arquitetos, uma contínua atuali-
zação nos setores: arquitetõnico, artís-
tico, politico, social, etc. A sua leitu-
ra contribui eficientemente para o
aprimoramento de nossa profissão.

As. arquiteto Egidio Antônio dos Santos
Filho - CREA - 1758 - DP - R.
Siqueira Bueno, 138 - Belênzinho
-SP.
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EXTINGUEM INCÊNDIOS

AUTOMÂ TICAMENTE
Descontos de até 60% nos
prêmios de seguro-incêndio.

RESMAT LTDA.

Av. Graça Aranha, 333 - 8/506
Cx. Postal 1556-ZC-00

Te!.: 42-1278



ARQUITETURA:

Sendo de grande interêsse para es-
ta Biblioteca, vimos solicitar à V. S,
que nos seja remetido regularmente
o periódico ARQUITETURA, editado
pelo órgão que V. S. dirige.

As. Maria do Carmo Pontes Lyra -
Bibliotecária - Univ . do Recife.

ARQUITETURA:

Para melhor desempenhar minha
função de Engenheiro da Divisão de
Planejamento da Obra de Construção
da Refinaria Gabriel Passos, gostaria
de receber regularmente a revista em
epígrafe.
As. Hélio Navarro dos Santos - Rua Sa-

linas, 2.212 -- Sta. Tereza - Belo
Horizonte - MG.

ARQUITETURA:

Engenheiro c i v i 1 recém-formado,
acho-me a frente do Serviço de Obras
da Prefeitura Municipal -de Teófilo
Otoni e cada vez mais empolgado e
interessado nos problemas de Arqui-
tetura e Urbanismo. A nossa cidade
. está em fase de grande expansão que
precisa ser bem orientada tecnica-
mente. Visitando a Escola de Arquite-
tura da Universidade de Minas Gerais
fiquei deveras entusiasmado com os
artigos e a montagem da Revista AR-
QUITETURA e nela encontrei tudo
aquilo que necessitava para estar sem-
pre em dia acompanhando o desen-
volvimento da técnica arquitetõnica.
Gostaria sobremodo de receber esta

Revista bem como os seus números
atrazados que poderiam ser endereça-
dos ao Serviço de Obras da Prefeitu-
ra Municipal de Teófilo Otoní, o que
muito nos honraria.

As. Eng" Gilberto Otoni - Servo de
Obras da Prefeitura Municipal de
Teôjilo Otoni.

* Sua carta dá-nos aquela sensa-
ção profundamente estimulante de
missão cumprida. Temos lutado desde
os primeiros números de nossa revis-
ta por difundir conceitos capazes de
criarem uma nova mentalidade em
face dos problemas urbanos e de ha-
bitação de nossas cidades. Vamos pro-
videnciar a remessa dos números atra-
zados ainda disponíveis e íneluí-lo em
nossa lista de pessoas que recebem
ARQUITETURA. Esperamos ter, bre-
ve, notícias de suas atividades à fren-
te do SO da PMTO.

ARQUITETURA:

Vimos por meío desta expressar nos-
so entusiasmo com relação à publica-
ção que Vv. Ss. dirigem, da qual so-
mos leitores assíduos.
Nossa admiração, pelo trabalho rea-

lizado prende-se ao fato de ter sido
tomada pelos Srs. uma orientação sa-
dia no sentido do debate e esclareci-
mento das causas fundamentais que
condicionam a realização da Arquite-
tura brasileira.

As. Arq. Zeno Giacomet
Arq. Paulo José Gandol]i
Arq. José Galbinski
Arq. Jalba A. Alves Tedesco
Secretaria das Obras Públicas - R.
Siqueira Campos, Pôrto Alegre, RGS,

Super Mercado Disco em Ipanema

Estrutura Modular em concreto aparente

Alvenaria de tijolo à vista

Esquadrias pre-Iabr icadas em concreto, coladas com Colmat

,.
Projeto e construção da

Companhià Brasi-l~irade·Estruturas
Rua do Carmo 9 I 8.0 - 52-2190'

~;, D.iretor Presidente:
~ ..Engenheiro civil: Fabio Rjbeiro de Oliv~ira·

~ Oiretores:
i . Engen~irQ chr,U': Celao·BulhÕes Carvall)o da .Fonseea
~ .
h ArqUi.t&tó; Arttiur ~ício Pontual

I' \.A



Bôlsa de
Materiais
li I - Materiais de Cerâmica
02 - Materiais de cimento-amianto e premoldados
03 - Materiais de madeira
04 - Materiais metálicos
Mi - Materiais plásticos
Ofl - Materiais químicos
07 - l\fateriais de vidro
u8 - Equipamentos
09 - Materiais Diversos

(Preços médios nos revendedores do Rio em 30-9-63).

01 - MATERIAIS DE CERÂMICA
Azulejos brancos (11xl1 e 15x15) Cr$
Azulejos côr (llxll e 15x15) .

terminais (boleados ), brancos .
terminais (boleados), côr de llx11
calhas internas e externas brancas 15 em
idem idem idem idem 11 em
idem idem idem de côr 15 em
idem idem idem idem 11 em

Banheiras brancas 4 1/2' .
Banheiras brancas 5' .
Banheiras brancas 51/2' .
Banheiras de côr 4 1/2' .
Banheiras de côr 5 1/2 .
Bebedouros em louça brancos .
Bebedouros em louça em côr .
Bidês brancos 3 furos .
Bidês de côr 3 furos .
Ladrilhos cerâmico sextavados vermelhos
Ladrilhos cerâmicos sextavados em côr ..
Ladr. cerâmicos retangulares vermelhos
Ladrilhos cerâmicas retangulares em côr
Ladrilhos cerâmicas quadrados sulcado

vermelho . .
Ladrilho cerâmica quadrado sulcado em

côr .
Ladrilho cerâmico quadrado boleado vermo
Ladrilho cerâmico qudrado boleado côr
Ladr. cerâmico p/píso industrial vermo
Ladrilho cerâmico .
Ladrilhos de porcelana (quadrados, hexa-

gonal e octogonal) em côres .
Ladrilhos de porcelana (quadrados, hexa-

gonal e octogonal) em côres .
Lajota decorativa .
Lavatórios de côr 18x11 (1 furo) .
Lavatórios brancos 23x17 (1, 2 e 3 furos)
Lavatórios de côr 23x17 (1, 2 e 3 furos)
Litocerâmica acanalada (normal) .
Litocerâmica - Placa de 300x60x60 .
Mictórios (centro) brancos .
Mictórios (centro) de côr .
Mictórios (sifonados) brancos .
Mictórios (sifonados) de côr .
Mosaico cerâmico vermelho .
Mosaico cerâmico verde .
Telha de barro (marselha) .
Telhas de cerâmica (marselha) .
Telha de cerâmica colonial .
Tijolo cerâmica prensado (simples) .

meio curto .
canto redondo .

Vasos Sanitários (vitrificados, autosifo-
mados, de côr) 8.710,00 um

Vasos sanitários (branco) 4.210,00 um
02 - MATERIAIS DE CIMENTO-AMIANTO E

PREMOLDADOS

1.860,00 m2
2.225,00 m?

350,00 m2
630,00 m2
270,00 ml
315,00 ml
375,00 ml
535,00 ml

31 .500,00 uma
36.000,00 uma
41.250,00 uma
41 .900,00 uma
56.200,00 uma
9.210,00 um
12.300,00 um
6.810,00 um
8.700,00 um
1.540,00 m2
3.100,00 m2
1.560,00 m2
3.036,00 m2

1.850,00 m?

3.070,00 m2
120,00 pç
165,00 pç

2.850,00 m2
145,00 pç

2.750,00 m2

1.480,00 m2
110,00 pç

3.300,00 um
8.150,00 um
10.420,00 um
2.100,00 m2
2.300,00 m2
4.310,00 um
4.620,00 um

23 .450,00 um
33.510,00 um
1.980,00 m2
5.354,00 m2

63,00 uma
75,00 uma
87,00 uma
81,00 pç
61,00 pç
59,00 pç

Basculantes de concreto armado
60x90x5 Cr$
50x75x5 .

Caixilhos de concreto 14,5xI5x5, fixos.
20x20x5 c/ 2 rebaixos .
50x50x50 fixos .
I ,08x28x 1° c/ 2 rebaixos .

Elementos vasados de concreto, quadrados
13x20xl0 .

4.100,00 pç
4.000,00 pç
2.400,00 pç
1.530,00 pç

620,00 pç
1.420,00 pç

82,00 pç

14x26x8 . .
30x60x15 .

Elementos vasados de concreto sextavado
J2x8x8 . .
sextavadinho 14x16x8 .

Elementos vasados de concreto triangular
19x19x26x8 .

Elementos vasados de concreto 49x50x8
venez . .

76,00 pç
315,00 pç

55,00 pç
54,00 pç

68,00 pç

458,00 pç

03 - MATERIAIS DE MADEIRA

Chapas de madeira compensada (especial) à prova d'água, 220x160
pinho 4mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 570,00 m2
pinho 6mm _ . . . . . . . . . . . 770,00 m2
pinho 12mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250,00 m2
pinho 15mm.................. 1.610,00 m2
pinho 20mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200,00 m2
pinho 25mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800,00 m2
cedro 4mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 879,00 m2
cedro 6mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280,00 m?
cedro 8mm 2.255,00 m2
cedro lOmm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.255,00 m2
cedro 15mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.146,00 m2
cedro 20mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.187,00 m2
cedro 25mm.................. 4.581,00 rn?
cedro 30mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.970,00 m2

Chapas de madeira compensada (comum), 220x160
pinho 3mm Cr$ 230,00 m2
pinho 4mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m?
pinho 6mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,00 rn?
pinho 8mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 580,00 m?
pinho 10mm.... .. 720,00 m2
pinho 20mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.320,00 m?
pinho 25mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650,00 m2
cedro 4mm 735,00 m2
cedro 6mm 930,00 m2
cedro 10mm 1.225,00 m2
cedro 15mm 1.645,00 m2
cedro 20mm 2.060,00 m2
cedro 25mm 2.625,00 m2
peroba 4mm 1.255,00 m2
peroba 6mm 1 .500,00 m2
Peroba 8mm 1.675,00 m2
peroba 10mm.. 1.840,00 m2
peroba 20mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 m2
peroba 25mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.670,00 m2

Chapas de fibra de madeira tipo Eucatex
Couro 3,5mm .
canelado 3.5mm .
frisado 3,5mm .
lapidado 3,5mm .

Chapas Eucatex para forros
isolante bisotado J2mm 60 x 60 .
isolante 8mm 122x244 .

J2mm 122x244 .
12mm 122x122 .

isolante revestido 12mm 122x244 .
12mm 122x305 .
12mm 122x244 .
24mm 122x244 .
12mm 122xl22 .
19mm variável .
19mm variável. .
19mm variável .
19mm variável , .
1/2" 122x244 .
I" 122x244 .
1/2" 122x244 .
2" 122x244 .
3" 122x244 .
4" 122x244 .
54mm 122xI22 .
19mm 120x240 .
31mm 120x240 .

Chapas Neoplan (Bernini)
6mm .
17mm .
18mm .
20mm .
22mm .
25mm .
30mm .

Eucatex Azulejo 3,5mm .
Eucatex Lambri 3,5mm .
Lambris Compensados 0,07 cm.
pinho faqueado .

c-s 625,00 m2
680,00 m2
650,00 m2
680,00 m2

Cr$
"

800,00 m2
880,00 m2
880,00 m?
880,00 m2

1.000,00 m2
1.000,00 m2
1.250,00 m2
2.500,00 m?

500,00 m2
1.780,00 m2
1.840,00 m2
1.840,00 m2
1.890,00 m2

500,00 m2
860,00 m2

1.295,00 m2
1.720,00 m2
2.900,00 m2
3.440,00 m2
5.020,00 m2
1.940,00 m2
3.010,00 mZ

betumado

piso flutuante
acústica A
acústico B
acústico C
travertino
frigorífico

durotermic

Cr$
"

620,00 rn?
1.300,00 m2
1.400,00 m2
1.500,00 m2
1.490,00 m2
1.800,00 m2
2.100,00 m2

765,00 m2
765,00 m2

Cr$ 2.142,00 m?



descascado .
imbuia .
amendoim .
cedro .
marfim .
cerejeira .
jacarandá .
fantasia .
ranhurado .

Compensados 0,12 em.
pinho faqueado Cr$
pinho descascado .
imbuia .
amendoim .
cedro .
marfim .
cerejeira .
jacaranJá .

Maciços
pinho de riga .
cedro amazonas .
gonçalo ;,lves - peroba .
jacarandá ' .
caviúna .
marfim .

Parquet em peroba do campo ou sucupira
0,067xO,134 .
0,077x0,402 .

Parquet em amarelo cetim, macaúba ou
braúna 0.067xO,134 .
0,067xO,402 .

05 - MATERIAIS PLÁSTICOS
Chapas plásticas (Formiplac) brilhantes

1,5 m .
meio fôscas .
fôscas . . .

Pias plásticas .
Pisos plásticos de luxo (colocado) .

anti-derrapante . . .
serni-áspero . . .

44

Rua Santana, 149/151
Rio de Janeiro

Telefone
23-6131

Serraria Santana Ltda.
COMPENSADOS EM GERAL

DURATEX - FORMIPl.AC E EUCATEX

MADEIRAS E MATERIAIS

PARA

MARCENARIAS E CONSTRUÇÕES

28 ANOS DE

TRADIÇÃO E

BONS SERVIÇOS

1.428,00 m2
2.142,00 mZ
2.142,00 m:!
2.142,00 m2
2.142,00 m-'
3.620,00 m?
4.000,00 m2
4.165,00 ru?
1.785,00 m2

Tampos para vasos sanitários (Goyana)
06 - MATERIAIS QUtMICOS

impermeabilizante de péga normal
impermeabilizante de péga rápida
impermeabilizante de péga ultra rápida
mastique elástico p/cal afetar a frio

(prêto) . .
(cinza) . .

Repelente de água ("Repeláqua)
tinta protetora para concerto .
tinta protetora para fachadas .
líquido incolor para fachadas .
tinta asfáltica de proteção, tipo Proko

07 - MATERIAIS DE VIDRO
Pastilhas de vidro

Miscelânea MC .
Miscelânea MS .
Reflex .
Vipax Especial .
Vipax Standard .

Telhas de vidro (marselha) .

08 - EQUIPAMENTOS
Exaustores domésticos standard .

doméstico luxo .
comerciais 250 mm .
comerciais 400 mm .

Aquecedores elétricos capo 30L
capo 80L
capo 100L
capo 200L
capo 300L
capo 500L

Aquecedores a gás (brancos) .
Aquecedores a gas (em côr ) .
Fogões a gás (encanamento) 4 bôcas ..

6 bôcas - 523
Fogões a gás (engarrafado) 4 bôcas

(c/Instalação de 2 botijões). 6 bôcas ..

5.600,00 um

87,00 kg
142,00 kg
176,00 kg

121,00 kg
237,00 kg

1.935,00 3,6 1
122,00 kg
119,00 kg
267,00 kg
81,00 kg

1.983,00 m?
1.757,00 m?
1.975,00 rn-'
1.975,00 rn-
1.975,00 m'
1.590,00 m2
3.685,00 m2

3.685,00 m2 1.115,00 m2
870,00 m2

1.280,00 m2
2.325,00 m2
1.430,00 m2

420,00 uma

Cr$ 15.000,00 m2

" 2.700,00 rn?
2.000,00 rn?
7.000,00 m?
4.050,00 m2
2.500,00 m2

2.140,00 m2
2.650,00 mZ

2.800,00 m?

" 3.158,00 m?

Cr$ 4.300,00 m2
4.500,00 m2

" 4.500,00 m2
8.900,00 m2
2.200,00 m2

1.900,00 m2
1.900,00 m2

Cr$ 29.670,00 um
34.500,00 um
34.500,00 um
40.650,00 um
41.100,00 um
66.500,00 um
78.400,00 um
166.000,00 um

" 245.000,00 um
" 367.000,00 um

33.350,00 um
38.400,00 um
33.890,00 um
112.560,00 um
49.245,00 um
130.850,00 um

fatima fatima
fatima fatima

;
/!\
/ I \
/ I \

\



DE
I

AlUMINIO
CORRUGADAS
PARA
COBERTURAS



r

l.a FIGURA:

HA- L NOBRE DO EDIFíCIO DA CIA. DE CIGARROS
SOUZA CRUZ - RUA DA CANDELÁRIA, 66 - RIO
DE JANEIRO - GUANABARA.

2a FIGURA:

EDIFíCIO DA CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ -
ARQUITETOS: M. M. M. ROBERTO - CONSTRUTO-
RES: SEVERO E VILLARES S/A.

NESTE EDIFíCIO ACHAM-SE INSTALADOS 5 ELE-
VADORES ATLAS COM CAPACIDADE PARA 16 PES-
SOAS CADA, VELOCIDADE 150 rn.p.m. MÁQUINA
SEM ENGRENAGEM. DE CORRENTE CONTINUA.
COMANDO ELETRôNICO TIPO SUPER TRAFIC -
COM VOZ FANTASMA - CABINAS DE AÇO INOXI-
DÁVEL E PORTAS DE BRONZE.
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