


Fôrro de gêsso
Gessoplac:
eterno,
decorativo,
isolante,
e incombustível

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.
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Material nobre e homogêneo
de grandes possibilidades
plásticas, nada pode superar o
fõrro de gêsso Gessoplac
quanto à aparência e
possibilidades decorativas,
resolverído técnica e
plásticamente, os problemas
de iluminação.

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.

O gêsso é incombustível.
Porisso, submetido durante
15 minutos a uma temperatura
de 7500 (teste realizado
pelo Instituto de Pesquisas
T écnológioas conforme
certificado oficial n.?222.315)
concluiu-se que o fõrro de
gêsso Gessoplac não se
incendeia, que não houve
produção de gazes
combustíveis, não se
cbservando também nenhuma
elevação de temperatura.

O fórro de gêsso Gessoplac,
como se viu, é perfeito
isolante térmico, poupando
porisso, O!> aparelhos de
condicionamento de ar.
É também isolante acústico,
com grande coeficiente de
absorção (certificado oficial do
IPT n.O 12.677). Para a
perfeita isolação térmica e
acústica contribui também a
manta de lã de rocha de que
são rcvestidas as chapas.

GESSOPLAC
Rua Marcorri, 31 6.0 andar tel.: 34 01 19 São Paulo

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 .
incombustível. reduz a taxa de
seguros e o 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

REPRESENTANTES: Por'" Alegre: HEUSER & CIA. LTDA. - R. Vig. José lnác io, 371 - 9.° And. - S/ 913 - Galeria Rosario - Fone: 5082 - Cx. Po sta l 1678
• Rio de Janeiro: ENG.a CELSO PIRES LEHNEMANN - Av. Rio Branca, 156 _ Grupo 2810 _ 'Fone: 52-8292 .-Campinas: WALDIR A. HEIDRICH E CARLOS LIMA

R1>aOro Costa Agulnr, 698 - 11,0 ando - 5/1105 - Fone: 8-5137 • Barra Mansa: CYRANEL COMÉRCio E REPRESENTAÇÃO _ Av. Joaquim Leite. 604 - S/ 214
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Garagem Automática ARAÚJO • São Paulo

SEU TEMPO VALE DINHEIRO, HÃO ENTRE

EM FILAS PARA ESPERARSEU CARRO E

NEM FIQUE ESPERANDO A SUA VEZ DE
ENTRAR NA GARAGEM.

I

PARA NltO ESPERAR, VERIFIQUE ANTES

DE COMPRAR A SUA VAGA, SE A GA·

RAGEM SERÁ DOTADA DE ELEVADORES

"SISTEMA VILLARES" (Único sistema de
estacionamento automático para mais de
100 wgas por e/evoclor, sem espera).

o QUE VOCe DEVE VERIFICAR AO COMPRAR
A SUA VAGA NUMA GARAGEM AUTOMATICA:

e Qual o número de v.~gas total da garagem
• Qual o número de elevadores que a servem
• Qual o TEMPO DE VAZAO da garagem
• Qual o TEMPO DE ESPERA da garagem

. Para saber o TEMPO DE VAZÃO E ESPERA da
gãragem. .basta você 'verificar 6 número de vagas

. por elevador.

Tôda garagem automática com mais de 130 vagas por elevador
teró um TEMPO DE vAZÃo ACJMA DE 2 HORAS

Tôçla garagem automática com TEMPO DE vAZÃo acima de
2 HORAS (ou mais de 130 vagas por elevador) terá uma ESPERA
INADMISSíVEL

SOMENTE AS GA~AGENS AUTOMÁTICAS "SISTEMA VILLA~
RES"NÃO TÊM ESPERA,PORQUE TODAS T!M MENOS DE 130
VAGAS POR ELEVADOR.

Garagem PLAZA 153 vagas
Garagem ARAÚJO 322 vagas
Gar,agem CONDESTÃVEl 207 vagas
Garagem DAS BANDEIRAS 384 vagas
Garagem D. ERCíllA 42 vagas
Garagem RIACHUElO 620 vagas
Garagem JAM IlE CARAM 405 vagas
Garagem F. CORREA 405 vagas
Garagem PAD!3ÃO. 441 vagas
Ga~agem REPUBlICA 405 vagas
Garagem 7 DE SETEMBRO 360 vagas
Garagem J. K. 372 vagas
Gar.agem ATLAS I. 278 vagas
Garagem PARKAUTO 430 vagas
Garagem REQUIÃÓ 258 vagas
Garagem BANCO ARABE 39 vagas
Garagem Ed. F. LI MA 348 vagas
Garagem IMERI 252 vagas
Garagem ROOSEVEl T 779 vagas
Garagem XAVIER DE TOlEDO 406 vagas
Garagem SANTAEFIG~NIA 256 vagas '

3 elevadores
7 etevaoores
3 elevadores
6 elevadores
t elevador

10 elevadores
5 elavadores
5 elevadores
7 elevadores
5 elevadores
3 elevadores
3 elevadores
3 elevadores
5 elevadores
3 elevadores
1 elevador
4 elevadores
4 elevadores
9 elevadores
4 elevadores
2 elevadores

Santos
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Caldas do Sul
São Paulo
Londrina
B. Horizonte
São Paulo
São Paulo
Pôrto Alegre
São Paulo
Salvador
Niteroi
Curitiba
Chile
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

INDÚSTRIAS VILLARES S. A.
alto PAULO - RIO DE JANEIRO "7 BRAS1LIA - BELO HORIZONTE - SANTOS - RECIFE - PORTO ALEGRE - SALVADOR

CURITIBA - JUI~ DE r:'QRA - PELOTAS - RIBEIRÃO PRETO - FORTALEZA - 8ELtM - 8UENOS AIRES - HAVANA-
MO,.TEVIOtU - MtxlÇO - ÇARACM - LI MA - GAIfTIAQO DO ÇHILE - ASSUNcAo - LA @PZ.

SíMBOLO DE
VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA



PREPARAÇÃO DO PISO PARA PARKEX
E SUAS VANTAGENS

ECONOMIA
DO PÊSO DA CONSTRUÇÃO DE
60 a SO kgs por m2 de Piso

ECONOMIA
NA ALTURA DA CONSTRUÇÃO
50 mm por Andar
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* ARQUITETURA É LIDA E COLECIONADA MENSALMENTE POR 3.125

ARQUITETOS, OU SEJA, TODOS OS ARQUITETOS BRASILEIROS NO

EXERCíCIO DA PROFISSÃO.

* ARQUITETURA ATINGE MENSALMENTE MAIS DE 2.500 FIRMAi3

CONSTRUTORAS' EM TODO O BRASIL (OU A TOTALIDADE DOS

CONSTRUTORES DO RIO E S. PAULO).

* ARQUITETURA ATINGE MENSALMENTE TôDAS AS INDÚSTRIAS

BRASILEIRAS LIGADAS A ARQUITETURA E A CONSTRUÇÃO.

Por estas três razões e ainda porque ARQUITETURA, pela sua

regularidade, pelo seu padrão jornalístico, gráfico e redacional

representa uma experiência 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

1-



( ... e pelo "seu" investimento! )
Você sabe o que é uma Letra de Câmbio. O que ela re-
presenta para quem a emite: capital que dinamiza a indús-
tria e o comércio. O que ela representa para Você: prote-
ção do seu dinheiro contra a desvalorização e, mais do
que isso, uma renda excepcional.
Mas, para Você, tão importante quanto o rendimento, é
saber quem responde pela Letra de Câmbio que Você
adquire, quem a aceita, quem garante o seu pagamento no
prazo certo.
Aplique bem o seu dinheiro. Confie a sua aplicação a quem
representa absoluta garantia e proteção.

SOCIEDADE NACIONAL DE CRÉDITO.
FINANCiAMENTO E INVESTIMENTOS

Carta Patente 145 - Capital: Cr$ 100.000.000.00
Rua do Ouvidor, 106· 4.° and.• Tels.:31·2621· ~1·32~0. 31·3622· Rio, GB

CONSELliO CONSULTIVO
Francisco Manuel de Mello franco
Joel de Paiva Cáries
José Luiz de Magalhães Uns
Juraci Monlenegro Magalhães
Marcos Magalhães Pinto
Oito Lara Resende
Rui Gomes de Almeida·
DIR.ETOR.io\

Presidente: Sylvio de Magalhães Uns
Superintendente: José Rangel de Almeida
Diretor: Delphim Sallum de Oliveira

Informações sôbre a SINAL
nos seguintes bancos:

BANCO NACIONAL DE MINAS GERAIS S/A
BANCO COMERCIAL DE MINAS GERAIS S/A
BANCO DE BRASILlA S/A
BANCO DO TRIÂNGULO MINEIRO S/A
BANCO NACIONAL DE SAO PAULO S/A
BANCO NACIONAL DO ESPIRITQ SANTO S/ A
BANCO SOTTO MAIOR S/A



novos
isolantes
térmicos
(e acusticos)
permitem
o emprêgo
de qualquer
tipo de
cobertura

Os materiais de cobertura

têm o inconveniente

de deixar passar

o frio e o calor,

tornando o ambiente interno

insuportável.

Devido ao' calor do verão,

as casas, mesmo bem ventiladas,
atingem temperaturas

realmente exageradas.

O mesmo fenômeno

acontece, em reverso,

duranté o inverno.

FIBRAVID lança agora

um conceito totalmente

novo em isolação térmica.

Nada de difícil,

complicado e custoso.

Pode integrar projetos

novos ou imóveis já prontos.

Qualquer pessôa

não especializada

pode instalar o feltro

térmico FIBRA VID.

Desenrola-se acima do fôrro

e pronto!

",' .
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O feltro térmico FIBRAVID
é feito de fibras de vidro
superfinas,
impregnadas de resinas
sintéticas, por um
processo total mente novo,
único na América do Sul.

ALGUMAS DE
SUAS QUALIDADES:

• corta-se com qualquer
faca ou canivete;

• é incombustível, inorgânico
e não absorve umidade;

• é rigorosamente estável
com o passar do tempo;

• não é atacado por insetos
ou roedores;

• composição homogênea, à
base de fibras superfinas;

• é leve, resistente e de
fácil aplicação;

• é de manipulação agradável.

Não hesite em consultar nosso departamento técnico. Êle está
pronto a estudar seus problemas de isolação térmica e acústica,
de acôrdo com suas características de fabricação.

FIBRAVID S.A. FIBRAS DE VIDROFIBRAVID Escritorios de. Vendas: São Paulo· Praça D. José Gaspar. 30 - 12:0
Fone 37·3511 - Rio· Rua Debret, 23 . 14.0 - si 1407 - Fone 22-1568

isola mesmo!
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trazemos
De otimismo. De confiança no futuro.. Somos o único
Banco brasileiro com sede em Brasilia. Somos, provável-
mente, a primeira organização privada brasiliense que se
projeta pelo Brasil e que se estende ao Estado da Gua-
nabara. Estamos ultimando nossas modernissimas insta-
lações para inauguração, muito breve, na Rua do Rosario.
Primeiro Banco sediado em Brasília desde os dias pio-
neiros da construção, Ja com agência em Goiània e
Curitiba, o Banco de Brasilia traz para a Guanabara o
mesmo empenho em servir a economia brasileira, o co-
mércio, a indústria, os particulares. E,acima de tudo, a
sua confiança no futuro comum, traduzida nesta mensa-
gem que trazemos de Brasilia. Esperamos que, muito
breve, o Banco de Brasilia venha a ser um "velho ami-
go" a serviço da Guanabara.

Capital: 140.000.000,00

Sede: Brasilia

Agências: Goiânia - Curitiba

urna palavra
de Brasília...

DIRETORIA

DIRETOR PRESIDENTE - Fernando Magalhães Pinto

DIRETOR - Glower Raimundo de SOUZ3 Duarte

DIRETOR Eleowaldo Pieruccetti

DIRETOR - Sylvio de Magalhães Uns
•

Banco de Brasília S. A.



Klabin Irmãos & Cia.
Setor Manufatura Nacional de Porcelanas
Escritório Central: Av. Rio Branco,81 . 14. andar· Te!.: 23·5870
Caixa Postal, 1622 . End. Telegr. "Klobin' . Rio de Janeiro

Azulejos

Quando você vai ao seu clube, você nota
que a piscina 'e os vestiários são revestidos
de azulejos, Nos refeitórios dos colégios e das
fábricas, nos laboratórios e gabinetes de fí-
sica e química, e nos hospitais, onde a assepsia
é um imperativo, você também encontrará
os azulejos .. Mas, além do grande serviço
que os azulejos prestam à higienização dos
ambientes, êles podem ser usados também como
elemento decorativo, em magníficos painéis
a côrcs ou decorando fachadas e corredores,

I~--

Marron

Esponjado

61

Azul Claro

Esponjado

62
Verde Claro .

Esponjado
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Editorial

o Govêrno, OS Arquitetos
e o Planejamento Territorial

Muito pouca importância tem sido
atribuída, até hoje, no Brasil 'ao pla-
nejamento territorial. A ocupação e
o aproveitamento do território nacio-
nal foram feitos desordenadamente.
sem que' os Podêres Públicos tíves-
sem tido qualquer preocupação efetiva
de aoreender e organizar os Iatôres
intervenientes e determinantes dessa
ocupação e dêsse aproveitamento.
Esta despreocupação explica, até cer-

to ponto, as características fortemen-
te negativas que se refletem na forma
da distribuição da população, na im-
plantação dos complexos industriais e
energét.cos, e nos baixos índices de
rendimento social apresentado pelas
iniciativas governamentais destinadas
a acelerar o desenvolvimento do país.
Programadas e planejadas exclusiva-
mente a partir do enfoque econômico,
essas iniciativas, quase sempre, deixam
de levar em conta o conjunto de ra-
tôres sociais, econômicos, culturais e
geográficos, próprios da região em que
serão implantados e não diretamente
ligados à problemática do investimen-
to. Assim, quando de sua implantação
física, nota-se, geralmente, o desenca-
deamento de conseqüências de outra
ordem e não pre-equacíonadas dentro
de um plano mais amplo. A reper-
cussão, dessas conseqüências compro-
metem, não só o êxito objetivo inicial

2 como - o que é mais grave, - a gran-
de meta. de todo o processo desenvolvi-
mentísta autêntico: a valorização do
homem.
A ausênc.a de uma. visão global, nês-

ses casos, dá frutos imediatos. As
terras que circundam o núcleo implan-
tado sobem rápida,estúpiçla e artttí-
cialmenta de preço. Uma. mais-valia
socialmente nociva e Improdutlva é ~e-
rtada ê vai pesar desfavoràvelmente
no obj etívo perseguido: o equilíbrio do
desenvolvimento regional. Ao lado de
outras conseqüências, observam-se,
imediatamente, uma evolução urbana
marcada pelo caráter predatório, a dís-
semínação de conjuntos de habitações
anti-higiênicas e confinadas, enfim,
todos os s'ntomas de baixos níveis de
vida.
:msse procedimento na implantação

física dos grandes investimentos esta-
tais brasileiros assemelha-se, muitas

vêzes, à maneira de agir dos grupos
econômicos que detêm concessões ex-
trativas em áreas ..sub-desenvolvidas.
Aí, tudo é pensado em função da ren-
tabilidade do capital investido. As
instalações' ínrraestruturaís necessá-
rias ao êxito do empreendimento são
cuidadosamente planejadas. Vias de
acesso, instalações industriais, equi-
pamentos, maquinaria, tudo é calcu-
lado para cobrir a duração e o inte-
rêsse da iniciativa. A mão-de-obra, o
próprio empreendimento encarrega-se
de atraí-Ia. A população dos arredo-
res, buscando uma vã esperança' de
melhor subsistência, vem acumular-
se, de qualquer forma, em tôrno do
núcleo extrativo.

Nenhuma outra possibilidade da re-
gião é considerada. Jamais entrou
na cogitação dos concessíonáríos pro-
mover o seu aproveitamento em outro
sentido. O estabelecimento de uma
comunidade do tipo permanente. que
se desenvolva orgânicamente durante
e após o esgotamento das condições
naturais que determinaram o empre-
endimento, não é sequer considerado.
Conscientes da desrazão de assim

proceder, os arquitetos lutam para que
outra seja a orientação governamen-
tal na implantação de grandes com-
plexos ou obras destinadas a acele-
rar o desenvolvimento do país. Re-
clamam medidas de planejamento, mais
amplo afim de evitar a ocorrência de
fatores que, como os mencionados, tan-
to emperram a. evolução orgânica da
sociedade brasileira. Os arquitetos
não são, todavia, simplesmente idealis-
tas ou ingênuos. Êles sabem, perfei-
tamente, que não se consegue plane-
jar corretamente senão quando o mó-
vel do plano é o desenvolvimento in-
tegral do país e quando êste está
identificado com c interêsse da maio-
ria da população.

Tentar êste planejamento global -
o planejamento territorial nos esca-
lões urbano, municipal .regíonal e na-
cional - não é tarefa fácil. :ttle não
pode ser tentado com sucesso dentro
da atual estrutura arcaica nacional,
contra a qual luta, no momento, a
maioria do povo brasileiro, visando re-
rormá-ía.

A idéia central dêsse planejamento
choca-se logo, com o interêêsse e o
proveito daqueles que detêm a posse
da terra. E a terra. é o ponto de par-
tida. E' na terra, no chão da cidade
ou do campo, que o arquiteto encontra
base para realizar seu plano.
Por isso, os arquitetos brasileiros

gravaram e têm presente as palavras
do presidente da República aos novos
arquitetos Mackenzie:
"Com o precioso concurso de arqui-

tetes nacionais - bons técnicos e bons
patriotas - estamos dando vida a um
Conselho de Potitíca Urbana que, a
exemplo da SUPRA e de outros orga-
nismos federais, constituirá instrumen-
to tmprescíndível para levar a bom
têrmo - em curto prazo - os solenes
compromissos que venho assumindo
com, o nosso povo, i'lado na extracrdi-
nária manifestação que, há cêrca de
um ano, mais de 10 milhões de brasi-
leiros consubstancíaram numa verda-
deira profissão de f€- que traduziu, sem
dúvida, seus anseies por medidas como
esta que agora anuncie, tendentes a
corrigir distorções e injustiças que tan-
to afetam as massas populares".
"O uso das propriedades, diz o artigo

147 da Constituição Federal, será con-
dicionado ao bem-estar social. Para
dar pleno cumprimento a êsse precei-
to eonstitucíonal é que estamos agora
estruturando as medidas que institu-
cionalizem o planejamento físico dos
aglomerados urbanos do País, evitan-
do a especulação imobiliária que vice-
ja nas grandes cidades, enríquecendo
Os explorados e impedindo às classes
menos favoreci das o acesso ~ casa
própria, obrigando, a tantos milhões
de brasileiros, a viver em condtçõcs
sub-humanas, nas favelas e nes mo-
cambos ."
"A reforma u.rbana, meus amigos,

cuja importância, vós como arquitetes,
bem aquilatais é. entretanto, apenas
parte de um todo que Se constitui no
conjunto de reformas que se fazem
necessárias - prementemente neces-
sárias - para dar ao Brasil uma nova
feição, em que se integre verdadeira-
mente na vida econômica do País essa
grande maioria de brasileiros hoje in-
teiramente marginalizadas face o ar-
caismo de nossas instituições".



Reportâgehl

Caso Doxiadis - II

ARQUITETURA neste número dá continuação ao relato
do "affaire" grego criado pela contratação da firma D .1.A.
pelo Govêrno do Estado da Guanabara.

CO:NCLUSÕES DA COMISSÃO QUE ESTUDOU O
.1 CONTRATO

Uma Comissão foi encarregada pelas diretorias do De-
partamento da Guanaba!a e do conse.ho Superior do ,IAB
para estudar o contrato em seus detalhes. Posteriormente, .3.
Assembléia Geral do IAB-GB referendou esta comissão e
designou outro .s arquitetos para integrá-Ia.

A. Comissão que estava composta pelos arquitetos João
Ricardo serran, Marcos Konder Netto, Maurício Nogueira
Batista e Milton Ferfeman (relatores) e mais, Alfredo Luiz
Britto, Antonio Pedro Alcantara, Flávio Marinho Rego,
Hircio Fêrmo de Miranda 'Harry James Cole, Jacques Jayme
Haza.n, Luíz Paulo Fernandes Conde, Maurício Dias da.
Siiva da Silva e Wit Olaf Prochník, depois de um exaus-
tivo trabalho, reafirmou o ponto de vista anteriormente
expresso nas notas de 9, 16 e 21 de janeiro de 1964, da
Comissão Diretora do Departamento e do Conselho Su-
perior, e concluíu pelo acêrto da. Assembléia Ge!al do
IAB-GB que em 23/1/1964 resolvera repudiar aquêle ate
do ~Govêrno río Estado "PQr .ccnsiderá-Jo incompatível
corri o nosso estágio de desenvolvimento técnico e atenta-
tório à cultura brasileira".

ESTUDO DO CONTRATO

A Comissão' após várias reunioes nas quals discutiu'
o contrato globalmente dividiu-se em grupos de estudo
que o analizaram sob os seguintes aspectos:

a) caracteristícas dos serviços a serem prestados;
b) objetivos do contrato;
c)inviabiliciade dos prazos previstos no contrato;
d) inconveniências gerais do contrato;
e) .repercussão do contrato na cultura brasileira de 3

planejamento:
f) ~desprestiglo do técnico' brasileiro;'
g) ilegalidade do contrato race à legislação profíssío-
. nal brasíleíra; .

h) outros aspectos:
os trabalhos provenientes destes grupos de estudo

foram entregues a um grupo relator que elaborou 'O
documento que' a seguir transcrevemos:

a) AS CARACTER.tSTICAS DOS SERVIÇOS
A SEREM PRESTADOS

1. Os têrmos do contrato são confusos e pouco cla-
ros quanto à natureza dós serviços a serem prestados pela
firma Dcxíadís Internacional Associados. Dito, em sua
ementa, corno sendo ,Je "prestação de serviços de con-
sulta ao Estado" o contrato, em muitos trechos, atribui,
à fJrma contratada funções que estão mais propriamente
relacionadas à execução do planejamento do que àquelas
ré~ativás à éonsultoría para a 'elaboração de .programas de
desenvolvimento urbano a longo prazo .•Esta contradição



é flagrante principalmente no capítulo B, do qual trans-
creve-se, para maior esclarecimento, o seguinte item:

Capítulo B - Obj etívos

Programa Especial de Ação

17. Mais especificamente os CONSULTORES;
b) - prepararão programas específicos para cada

caso;
c) - delimitarão os princípios que guiarão o plane-

jamento de cada projeto;

d) -- prepararão três projetos específicos de habi-
tação de baixo custo, a título de demonstração. ,O grau
de pcrmenorízação de cada um dêsses projetos será feito
em concordância com os serviços do Estado".

2.1 -- Preparar programas (item b) não é função es-
pecífica de quem se incumbe de prestar serviços de con-
sultoria. O consultor opina sôbre programas já prepa ..
rados, aconselhando o Estado ou, como está exoresso no
item "a" dos consíderandos iniciais, orienta o Estado na
elaboração dos mesmos programas.

3. -- Delimitar princípios (item c) que guiarão o pla-
nejamento de cada projeto é intrinsecamente ação de quem
planeja. Significa, em outras palavras, estabelecer a po-
lítica que deverá. norte ar o detalhamento do planejamen-
to em suas diversas fases e aspectos particuiares. Polí-
tica esta, que, no caso urbanístico, outra coisa não é se·
não 'a própria concepção do plano: a condição preexísten-
te que determina a aplicação de técnicas particularizadas
de execução.

4 . ...:..Finalmente, preparar três projetos específicos de
habitação de baíxo custo (item d) significa exatamente
o pleno exercício profissional da arquitetura e não uma
hipotética consultoria sõbre êste exercício ..

5. - Demonstra-se, desta forma, que nenhuma das
três atribuições enunciadas no item 17, alíneas b, c, e d,
se coaduna propriamente com a prestação de serviços de
consulta. Representam funções estritamente executivas
e que extravasam a competência e a qualidade declara-
das nas primeiras linhas do contrato em exame.

6. - consta ainda. do item 35 do contrato, que o
mesmo poderá ser "modificado e/ou ampliado, quanto aos
seus objetivos e extensão, através de acõrdo mútuo, por
escrito". .
, Esta cláusula é da maior elasticidade. Segundo ela, o
Estado poderá, em qualquer época, atribuir aos agora, cha
mados "consultores" qua'squer outras funções, muito mais
específicas e objetivas, sôbre o planejamento urbano e a
arquitetura do Rio de Janeiro, como por exemplo, a. di-
reção geral do planejamento, por meio de um escritório
aqui instalado definitivamente pelos consultores, como
vem acontecendo em outros países.

7. - A COMISSAO está certa de que o equacíonamen-
to dos problemas urbanos de qualquer aglomeração hu-

4 mana envolve aspecto-s culturais, sociais, políticos e eco-
nômicos, para cujo trato impõe-se a participação prepon-
derante do elemento técnico nacional, principalmente na
fase em que se concebe a política que os formulará. ,

A COMISSÃO julga opo-rtuno conceituar o que con-
sidera ser uma consultoria propriamente dita e aceitá-
vel em matéria de planejamento urbano. O estágio atual
do desenvolvimento da cultura brasileira dispensa a im-
portação de uma concepção de planejamento urbano.Em
outras palavras, não se justifica mais mandar vir de
fora do país uma maneira acabada e completa de ver,
de sentir, de equacíonar e de resolver os problemas es-
pecíficos de nosso complexo urbano.

A partir dessa premissa, a, COMISSÃO só poderia com-
preender e aceitar uma consultoria estrangeira se· ela
estivesse vinculada a um processo de planejamento diri-
gido por técnicos nacionais e baseados em dados, pes-
quisas e análises já realizadas e devidamente elaboradas.
Dentro desta condição, justifica-se a contratação de
consultores estrangeiros, no caso em que o estudo e/ou a
soiução .de algum problema específico o exigisse e tivesse
ficado patente a insuficiência ou a ausência de experíên-
cía aos técnicos nacionais.



, Aos "consultores" competirá fazer recomendações sô-
bre as "necessidades prováveis para ínícíar o levantamen-
to quanto ao tráfego ou a outro qualquer item" (alínea
b, do item 19, Capítulo C). Considerando a inexistên-
cia de Ievantan.entos, completos ou parciais, no Rio de
Janeiro chegar-se-á fàcilmente à conclusão de que uma
consultoria, - da natureza da que se contrata, vaga e
imprecisa - na fase em que se estabelecem as pré-con-
díções necessárias à elaboração de um Plano Diretor, ín-
fluenciará negativamente tôda a futura política de plane-
jamento urbano do Estado.

8. - A COMISSÃO, ciente de que os resultados dessa
formulação, onde pontificarão técnicos estrangeiros do-
tados de uma visão ultra particular dos princípios atuais
de urbanismo e cuja experiência principal foi realizada
em determinadas áreas de vários continentes que não
guardam a menor relação cultural, social, política ou eco-
nômica com o processo brasileiro de desenvolvimento, con-
clui que quer se considere o contrato firmado com a fir-
ma. Doxíadis Internaclonal Associados Companhia Limi-
tada de Atenas, Grécia, como um contrato estrito de
eons~ltoria ou como um contrato de planejamento, suas
conseqüências para o desenvolvimento do Rdo de Janeiro
e para a cultura brasileira de planejamento, serão mais
prejudiciais do que benéficas.

b) OBJETIVOS DO CONTRATO
1. Segundo o item 11 do Capítulo B - Objetivos,

os consultores prestarão serviçosa.o Estado visando:
a) formulação de um Programa a Longo-Prazo de

Desenvolvimento Urbano;
b) organização de um Programa Especial de Ação

para planejamento e execução de projetos urgen-
temente necessitados. ,

2. Os objetivos do contrato são ambiciosos. Segun-
do êle, o Programa a Longo-Prazo será p~eparado em s~-
guída a um completo levantamento e análise das con~l-
ções existentes; à. estimativa. d~s. ~ecessida?~s e avah::-
ção dos smpreendlmentos. DefImra a polittca necessa-
ria a ser adotada pelo Estado para soluçao dos proble-
mas e garantirá um conveniente desenvolvimento físico
à Guanabara;

Proporá, concreta e racionalmente, o que deverá ser
feito do futuro. A data limite do Programa a Longo-
Prazo é o ano 2.000. Até lá, uma metodologia será uti-
lizada. pelos serviços competentes de programação do Es-
tado para precisar e reajustar continuadamente as suas
recomendações específicas. Baseados no Prog.rama a Lon-
go-prazo serão ela.borados planos qumquenais de desen-
volvimento. O primeiro dêses planos sera apresentado
em grandes detalhes, o segundo em menor ~ ?S demais
em linhas gerais, (itens 12, 13 e 14 do Capitulo B).

3. A COMISSÃO considera muito estranho o fato de
se colocar o pl'oblem~ de desenvolvimento físico da Gu~-
nabara e as conseqüências daí advindas à aglomeração
carioca, em têrmos onde intervêm exclusivamente o Pu-
der Executivo e os consultores agora contratados. A Co-
missão sabe que os problemas envolvidos por uma equacío-
namento urbano desta ordem incluem, (e o cont-ato a
isso faz menção superficialmente, itens, 1 e 6 do Capi-
tulo A), proposições de ordem cultural, ~ocial, po~í~ica e
econômica que interessam vitalmente a toda coletividade.
A viabilidade de formulação e da execução de um tal pra-
grama está intimamente condicionada. à compreensão e
à participação de todos os setores da população, ou. quan-
do menos, daquêles que a representam.

4. Dentro desta ordem de cons.iderações, não com-
preende a Comissão, como seria possível levar a efeito
um planejamento dessa natureza sem considerar a parti-
cipação da Assembléia Legislativa Estadual a quem cabe
importante parcela de responsabilidade em fatôres que
serão fatalmente objetos concretos do plano.

5. Se o Programa a Longo-Prazo é extremamente
ambicioso, por outro lado, o Programa Especial de Ação
revela-se bastar.te mesquinho. Com efeito, está dito,
(itens 15 e 16 do contrato) que êsse Programa "visa a
preencher o espaço entre a situação atual e o comêço da
implementação do Programa a Longo Prazo e o seu pri-
meiro programa quinquenal". Mas, após tratar vaga-
mente de projetos de desenvolvimento de novas comunida-
des de habitações de baixo custo, para permitir o íní-

cio de operações de erradícaçãc de favelas, 'e de melho-
ramento urbano das comunidades existentes, o Contrato
refere-se ao que parece ser, efetivamente, a bass do cha-
mado Programa Especial de Ação: a execução 'de três
projetos de habitação de baixo custo, a título de demons-
tração.

A COMISSÃO não entende o que possa significar a
preparação de "três projetos específicos de habitação de
baixo custo, a título de demonstração". A que espécie
de demonstração quer se referir o. contrato? - A demons-
tração de processos construtivos de baixo custo? Ou a
processos de organização de comunidades? Em nenhum
dos casos parece justa a proposição. No primeiro, vai-se
importar um projeto padrão de casa popular, projetada
pela equide do Dr. Doxíadis, comtôdas as inconveniências
do projeto 'padrão, feito sem atender às condições de téc-
nica e mão de obras locais. No segundo, sociólogos es-
trangeiros decidirão como deverão ser organizadas comu-
nidades faveladas do Rio.

A CONlIS'SAOconstata, então, que o Plano Especial de
Ação outra coisa não é, senão, um motivo para execução,
a título de demonstração, (síc) de projetos-padrões de na-
bítações, ditas de baixo custo. Adiante, na parte dêste
documento referente a prazos, a COMISSÃO demonstrará
a ênfase e o cuidado dedicados no Contrato a. êsses pró-
jetos. Em todo caso, é de se notar, logo a diferença de'
amplitude dos dois programas. O que será realizado (?)
ainda durante o mandato do atual Govêrno e o que fi-
cará para os seus sucessores. ,

6. O Contrato, ·especificamente, aborda apenas dois
pontos do conjunto de problemas que assoberbam a aglo-
meração do Rio, de Janeiro: habitação popular e tráfe-
go. Quanto a êste último, apenas uma. simples menção
é feita, (alínea B do item 19 .:.. Capítulo C).

7. A COMISSÃO acha desnecessário alongar-se SÔ·
bre o problema habitacional e a forma de conslderá-Io ,
J!:ste.assunto tem sido objeto, de inúmeros pronunciamen-
tos do IAB e do IAB-GB, nos quais o problema' ficou ela-
ramente situado e firmemente colocada a posição do órgão
de classe dos arquitetos, expressa nas conclusões do Se-
minário de Habitação e Reforma Urbana e no Manifesto
do IAB-GB sôbre a. Lei do Inquilinato, com as quaís a
atuação do Estado da Guanabara, no campo da habi-
tação, nada tem a ver.

,8. A COMISSÃO .é .de opinião que, considerado o es-
tado caótico das cidades brasileiras, qualquer época é
oportuna para se dar início ao processo de planejamen-
to urbano. Esta constatação, entretanto, não a impede
de estranhar o momento escolhido pelo Govêrno do Esta-
do para dar os primeiros passos neste sentido. Isto é,
a época em que resolveu contratar "consultores" para a
formulação de programas a curto e longo prazos de' de-
senvolvímento urbano. Não compreende a Comissão Dor-
que o Govêrno .do Estado esperou até o início do quarto
ano de sua gestão pa.rase decidir a planejar. Esta es-
tranheza se faz maior ainda quando Se compara o tem-
po de administração que resta do atual Govêrno, pouco
mais de um ano, e o projeto da prestação de serviços
contratados. até o ano 2.000. O Govêrno administrou a
cidade do Rio de Janeiro durante três anos, sem plano
algum. Governou executando obras pardais, 'destuídas
de qualquer ligação ou vínculação, mais profunda, com
o complexo de problemas do Rio de Janeiro. No comê-
ço do seu quarto ano de mandato, entretanto, dispõe-se
a equacíonar os problemas da Cidade-Estado em uma pro-
gramação de desenvolvimento urbano que abrange, se-
gundo o Contrato, um período de trinta e seis anos. Den-
tro do sistema politico-administartivo brasileiro, no trans-
correr dêste período, se sucederão na administração dz
Guanabara nada menos de que sete governos.

A COMISSÃO ao registrar êstes comentários não pode
deixar de assinalar que, muito antes da posse do atual
Govêrno do Estado, já os arquitetos cariocas batiam-se pú-
blicamente pelo estabelecímento de meios capazes de dar
continuidade ao corretoequacioriamento dos complexos'
problemas da Cidade.

9. Diante destas razões a COMISSÃO considera que
os trabalhos, objeto do contrato firmado entre o Govêr-
no do Estado ea firma do Dr.· conetantíno C. Doxíadís,
não reverterão em benefício da. comunidade carioca. .

5



c) INVIABILIDADE DOS PRAZOS PREVISTOS NO
C.ONTRATO

1. A COMISSAO o Capítulo C do Contrato s~ afi-
gura o mais falho.
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2. O ítem 19 do mencionado Capítulo C, trata dos
prazos previstos para a formulação do Programa a Lon-
go-Prazo.

A alínea a, do item 19, estabelece que o trabalho dos
"consultores" começará em Atenas no dia 1.0 de Janeiro
de 1964. A equipe designada para trabalhar no Río de
Janeiro chegará no dia 3 do mesmo mês. Em 15 de
abril, isto é, dois mêses e meio após, os "consultores" apre-
sentarão um relatório contendo recomendações sôbre as
necessidades prováveis para o início de levantamentos
quanto ao tráfego ou qualquer outro item.

A Comissão chama a atenção para a exigüidade de
tempo, dois mêses e meio. Neste curto período, os "con-
sultores" deverão se familiarizar e emitir relatóríos sô-
bre os dados a serem levantados quanto a qualquer dos
problemas do Rio. Assinala, por outro lado, a maneira
vaga e imprecisa do texto contratual: "quanto a tráfego
ou qualquer outro item" ( ... ) "Feito êste relatório o' Es-
tado deverá decidir sôbre a designação de consultores
para êsse levantamento (item 18, b) .

Especificamente, trata de um úníco levantamentó, o
que se refere ao tráfego.

3. Em agôsto de 1964, isto é, 7 mêses depois, os "Con-
sultores" entregarão um relatório perlímínar apresentan-
do vários caminhos alternativos para o desenvolvimento
a Longo-Prazo, de forma, a permitir ao E'stado a escolha
do mais apropriado. (item 19, c). Logo a seguir (item
19, d) estabelece o Contrato que o Estado terá um mês
para expedir os seus comentários sôbre o Relatório Preli-
minar, dando ciência dos mesmos aos "consultores".

4. Se é temerário propor a apresentação, em sete mê-
ses - sem dados ou análises que possibilitem o conheci-
mento da cidaãe sôbre a qual se programa, - de um,
relatório que inclua vários caminhos alternativos mais te-
merário ainda é expedir comentários ú respeito dêsse mes-
mo relatório, no prazo de um mês.

A Comissão lembra que êsses comentários, pelo que
se infere da leitura, dos itens 19 c e 19 d, devem ímplí-
car na escolha de solução ou caminhos relativos ao desen-
volvimento urbano da Guanabara até o ano 2 000.

5. Em fins -de março de 1965, os "consultores apre-
sentarão, em inglês, o Relatório Fina,l ao Estado. In-
formações adicionais e relatórios quanto a ímplementa-
ção do Programa a Longo-Prazo serão submetidos ao Es-
tado em fins de setembro de 11)65. (itens 19 e, 19 f).

6. Os "consultores" que nos consíderandos Iniciais
do Contrato atestam e garantem estarem qualificados para
prestar serviços de consultas para programação a cur-
to e longo prazos, se propõem a, em 14 mêses, apresenta-
rem um relatório sôbre programação a longo prazo para
uma cidade de três e meio milhões de habitantes e cula
área de Influêncía as estende numa região das mais
importantes e vitais do Brasil, sem disporem sequer dosín-
dispensáveis levantamentos de dados

7. O Relatório Preliminar, que apresenta vários ca-
minhos alternativos, e o Relatório Final, programação até
o ano 2 000, serão formulados, em prazos, 'dentro' dos
quais jamais poderão estar conclui dos os levantamentos
necessários. As conclusões dêses relatórios serão,certa-
mente, concepções aprioristicas: soluções e propostas ba-
seadas, sem dúvida, num parco conhecimento das con-
dições infra-estruturais da aglomeração carioca e de sua
região. Isto no momento em ,que a forma de ocupação
e de uso da terra, vigentes no país, vem determinando uma
intensa luta política pela realização de duas grandes re-
formas territoriais - a urbana e a agrária - ambas, quer
sejam aprovadas ou não, de capital importância no equa-
cíonamento dos problemas urbanos e no desenvolvimento
do Rio de Janeiro.

8. O item 20 do Capítulo C, trata da previsão de
prazos estimada para o Plano de Ação Especial.

---,----



9. Em 15 de abril, dois mêses e meio após o início
dos trabalhos, "os consultores" apresentarão um progra-
ma de trabalho que deverá incluir planos de ação e re-
comendações sôbre projetos-piloto de demonstração a se-
rem executados.

10. A COMISSAO já demonstrou anteriormente, ao tra-
tar da natureza dos serviços a serem prestados, que êste
Plano Especial de Ação restringe-se à execução, à tí-
tulo de demonstração, de três projetos de habitação de
baixo custo. Tratando-se de um programa, que deverá
ser realmente executado, os prazos são um pouco mais
generosos. Assim é que, o primeiro dêsses projetos de ha-
bitação de baixo custo será submetido ao Êstado, para
aprovação, em julho de 1964 (seis mêses após o início
dos trabalhos), de forma que a sua construção possa ser
começada em fins de setembro ou seja, 8 mêses após o
início dos trabalhos e 2 após ter sido submetida à apro-
vação do Estado.

11. A COMISSAO chama atenção para a diferença de
prazos existentes entre o disposto n05 itens 10 e 20. En-
quanto para preparar um Relatório Preliminar, sôbre a
Programação do Desenvolvimento Urbano do Rio de Ja-
neiro, com meta no ano 2 000, exige-se um prazo de ape-
nas 7 mêses, para se preparar um plano de habitação
de baixo custo, a título de demonstração, o prazo exigi-
do é de 6 mêses.

12. Para julgar, decidir e escolher o mais apropria-
do entre "os vários caminhos alternativos para o desen-
volvimento a Longo-Prazo" o Govêrno dispõe de um mês.
Mas, para aprovar um projeto de habitação de baixo
custo, a título de demonstração, o Estado dispõe de dois
mêses, pràticamente.

13. Ainda segundo o item 30, alinea e, os "consulto-
res" apresentarão um relatório para ,. estabelecímento e
organização dos S'erviços de Desenvolvimento Urbano, tam-
bém chamado no Contrato, de Serviço de Desenvolvimen-
to Urbano (item 18 c.) e qUe terá por atribuição o desem-
penho e a admtmstração de tôda a operação relativa ao
esfôrço para o desenvolvimento físico da Guanabarà. Para
a apresentação dêste relatório, os "consultores" terão o
prazo de quatrc mêses.

O Contrato não fornece maiores detalhes sôbre o Ser-
viço de Desenvolvimento Urbano a ser criado, daí a difi-
culdade em apreciar exatamente o que representa, para
tanto, o prazo de 4 mêses. Poderá significar muito, se
se tratar de uma hipotética organização de escritório de
administração da operação ou nada significará se se des-
tinar a reorganizar serviços existentes na estrutura ad-
ministrativa do Estado.

I~
d) INCONVENII:NCIAS GERAIS DO CONTRATO

1. Uma da» maiores ímpropríedades do contrato pren-
de-se à conceítuação de planejamento urbano contida em
sua Introdução. Ali são considerados apenas os aspectos
físicos da aglomeração do Rio de J!-"neiro, como se so-
mente êles tôssem os responsáveis pelos agudos proble-
mas econômíccs e sociais que influenciam fortemente o
desenvolvimento da cidade. Dentre os inúmeros aspec-
tos negativos da estrutura urbana do Rio dois apenas
foram mencionados: o tráfego e uma. das tacetas da na-
bítação, a popular. (item 1 da Introdução).

Considerar assim o equacíonamento do desenvolvi-
mento urbano carioca poderá levar a uma reedição do já
feito, isto é, UIIl traçado viário e alguns projetos de ha-
bítação popular, ambos desvínculados do complexo maior
de problemas da. cidade, e de caráter imediatista.

2. O fato, importantíssimo, de constituir o Rio de
Janeiro o núcleo de uma conurbação já definida, não é
levado em consideração. Poder-se-à alegar, em proveito
da missão, que êste aspecto foge aos limites político'
admínistrativos do Estado da ouanabara, por estar rela-
cionado a áreas pertencentes a outra unidade da Fede-
ração, o Estado do Rio de Janeiro. Esta alegação, con-
tudo, no pensar da Comissão, não tem expressão. Inúme-
ras vêzes, no texto do Contrato, a constituição político-
admímstratíva do Estado foi esquecida, como se funcionas-
se, no momento, somente um dos podêres constituídos, o
Executivo, que firma o contrato com o Doxíadís Interna-
cional Associados; e como se o mandato dêsse Govêrno
pudesse ser estendido até o ano 2 000.

3. l\ COMISSAO está, convencida de que uma progra-
mação a longo e a curto prazo como a que se propõe a
executar o Govêrno do Estado da Guanabara é antíde-
mocrática em sua forma e em sua essência. A Comissão
faz essa afirmação após estar ciente üos têrmos da carta
enviada pelo Governador do Estado ao presidente do
IAB-GB, arquiteto Maurício Roberto.

O Governac1or, nesta carta, cita trecho do discurso.
que proferiu por ocasião da assinatura do contrato, no,
qual alardeia sua iniciativa como tendo a característica
de um "planejamento democràtícamente .concebído" pois
"quem regula realmente o desenvolvimento urbano não e
nunca o técnico, mas o próprio povo. Daí a ímportân-
cía de edsenvolvermos as cidades feitas pelo povo ao ín-
vés de desenvolvermos as cidades rettas pelos gênios em
seus gabinetes". I

4. A COMISSAO, entretanto, em nenhuma linha do
contrato, encontrou qualquer indício da participação do
povo, quer na elaboração dos programas a curto e longo
prazo, quer na execução do Plano Especial de Ação. Pela:
leitura do contrato, só se pode inferir a partícípaçâo, de
um lado, do Estado, representado exclusivamente pelo POJ
der Executivo, e de outro, dos "consultores gregos". As-
sim, sendo, não sabe a COMISSAO onde e como se daria a
participação ou a decantada ação do povo: jamais fa<,;
alusão à criação de um órgão de consulta à população, ou
de Informação, destinado a mantê-Ia a par daquilo que
pretende o Govêrno, ambos de grande importância e in-
dispensáveis em qualquer planejamento verdadeiramente
democrático. Outro fato que induz a COMISSãO a chegar
a esta conclusão baseia-se em que, e té hoje, o contrato
firmado entre o Govêrno do Estado e afirma Doxiadís
Internacional Associados Companhia Limitada, não foi le-
vado, oficialmente, ao conhecimento público.

VII - e) REPERCUSSAO DO CONTRATO l'II"'A CULTUR1\
BRASILEIRA DE PLANE.lAMENTO

1. Êste aspecto foi considerado, pela COMISSãO, corno
dos mais graves. E' sabida a influência cultural dó
Rio de Janeiro. Os códigos de obras das cidades do in-
terior são, em sua maioria, calcados no Dec . 6 090, que
regula as contruções na Guanabara. Êste decreto, em
seu texto, apresenta inda, traços de algumas idéias con-
tidas no Plano Agache (as galerias cobertas de castelo,
por exemplo) que podem ser encontradas reptidas, com
bastante freqüência, em várias cidades brasileiras.

2. O Brasil é um país sem tradições de planejamento
urbano. Suas cidades cresceram, salvo algumas poucas
exceções, sem plano algum que lhes regulasse e Ihes orien-
tasse o desenvolvimento. O mal não pode ser atribuí-
do aos protíssíonaís do planejamento. Êles sempre se
bateram pela introdução de príncípíos e normas de pla-
nificação, capazes de melhor orientarem a evolução dos
núcleos urbanos. A falta de visão aos administradores
e dos governantes, aliada aos fatôres especulativos que
marcaram o crescimento urbano em quase todo o mundo
no século XIX, e que vêm repercutindo até nossos dias,
impedem a introdução dêsses princípios.

De alguns anos para cá, tem se observado um cres-
cente esclarecimento dos governantes brasileiros no cam-
po do planejamento. Não temos dúvida quanto ao fato
de serem os arquitetos os responsáveis. em grande parte,
por esta mudança de atitude. Orgulhamo-nos dêste fato.
Batalhamos, durante anos e anos, para conseguir introdu-
zir na cultura brasileira uma noção mais precisa, mais ob-
jetiva e mais humana dos valores a serem desenvolvi-
dos e preservados na aglomeração humana. Paulatina-
mente, cidades do interior de vários Estados, começaram
a adotar princípios de planej amento urbano e fizeram
elaborar e aprovar seus planos diretores. Os planeja-
dores, quando procurados, não faltaram. Equipes brasí-
leiras se constituíram e responderam eficazmente à de-
manda dos administradores e aos ínterêsses da comunidade.

3. A COMISSAQ dá por sabida a lição de que o pla-
nejamento urbano não é obra exclusiva de arquitetos e
engenheiros. Reconhece também que nação alguma do
mundo pode pretender ter elaborado, ela mesma, sozinha,
tôda a teoria urbanística. Esta teoria é recente. Seus
primeiro,'> anseios se deram na Ingl<.1.terra, país onde a
Revolução Industrial tornou o fenômeno da urbanização
mais agudo e mais violento, antes de qualquer outro.
Não ficou lá somente. Estudiosos de outros países, come-
çaram a lançar às bases teóricas de um corpo de dou-
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trína que é, hoje, universal.. Planejador algum, ou .mes-
mo o aprendiz, ignora, nos dias que correm,os princípios
básicos, da doutrina urbanística. Mas, exatamente por te-
rem-na incorporado à sua, cultura, têm perfeita consciên-
cia de que existem tantas maneiras de aplicá-Ia autên-
ticamente, quantas são as cidades ou regiões. Sabem que
o fundamental em qualquer plano urbano é a concepção.
E que esta concepção só vingará e transformar-se-à na
coisa viva, capaz de vir a refletir todo o ser 'do povo, se
fôr elaborada a partir do conhecimento profundo das as-
pirações mais sentidas da comunidade. Qualquer outra
concepção, da qual esteja ausente a participação de uma
equipe de profissionais sensíveísj, perfeitamente integra-
dos com a região e a sua população, nada mais será que
um amontoado de dados, cifras e desenhos. Equipe esta
que, certamente, não será a do planejador internacional
que organizou uma poderosa e rendosa indústria de pla-
nejamento e de desenvolvimento. Indústria que uma vez
instalada no Brasil, com uma publícldadr, enorme a exal-
tar as excelências do plano e do seu genial planejador,
começará a contratar, na forma aqui condenada, inúme-
ros outros planos ou "consultarias". Em 1960, especialis-
tas da Doxíadís Internacional Associados estiveram na
Venezuela, participando da Missão do Banco Internacio-
nol de Reconstrução e Desenvolvimento. Isto bastou para
que, dentro do relatório então elaborado para "um pro-
grama de deser.volvírnento do País em larga escala", apre-
sentasem um "importante programa equístico naclonal",
para tôda Venezuela.

5. ° esquema de atividade é simples. A noxiadis
Associados (ou Deutrache Doxíadís , G. m , b.. H. f como
funciona na Alemanha Ocidental; ou Doxiadís Associa-
tes Ine ., de Washington, D.C., U.S.A.; ou Doxíadís As-
socíates Parthmerahíp, de Karachi, no Pasquitão; ou DO-
xladis Ibêrrea, de Madri, Espanha; ou ainda o Doxíadis
LOllides Associates Ltda, de Londres, Reino Unido), pres-
ta serviços a organizações internacionais de ajuda, - da-
dos extraídos do folheto "Doxíadís Associados - Consul-
tores em Desenvclvímento & Equística" distribuído na con-
ferência realizada sob o patrocínio da SURSAN no Mu-
seu de Arte Moderna em 25 de outubro do ano passado.

Junto com o auxílio financeiro vem o "auxílio" téc-
nico do Dr. Doxiadis. Esta parece a razão de um es-
critório, fundado em 1961, em Atenas, ter tido tão "rá-
pida expansão em muitos países interessados em desen-
volvimento geral". Os países, foram, segundo o folheto,
dezoito, na Africa, na América do Norte e do Sul,' na
ÁSia e na Europa. Segundo esta "política" a Doxiadis de
acôrdo com as necessidades dos projetos ou estudos ( ... )
abre escritórios no exterior. Êstes escritórios super-
visionam os projetos, afim de assegurar que os planos
sejam executados de maneira mais eficiente. Êles de-
pendem diretamente do escritório pricipal em Atenas".
(os negritos são nossos). Os escrltórios regionais da Do-
xíadis exercem atividade em "Ghana (Accra e Tema),
Libano (Beírut), Libia (Tripoli), Paquistão (Decca, Kara-
chí, Lahore, Rewalpíndí) e no Sudão (El Obeíd) ".

6. Citados êstes dados, parece mais do que evidente
à COMISSÃO o que significará para a cultura brasileira a
introdução, no país, desta indústria internacional de pla-
nejamento. E' necessário frisar, mais uma vez, a ím-

S portância e a magnitude dêste fato. A criação da cidade
é a expressão maior de qualquer civilização. Na cidade.
são materíalízacos, em formas e volumes, na ambiência e
na. natureza dos espaços sociais, todos os elementos da
cultura de um povo. Essa concepção de espaço e vida
urbana não pode ser importada. Ela, para ser autên-
tica, deve ser criada aqui ,por planej adores brasiléiros.

f) DíESpRESTíGIO DO TÉC~lICO BRASILEIRO

•
1. Outro aspecto negativo do contrato assínado ipelo

Govêrno do Estado com a D.I.A. é o que êle contém de
desconfiança em relação à capacidade técnica nacional.
Parece incrível que, no atual estágio do nosso desenvol-
vimento cultural, tenhamos que vir defender a capacida-
de do profissional brasileiro, e que sejamos obrigados a
ter que proclamar algo que é, inclusive, para o organís-
mo internacional que congrega às associações nacionais
de arquitetos, a União Internacional de Arquitetos, órgão
consultor da UNESCO, ponto pacífico. Os países, êles

. mesmos, preparando e empregando mão de obra espe-
cializada nacional, devem elaborar seus próprios planes,
sem ter que os importar. (Conclusões do VII Congresso
Internacional de Arquitetos).



2. A Comissão faz esta anrmatíva ao mesmo tempo
em que repele a acusação de xenofobia. Não somos con
tra a vinda dI.' profissionais estrangeiros, mestres reco-
nhecidos nas suas matérias. Como não somos contra a
ida de brasileiros para o estrangeiro arím de lá comple-
tarem e enriquecerem awa formação prcfíssíonal , Mas,
não podemos deixar de colocarmo-nos contra a vinda de
técnicos estrangeiros para liderar e orientar equipes na-
cionais de planej amento. Já Iiccu perfeitamente claro,
neste documento, que não somos contra a vinda de es-
pecialistas em aspectos particulares da técnica da exe-
cução do planejamento urbano. Uma coisa é o estabe-
lecimento de uma política de planejamento urbano, onde
touos os aspectos da coletividades são considerados glo'
balmente e onde se busca o equacionamento integral dos
problemas daí resultantes, sejam êles culturais, sociais,
ou econômicos. Outra é, - uma vez estaaelecidos os prin-
cípios gerais a que deverá obedecer a política do plane"
jamento urbano - importar o especialista estrangeiro, ne-
cessário a atender a uma determinada questão dêstes pl,a,-
nos ou programas, e suprindo a falta de experiência prá
'~ica da técnica local.

3. A COMISSÃO sustenta que o técnico nacional res-
pondeu sempre de forma adequada às necessidades cul-
turais do país. O planejamento de Brasílía, ponto máxi-
mo, e os diversos planos já realizados, em várias cidades
e regiões, inclusive no próprio Rio de Janeiro, constituem
prove.. da capacidade profissional dos nossos planejado-
res. O que faltou, até agora, e disso não podem ser in-
culpados os proríssícnaís, foi visão e mentalidade autên-
tica de planej e.mento à ma.ioria dos administradores.

4. No case particular do Rio de Janeiro, um órgão
de classe de profissionais, o Instituto de Arquitetos do
Brasil - Departamento da Guanabara, vêm, há muitos
anos .aenunctando os grandes problemas urbanos da ci-
dade. No Brasil inteiro, o mesmo vem sendo feito pelos
órgãos locais do IAB, através de manifestos, seminários,
entrevistas e artigos em jornais e revistas, rádio, emisso-
ras de TV; participação em comissões e grupos de traba-
lho governamentais ou não; consultas a candidatos a,
cargos de eletívos etc. O próprio atual Governador, quan-
do candidato, recebeu do IAB-GB, carta na qual era men-
cícnada a necessidade de se planejar orgânícamente a
Cidade-Estado.

5. Diante dêstes fatos, não pode a COMISSÃO enca-
rar o contrato ora em estudo senão como prova de des-
prestígio, não só ao arquiteto, ccmo também aos demais
profissionais vinculados aos problemas de planejamento
urbano, tais corno engenheiros, economistas, sociólogos,
geógrarcs, ecólogos, estatísticos, agrônomos, etc ...

6. A Comissão está certa de que a própria realidade
brasileira provará, como tem provado em outras oportu-
nídades, a eficiência e capacidade dos técnicos brasileiros.

g) iLEGALIDADE DO CONTRATO FACE A
Ll~GISLAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA

1. O contrato assinado pelo Govêrrio de Estado com
a Firma "Dox.s.dís Internacional Associadcs Comnanhia
Limitada", de Atenas. Grécia, tem por objetivo a- pres-
tação de assístêncía técnica ao Estado visando obter:

a) formulação de um Programa a Longo-Prazo de De..
senvolvímento Urbano; .

b) organização de um Programa Especial de Ação
para Planejamento' e execução de projetos urgen-
temente necessitados.

2. A natureza da prestação de serviços contratada
enquadra-se perfeitamente dentro do âmbito do urbanismo,
que é no Brasil, de acôrdo com a legislação federal es-
pecífica (Dec n.vs 23 569 de 11-12-1933 e 8 620 de
10-1-1946) atividade profissional privativa de 'engenheiros
e arquitetos.

3. O Decreto-Lei n.? 8 620, em reu artigo 31, esta-
belece que serão nulos de pleno direito os contratos re-
ferentesa. qualquer ramo da engenharia ou da arquíte-
tura, quando firmado por entidade pública ou particular
com pessoa física eu jurírí'ca não hab.ütada legalmente a
exercer, no pais, a profissão de engenheiro eu de arqui-
teto. EstabelEce aínda, a legislação citada, que qualquer

entidades ( indivíduo, firmas, sociedades, associações, com-
panhias, emprêsas, etc.) , só poderá exercer atividades re-
lativas ao campo profissional do arquiteto e do engenheiro
se comprovar prêvíamente, a conformidade com as obri-
gações nela estatuidas (Art. 30 do Dec , 8 620).

4. Assíonoi; o Contrato por "Doxiadís Assocíates In-
ternacional Company Lta." o Sr Angelos Tsitsis, Vice-
Presidente. A Comissão informa que, segundo fo; apu-
rado pelo representante do Instituto de Arquitetura do
Brasil - Departamento da Guanahara, no Conselho Re-
gional de Engenharta e Arquitetura, da 5. a Região, a fir-
ma ·"Doxiadis Assocíates ',Internacional Company Ltd ."
não está ali registrada, conforme estabelecem os decretos
mencionados e as disposições complementares emanadas
pelo CONFEA.

De acôrdo com o contrato (item 21 do capítulo Dl
os "consultores" provarão os serviços de consultas relatí-
vos às funções mencionadas "através" de uma equipe de
quatro especialistas, íncluíndo uni dos "seus Iuncionáríos
de cúpula, que dirigirá a. equipe, "um arquiteto-planeja-
dor, um engenheiro e um. economísta planejador, que
trabalharão em regime de tempo integral no Rio de Ja-
neiro. "No escritório matriz dos CONSULTORES, em
Atenas, uma equipe de cinco especiali'ltas funcionará como
apoio a equipe do Rio". A equipe de Atenas incluirá
"qualquer dos seguintes especíalístas, entre ptanejauores
de cidade, arquitetes, engenheiros c.ví 3, economistas, so-
ciólogos, estatístícos desenhistas etc.".

Finalmente. o item 22, estabelece que " a operação,
em seu conjunto, será levada a efeito sob direta liderança
e orientação do Dr. C. A. Doxiadis".

6 . A COMISSÃO assinala que não existem, na classi-
ficação profissional brasileira, os títulos de "Arqu.teto-
Planejador" ou ele "Planejador de Cidades". O Contrato
não menciona a categoria profissional do funcionário de
cúpula da D. I. A. que dirigirá a equipe do Rio de Ja-
neiro.

7. Diante do expôsto nos itens destes capítulos de
seu Relatório a COMISSÃO considera dispensável qualquer
argumentação mais longa, visando demonstrar a ilegali-
dade do contrato diante da legislação profissional bras.-
leira. O não cumprimento da lei é flagrante e trans-
parece à simples leitura do texto contratual.

h) OUTROS ASPECTOS

1. FInalizando êste Relatório a COMISSÃO alinha al-
guns outros ratos que lhe pareceram negativos no texto
do contrato.

2. O pagamento dos hcnoráríos será feito em cru·
zeiros. (item 25 do Capítulo E). O cálculo dos hcnorá-
rarros é, entretanto, feito à base de um 9., quantia esti-
pulada em dólares amcrícancs (US.$ 27 OGn e U S$ 17 l'00,
por homem-ano) que serão convertidos em cruzeírcs a
taxa de câmbio da. época de cada pagamento, critério
este que fere 8. legislação federal sôbre a matéria.

3. O Contrato é unilateral no que diz respeito às
sanções a que estarão sujeitas as partes contratantes.
Enquanto o E~tad:;,.se obriga a pagar i.ndenização no caso
de rescisão (item 36 capítulo E) nenhuma sanção é pre-
vista aos "consultores" para salvaguardar o Estado, e con-
seqüentemente o contribuinte, ante a ocorrência do não
cumprimento dE' qualquer de suas obrigações ccntratuaís.

Sôbre êste aspecto, a Comissão chama atenção para
um fato significativo. As obrigações dos "consultores" es-
tão consígnadan em dois itens (21 e 22 do capítulo D)
com perto de 20 linhas datilcgrafadas e as do Estado es..
tendem-se do item 23 ao item 29, e ocupam 3 iaudas
datilografadas.

4. A' contratação de firma estrangeira para servi-
ços de planejamento e consultoría em área da maior ím-
portància política, econômica, social e estratégica, como
a do Rio de Janeiro, envolve ínegàvelrnente raspectos li-
gados à segurança nacional.

5. O contrato, tal como se encontra redigido, não
atende às dísposíçoes prescritas pelo código de oontabí-
lida.de Pública do Estado; por outro lado, tendo s.do hoje
submetido ao Tribunal de Contas, parece indicar a inten-
ção do Govêrno em fugir à benéríca ação flscalizadcra
daquela Côrte.



Reportagem

Escola Superior de Desenho Industrial
Experiência de um ano e perspectivas

Claudius S. P. Ceccon - IAB

tO

Trabalho de equipe, em que o problema era formar quatro espaços com três painéeis de
50 x 50 em, que podiam ser divididos apenas em um sentido (diagonal ou ortogonal).
Uma vez prontos, foram expostos em uma sala previamente preparada para o julgamento.



Os trabalhos individuais da cadeira de Me-
tOd.ologia Visual são apresentados pelos alu-
nos ao professor Bergmilter. O julgamento
e a classificação dos melhores trabalhos são

feitos pelos próprios alunos.

Sempre é feita uma crítica aos trabalhos
apresentados. Os proressôres Bergmiller (Me-
todología Visual) e Alexandre WolIner (rnt,
ciação à Programação Visual), ambos ror.,
mados pela escola de VIm, consideram ser

êsse um dos melhores métodos para a
educação visual dos alunos.

O trabalho em oficinas visa a d.u ao aluno
conhecimento da natureza e das possibilidades

dos materiais.

As raizes do desenho industrial estão
no "Arts and crsrts Movement" de
Morris e Ruskin, no século passado,
mas só com a Baubaus é que se ma-
nifestou, pela primeira. vez, uma es-
tética racionalista da produção indus-
trial. Ao contrário de Morris e Rus-
kin, que combatiam a máquina por
considerá-Ia inimiga do homem, Gro-
pius compreendeu as novas e revolu-
cionárias possibilidades que ela ofere-
cia" colocando, ao alcance de todos,
produtos conceítuadcs sob" o aspecto
de funcionalidade, autenticidade de
materiais e pureza formal. A idéia
da peça única e exclusiva a Bauhaus
contrapunha, a de objetos produzidos
em larga escala, objetos padrão, têrmo
cujo sendio pejorativo era substitui-
do pelo de ser "a melhor expressão de
sua categoria".
Uma escola em que o inconformis-

mo era o próprio cerne do ensino de
uma atitude face ao mundo não pode-
ria ser vista com bons olhos por um
regime autocrático, e a escola foi fe-
chada em 1933, r-elo nazismo. Em
1937 Moholy-Nagy emigra para os E'üA
e funda em Chicago a Nova Bauhaus,
hoje "Institute of Destgn", integrado
à Universidade de Chicago, primeiro
de um número atual de cursos que
sobe a 45.

Na Europa, só depois da segunda
guerra foi reiniciado o movimento da
Bauhaus e foi fundada, em Ulm, a
"Hochschule fuer Gestaltung" - Es-
cola Superior de Forma - planejada
por Max Bill e considerada como le-
gítima sucessora da. Bauhaus. Mas lo-
go a escola foi tomando características
próprias que culminaram com uma ati-
tude antí-Bauhaus: "um esquema de
ensino de quarenta anos atrás não é
mais válido em nossos dias; é necessá-
rio seguir o desenvolvimento dinâmico
da indústria" dizia Maldonado. O
currículo foi reduzido de matérias "ar-
tísticas" como níntura e escultura e
obrigou a. escolha de dois caminhos:
planejamento dos meios de comunica-
ção visual ou desenho industrial, com
uma subdivisão de prefabrícação . No
Brasil as tentativas de criar um cur-
so de desenho industrial datam de
1951 (o Instituto de Arte Contempo-
rânea, de Bardí, durou apenas 2 anos).
Em 1956, na fase de planejamento

do MAM foi prevista a instalação de
uma escola, mas, por razões econô-
micas, isso não foi possível. Em 1961 11
a Faculdade de Arquitetura. e Urba-
nismo da Univer sídade de S. Paulo,
inclui em seu currículo o desenho
industrial mas, em vez de oríentá-lo
para a prefabricação e industrializa-
ção dos meícs construtivos, obriga os
estudantes de arquitetura a, proj etar
bules e aspiradores de pó. Só em 1963
surgiu a primeira escola de nível uni-
versitário - A Escola Superior de De-
senho Industrial - na Guanabara,
autalmente a única da América Latina.

ESDI
A Escola Superior de Desenho Indus-

trial não tem por finalidade formar
profissionais que façam objetos bcní-
tinhos. O ensino está orientado no
sentido de substituir a "bossa" indi-
vidual, pl".)ramente intuitiva e quase
sempre formalmente gratuita, por uma
metodologia de resolução de proble-
mas. Esta metodologia não é um
. academismo e sim uma atitude estreí-



tamente ligada às dirículdades cotidi-
anamente enfrentadas pelo desenhista
industrial. '
O desenhista industrial trabalha em

função de necessidades sociais, cultu-
rais e econômicas ditadas pela época
e pela comunidade à qual se dedi-
ca (1). Para atingir a qualidade de-
sejável a um produto em série, pre-
císa levar em conta inúmeros ratõres.
O estético por exemplo ,tão discutido,
é apenas um entre muitos e, certa-
mente, não o mais importante. Fatô-
res econômicos, por exemplo, têm prío-
ridade,pois os modernos métodos de
produção colocam problemas que não
mais podem ser resolvidos simplesmen-
te do ponto de vista artístico.
Na formação do desenhista indus-

trial as matérias tecnológicas e cien-
tíficas tem Importância crescente pois
são elas que rleterminam, cada vez
mais,a. produção (' o caráter do pro-
duto final. Trabalhando em coope-
ração com cientistas, construtores e
engenheiros de produção, o desenhista
Industrial deve estar capacitado a dia-
logar e comunicar-se numa linguagem
comum. Por isso o ensino do dese-
nho industrial deve ser feito por to-
dos os que têm contato direto ou in-
direto com o planejamento do pro-
duto.
A ESDI possui um currículo elásti-

co, antí-acadêmíco, 'Pois esta estrutu-
rado de modo a possibilitar sua cons-
tante correção e complementação Tem
a duração de quatro ancs, o primeiro
dos quais,chamado fundamental, é
eliminatório. Nos três anos seguintes
o curso se bifurca em comunicação vi-
sual e desenho industrial.
A finalidade do curso fundamental

é preencher as lacunas de formação do
aluno com o aprendizado dos meios
de representação e com a complemen-
tação teórica através de matérias co-
mo Introdução Metodológica à Tecno-
logia, Teoria da Percepção e Integra-
ção Cultural.,

O raciocínio metódico do aluno é de-

(1) Ver artigo de Décio Dignatari, neste nú-
mero.

senvolvido com o colocação de uma sé-
qüência de problemas prático-teóri-
cos que serão por êle solucionados
através de meios e métodos sistemáti-
cos que o levem a conclusões lógi-
cas. Essas soluções serão sempre
acompanhadas por memórias justifi-
cativas a fim de habituar o aluno a
ser capaz de transmitir, em linguagem
simples, clara e objetiva, o que cria.
Os trabalhos de equipe (5 alunos

em cada) exigem díscíplina e respeito
pelo trabalho alheio. O primeiro pro-
blema colocado foi a execução de um
cubo formado por cinco elementos,
com relações definidas entre si. Colo-
cado o problema, cada membro o es-
tudou e, numa reunião, as cinco solu-
ções foram apresentadas e discutidas
até a escolha de uma delas, que pas-
sou a ser da equipe. Cada membro
executou um elemento nas oficinas da
Escola,
O trabalho nas oficinas não pre-

tende transformar ninguém em espe·-
cialista mas sim da'.' ao aluno uma no-
ção da natureza e das possibíhdades
de cada material, através de um es-
tágio de três mêt es, aproximadamen-
te, em cada oficina (madeira, metal
e gêsso) .

Nos três anos seguintes, tanto a par-
te de desenho industrial como a de
comunicação visual terão o tempo di-
vidido em partes iguais entre aulas teó-
ricas e práticas. Durante uma semana
seguida. haverá aulas teóricas e duran-
te tôda a seguinte o aluno terá todo o
tempo dedicado a "desenvolvimento do
projeto", em que serão feitas pesqui-
sas de uso da função, de mercado, de
estudo e desenvolvimento de projetos
de caráter simples até o protótipo, Os
projetos írão evoluindo em complexí-
dade de acôrdo com o próprio ama-
durecimento e evolução intelectual do
estudante. A parte teórica será dedí-
cada a aulas de cultura contemporã-
nea, socíoiogta, investigação operacío-
nal, teoria da fabricação e dos mate-
riais, mecânica e ergologia, esta uma
das mais Importantes matérias do de-
senho industrial, Na parte de pro-,
gramação visual haverá problemas de
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desenvolvimento de projetos e maté-
rias tecnológícas.

CENTRO DE PESQUISAS

A escola propõe-se a formar um ti-
po de especialista necessitado por
nossa indústria. Desenhistas indus-
triais trabalhando em colaboração com
os professores são uma garantia de
que essa formação é autêntica. Por
outro lado, tendo em vista que esta é
uma profissão nova e que o aluno não
tem uma visão definida 'de o que seja
sua atividade futura, como um estu-
dante de arquitetura. possui, por exem-
plo, pensou-se em criar, dentro da es-
cola, um estúdio padrão, composto por
professôres das mais diversas especia-
lidades e de alunos mais avançados.
Uma equipe que será capaz de realí-
zar pesquisas e planejamentos comple-
xos para a indústria e para o govêrno.
As diversas atividades dos protessôres
melhor se integrarão e os alunos, po-
derão manter-se tinanceíramente pelo
seu trabalho no Centro, mais adequa-
do e proveitoso.

O Centro será informado constan-
temente das necessidades e posslbílí
dades da indústria, em virtude de seu
estreito contato, o que beneficiará tan-
to a Eseola quanto a própria indústria.
As pesquisas e planejamentos reali-

zados pelo Centro não devem ter ob-
jetivos comerciais. O lucro dos pro-
jetos financiados por emprêsas parti-
culares será destinado a um fundo
para ajudar, através de bolsas, mate-
rial e viagens, a formação dos dese-
nhistas industriais.
EXPER.IÊNCIA DE UM A~O E
PERSPECTIVAS

As dificuldades de tôda ordem en-
frentadas no ano que passou não im ..
pediram que os resultados sejam con-
siderados animadores. Com efeito,
apesar de uma ou outra nomeação
equívoca de prcf'essôres, das dificul-
dades naturais de uma experiência
nova, da carência de verbas, da buro-
nracía 'admíntstr'ativa (~ue e~ige al-
guns absurdos beirando o "non-sense"
(nenhuma contratação de professôres
é feita sem apresentação de um diplo-
ma de curso: superior, o que obrigou a
um dêles, ex-píntor, artista gráfico e
responsável pelo ensino dos meios de
representação, a apresentar um diplo-
ma de advogado), e de efeitos de ta-
tôres extra-ESCOla, (como o pedido de
demissão do Diretor arquiteto Maurí-
cio Roberto em virtude de sua atitu-
de, como presidente do IAB-GB, con-
trária à contratação do grego Doxia-
dis) , apesar de tudo o saldo de um
ano poda ser considerado positivo.

O rendimento apresentado por um
grupo de alunos tão heterogêneo que
incluía. numa mesma turma cinco ar-
qu.tetos alguns estudantes de arqui-
tetura, Belas Artes e cursos técnicos e
alunos recém formados no segundo ci-
clo, demonstrou que o curso fundamen-
t'11 conseguiu resultados surpreendeu-
tes e animadores. Resultados que
permitem uma boa dose de confiança
em relação à nova turma de trinta alu-
nos que acaba de ser selecionada, em
que a falta de experiência anterior é
um traço comum, mas que poderá per-
feitamente repetir o feito dos seus co-
legas da primeira turma, que, da ti-
midez de realização dos primeiros tra-
balhos, passaram a uma qualidade que
superou as melhores expectativas.

A Escola enfrentará êste ano, as di-
ficuldades de um ccrte da ordem de
25 milhões de cruzeiros no orcamento
que lhe era destinado. conseqüência
da batalha legislativa do fim do ano,
em que a Assembléia recusou as contas
do Govêrno. Êste corte causará mu-
danças de planos para um nível bem
mais modesto. As novas instalações,
necessárias para a expansão da Escola,
terão de esperar, não será possível efe-
tivar o convite feito a alguns especia-
listas estrangeiros para lecionar cur-
sos breves, as conferências terão de
seguir o ritmo "sostenuto" geral, a
revista planejada, talvez não se realize,
entre outras conseqüências menores
mas também importantes, como a aqui-
sição de material para os alunos.
Dentro de um processo de industria-

lização com as característ.cas do bra-
sileiro' o planejamento de produtos
segue, geralmente, um empirismo já
não mais justificável, quando não uma
cópia mal feita de similar estrangeiro.
Por outro lado, a evasão de divisas de-
corrente do pagamento de "royalties"
por uso de patentes de produtos que
poderiam, perfeitamente, ser criados
aqui, constitui uma sangria absurda
numa economia de um país que pro-
cura superar seu atual estágio de suo-
desenvoivimento.

Nesse contexto é que se coloca o
desenhista industrial brasileiro, devo-
radcr de técnicas e conhecimentos, de
visão profética ainda que não messiâ-
nica, coordenar com a humildade e a
honestidade intelectual necessárias a
um elemento de equipe que efetiva-
mente é, capaz de denunciar e repu-
diar falsificações e intenções menos
puras, senhor de técnicas e métodos
aliados a uma inventividade já de-
monstrada por técnicos nacionais em
outros campos, fazendo com que o
"jeitinho" tão brasileiro não seja ex-
cluidc pOTuma excessiva rigidez meto-
dológica nem continue a ser a única
maneira de resolver problemas que
podem e devem ser solucionados com
mais seriedade,

O estágio de desenvolvimento indus-
trial em que estamos entrando torna
o desenhista industrial mais do que
necessário. A fim de que possa corres-
ponder à tarefa que lhe está reservada
e indispensável, de sua parte, uma pro-
funda consciência de sua responsabí-
lidade social, como criador de objetos
de cultura e elo de ligação entre o
que produz e a comunidade a que se
destina o produto. Não menos impor-
tante é sua responsabilidade política,
pois deve ser capaz de antever as mu-
danças estruturais necessárias à supe-
ração do atual subdesenvolvimento,
com a elevação de largo número de
brasileiros a' uma condição humana,
impossibilitada até agora por um imo-
bilismo esclerosado de uma minoria
cega às realidades de nossa época, e
de agir para que estas mudanças se
efetivem o mais rápido possível.

O desenhista industrial é, certa-
mente um técnico e deve preparar 4

se para sê-lo com tôda a competência.
Mas nem por isso pode encerrar-se
numa tôrre de marfim, pois é também
cidadão de um país que necessita de
sua contribuição e tem o dever moral
de retribuir, com dividendos, ao povo
que lhe possibilitou o privilégio de
estudar.
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Planejamento

A tal da Reforma Urbana

Arq. Jorge Wilhelm
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Quando a imprensa batiza, um con-
ceito (reforma urbana) com uma sigla
(RU) é porque o negócio está ficando
sério. E está mesmo. Mal sabem os
leitores quão sério, pois para o povo em
geral, a sigla RU ainda não se relacío-
na, com as filas de ônibus, as 4 horas
de transporte diário, os atravessadores
do abastecimento, as inundações, a

ausência de serviços públicos, a pre-
cariedade de prêços das habitações;
não se traduz enfim, pelo mal-viver de
nossas cidades e suas possibilidades de
modificação. Mas, para nós, profissio-
nais do planejamento, estas mazelas
tôda são precisamente os itens que en-
globadamente se traduzem pela ex-
pressão "reforma urbana,".

-~,~



A REFORMA URBANA DOS OUTROS

A expressão presta-se, porém, a con-
ceítuações diversas. Assim, a "urban
renewal" americana significa a substí-
tuição de partes decadentes de cidades
por novos conjuntos residenciais ou co-
novas em regiões industriais, objetí-
vando acolher nova e crescente popu-
lação. Já a reforma urbana na cidade
de Praga expressou o difícil e comum
problema europeu de dar nôvo uso aos
centros medievais onde hoje tão mal
se vive sem alterar o aspecto externo
que caracteriza as ruas e praças de
importância histórica. A reforma ur-
bana de Cuba, por outro lado, - pro-
mulgada em lei do mesmo nome, -
obíetívcu fundamentalmente criar um
fundo para construções e transformar
mquinnos em proprietários, pondo um
fim à rêde de poderosos proprietários
que viviam de renda.

A NOSSA REFORMA

Cada RU das acima citadas, corres-
pondeu (com diferenças óbvias de pro-
fundidade e extensão) às necessidades
apresentadas pela vida urbana daque-
les países. Assim deverá ser ccnosco.
a RU no Brasil tomará os aspectos mais
diversos, tendo, contudo, alguns obje-
tivos comuns; entre êstes devemos sa-
iientar: o planejamento das cidades, a
longo prazo, substituindo a ímprovi-
eação e imprevidência, por planos e
prioridades; utilização dos numerosos
terrenos urbanos abandonados e que
aguardam especulatívamente sua valo-
rização; encaminhamento da solução
para a má e escassa habitação;
reunião, planejamento e distribuição
dos recursrs disponíveis e obteníveis e

atualmente disperses e atomízados.
Mas, a execução 'p.':ática da. RU se
diferenciará de região em região, de-
pendendo, da gravidade dos problemas
locais e, conseqüentemente, da priori-
dade nas soluções. Assim, por exemplo,
Os alagados e mocambos de Recife
darão talvez primazia ao saneamento
e à construção maciça de habitação
com seus servicos sanitários e comuni-
tários; e isto poderá acarretar a con-
veniência de Já instalar-se uma fábrica
de elementos pré-tabrícados, Já em São
Paulo a primazia. da RU poderá vir a
ser a solução imediata dos problemas
de transporte rápido, a criação dos

novos centros urbanos e o planeja-
mento e execução final da retificação
do Tietê e aproveitamento das largas
faixas marginais. -

o essencial é que reforma urbana
signifique planejamento das cidades
para melhoria das condições de vida
de seus habitantes.

QUE FIZERAM OS ARQUITETOS

Esta definição é, há muito tempo,
uma bandeira de luta dos arquitetos
e do Instituto de Arquitetos do Brasil.
Isto não é de se estranhar, pois o ar-
quiteto é o profissional que, por sua
formação humanísta, é obrigado a ter
uma visão global, de conjunto, dos pro-
blemas em que se insere sua vida pro-
fissional. É porisso que perceberam os
arquitetos ser impossível continuar a
improvisar soluções parciais e desper-
diçar recursos financeiros e humanos
já escassos na tentativa. de resolver o
problema do desenvolvimento de nossas
cidades, e dentro dêle, o problema da
habitação.

Para dar um cunho prático aos seus
anseias e ter uma base de conheci-
mento objetivo de nossa realidade, -
o lAR, após as tentativas frustradas do
Conselho Federal de Habitação, - or-
ganizou e promoveu com o IPASE, em
julho de 1963, o Seminário de Habita-
ção e Reforma Urbana. Durants 4
mêses estudou-se o que deveria ser o
Seminário, quais os objetivos e possibi-
lidades de uma reforma urbana, quem
deveria ser chamado a participar do
conclave, qual a melhor forma de
contar com a participação popular.

O SEMINARIO

E os resultados foram satisfatórios.
Pois a reunião revelou coisas surpre-
endentes, tais como: arquitetos, enge-
nheiros, assistentes sociais, sociólogos,
economistas, advogados, legisladores,
dos mais diversos lugares e de filiações
partidárias e ideológicas distintas -
trabalhando "no duro" horas a fio, em
perfeita harmonia, fechados durante
dias no Hotel Quitandinha com um
único e patriótico cb] etivo: dar ao go-
vêrno uma plataforma, uma base cien-
tífica, para a elaboração de uma po-
lítica de reforma urbana.

o documento final, discutido e de-
batido democràticamente em São
Paulo com todos os interessados que se
inscreveram no Seminário - foi pu-
blicado na época e não teríamos aqui
espaço para repetir suas considerações,
afirmações e propostas.

o importante é fixar o mecanismo
pelo qual a reforma urbana se trans-
formou em ação (possível) do govêrno:
a partir de uma Interpretação cientí-
fica de nossa realidade, feita por pro-
fissionais estudiosos do assunto. Dife-
renciando-se, portanto, das demais
"reformas de base" idealizadas pelo go-
vêrno, - a urbana é uma reforma
proposta por profissionais, depois de
um estudo genérico da sítuaçãô e das
possibilidades.

As conclusões do Seminário foram
transformadas com algumas modifi-
cações, pelo deputado Arthur Lima
Cavalcanti (que é, aliás, um arquiteto
pernambucano) em um projeto de lei
criando um órgão executor da política
urbana; a seguir, a assessoria técnica
da presidência transformou êsse ante-
projeto em outro que cria o COPURB
(Conselho de Política urbana). Em
linhas gerais êste conselho seria regido
por uma diretoria executiva e orien-
tado por um conselho consultivo com-
posto pelas entidades financeiras e
profissionais mais envolvidas no as-
sunto. Em lugar de criar mais uma
autarquia dentro dos quadros do fun-
cionalismo preve-se o contrato de seus
quadros pela Consolidação das Leis do
Trabalho, dando maior fexibilidade e
eficiência, permitindo contratar e
despedir segundo as conveníênçías do
serviço. A nova entidade respeitará,
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na.turalmente, os planejamentos re-
gionais existentes mas jogará com
maior liberdade os recursos reunidos (e
eventualmente díspersos) das carteiras
imobiliárias dos IAPs, das Caixas Eco-
nômicas e de autarquias especializa-
das e ineficientes. Sua. futura regula-
mentação poderá, de acôrdo com su-
gestão do Seminário, utilizar' as agên-
cias da COPURB, dispensando novas
estruturas administrativas. A entidade
terá fôrça para fundir ou acabar com
autarquias dedicadas a problemas da
habitação e que até hoje, por vícios
de organizações e Objetivos, não pu-
deram atender as suas finalidades. A



fusão de recursos possibilitará con-
centrar esforços onde houver priori-
dades e canalizar eventuais capitais
privados eu estrangeiros para a exe-
cução de planos. Destarte. o COPURB
poderá estabelecer listas de priorrdades
e fornecer meios para a elaboração de
planos diretores e possibilitará tal be-
neficio a municípios e regiões sem re-
cursos. Sua regulamentação abordará o
problema das taxas ímobütártas e po-
derá com o tempo interferir nos níveis
de locacão e venda de imóveis. A fusão
de recursos e o planejamento de sua
distribuição possibilitará a _criação da
indústria de pré-fabricados nas regiões
em que tôr mais conveniente à
execução de planos habltacíonaís de
grande envergadura.

QUE RESTA FAZER

As vêzes é mais fácil te-r uma boa
idéia, do que pô-Ia em execução. É c
caso. Não foi fácil chegar às conclu-
sões do Seminário e ao anteprcjeto do
COPURB. Mas, bem mais difícil será a
tarefa de encaminhar agora realmente
a reforma urbana. Os arquitetos e
demais profissionais, preocupamo-nos
em não deixar resvalar a RU para o
terreno demagógico, esvaziando-a de
conteúdo. Para tal promovemos o S'e-
mínárlo. Mas ainda existe o perigo da
reforma permanecer na mera fase de
rerormísmo verbal. Disse-nos certa vez
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um ministro que o govêrno (êste ou
qualquer outro) nada faría a não ser
que se estabelecesse em tõrno dêle um
sistema de pressão".

.••. ';1.'

Acreditamos, pois as soluções de
plano político sempre põem em jôgo
interêsses diversos. As necessidades
sociais, as reivindicações populares, são
fortes molas propulsoras das ações go-
vernamentais. Especialmente dêste,
Para que a R,U deixe de ser sigla [or-
nalística e se transforme em melhorías
da vida urbana, - deve ser organí-
zado é pôsto em funcionamento o tal
sistema de pressão. E como?

Em primeiro lugar, esclarecendo,
traduzindo 08 conceitos técnicos que

definem a política urbana em palavras
simples, possibilitando ao povo e às
suas organízaçõ'es associarem a RU .i:J..OS

problemas urbanos parciais de suas
vidas cotidianas. Para isto, grande
responsabilidade cabe à TV, rádios,
imprensa, e escolas.

Em segundo lugar, debatendo o
esclarecendo no seio das organizações
profissionais, nas Associações de Ami-
gcs da Cidade e dos Bairros, e nos sin-
dicatos o anteprojeto da COPURB e
suas possibildades de futura regula-
mentação, (Nêste sentido, aliás, as Co-
missões de Habitação e Planejamento
do IAB-SP, promoverão reunião com o
deputado Arthur Lima e com outras
autoridades no assunto).

Em terceiro lugar, fazer com que
estas entidades se dirijam imediata-
mente à Câmara, ao Senado e à Pre-
sidência, - no sentido de obter rápido
encaminhamento do problema.

Vencer agora as b a t aI h a s da
aprovação da COPURB, de uma eficien-
te regulamentação e do seu real fun-
cionamento, significará um passo ím-
portante no sentido de planejarmos o
desenvolvimento de nossas cidades.
(Significará aliás, também, abrir um
caminho extremamente rico para a
gráfica profíssíonal dos arquitetos e

demais profissionais relacionados com
o urbanismo - e não podemos deixar
de comparar estas possibilidades que
-se. abrem. ao desenvolvimento- da. tec-
nologia nacional, com O" vergonhoso e
incrível contrato "Guanabara-Dcxia-
dís" .. .).

Mas, o que importa mais, 8 que ven-
cer a batalha da reforma -urbans sig-
nifica um avanço para todo o povo que
sofre as penúrias do cáos urbano. Não
esperemos ilusórias soluções de "sal-
vação", mas é no própr!c processo de
elaboração e instituição de um nova
política que encontraremos o caminho
de suas soluções definitivas. A cada
lento avanço a roda range. Mas a
cada avanço o horizonte muda.
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Arquitetos - NINA DE 'IHEREZA
PAULO COELHO

Barra de Guaratíba Country Club
Barra de Guaratiba - GB.
Projeto 1963, construção - iniciada em 1964.
O conjunto reúne uma sede social; um pavilhão de
jogos de mesa, um restaurante com serviços dis-
tintos para os sócios e pessoas estranhas ao clube
em trânsito pela estrada; um setor esportivo, com
campo de tênis, basquete, volei e piscina; e trinta
chalés dispostos em tôrno da sede. Area total de
construção - cêrca de 3.200 mZ•

Arquiiêtos - JORGE JABOUR MAUAD
OSIRIS CUNHA MEALE

Banco do Comércio do Café S. A.
Rua Bolivar, 42 - Copacabana - GB.
Projeto e Construção - 1963
Características: Balcões e Caíxas - placas de con-
creto pré-rnoldado com pintura plástica. Amarrações
das placas por peças de madeira. Elementos de
madeira e balcões - Jacarandá da Bahia -, Azulejos
especiais em verde e branco, Instalação: Cantú
Móveis e Interiores Ltda.



••

Arquiteto - PAULO ANTUNES RIBEIRO
Centro de Assistência de Combate à Incêndio
Refínaría Duque de Caxias - Est. do Rdo de Janeiro
Projeto e construção - 1933
Edifício destinado à guarda do material de combate
a, incêndio, carros, etc., e ao ensino da técnica
relativa a êsse combate e, ainda, centro de policia-
mento dêsse setor do complexo industrial.
Compõe-se de uma vasta garage e outros compar-
tímentcs, constituindo dois elementos de alturas
acentuadamente diferentes. A tôrr e, com cêrca de
-30m de altura, destina-se ?, SeCf'.3em das man-
gueiras de combate a incêndio. Essa operação é
feita pela simples passagem natural do ar pelas
mangueiras penduradas com a possibilidade ainda de
seu emprêgo parcelado, na pro-porção da necessidade.
Para solução dessas exigências, técnicas, foi a tôrre
parcialmente aberta na parte superior, onde está
situado um sistema elevatórío, que pode mov.mentar
eletricamente, nos dois sentidos, 9 mangue.ras de
cada vez. Êste sistema, que é inédito, recebeu em
sua solução funcional a colaboração de S. A. Ma"
lheíro Filho, executante do trabalho. Cobertura em
alumínio; revestimento em oressít; Esquadrias e
brise em alumínio.

19

Arquiteto - PAULO ANTUNES RIBEIRO
Reservatório de Segurança
Refinaria Duque de Oaxías - Estado do Rio de
Janeiro
Projeto - 1960 c construção - 1962
Prédio contendo casa para bombas, almoxarlfado e
local de trabalho, anexo a dois grandes reserva-
tór-ios de 15 milhões de litro cada um, já projetado
pela GEOTÉCNICA S.A. - Bevestimentc em GRES-
8,lT-creme. A estrutura d03 reservatórios foi man-
tida no concreto aparente, e acrescentada uma
balaustrada, cuja forma aparece num dos elementos
da cobertura da casa de bombas.
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artes visuais

Eerreira Gullar

MIGUEL ANGELO: O PRIMEIRO
MALDITO

Quando se registra o quadrícen-
tenário de Míguel Angelo, cumpre
chamar a atenção do leitor para o
significado fundamental, histórico,
dêsse homem que, sem dúvida, foi
o primeiro artista moderno.

É muito comum, a propósito dos
mortos ilustres. tentarmos exage-
rar-lhes a importância e a atua-
lidade. Não é êsse o caso de Míguel
Angelo, hoje uma figura quase
mítíca, mas que, enquanto mito,
torna-se imprestável para ajudar-
nos a compreender o presente. É
mais instrutivo olhá-lo na sua con-
dição de homem, de artista, dentro
de um momento cultural deter-
minado.
A Renascença marca uma trans-

formação profunda na sociedade
européia, com a substituição de
uma economia feudal, fechada, por
novas relacões comerciais e novos
instrumentos financeiros. No setor
específico da arte, essa época, assis-
te ao fim da lodge do pedreiro -
onde artesão e artista eram uma
coisa só -, ao fim das guíldas, que
procuravam assegurar o trabalho
profissional, e ao início de um nôvo
comportamento do artista em face
de seu trabalho.
A liquidação das equipes rr.edte-

vais, que trabalhavam e se forma-
vam nos canteiros-de-obras das
grandes igrejas, decorre da mu-
dança operada na estrutura eco-
nômica . O surgimento das fortunas
individuais retira à Igreja e aos
nobres o monopólio das encomen-
das. As equipes, constituídas de
pedreiros, carpinteiros, escultores,
pintores, arquitetos, começam a se
desagregar, porque o escultor e o
pintor são convocados para reali-
zar obras isoladas da arquitetura,
agora visando adornar os jardins e
salas das residências burguesas.
E surge a necessidade da oficina,

precursora do atelier do artísta
moderno . O pintor e o escultor já
nada têm a ver com seus antigos
companheiros de obra, e começam
a ascender na escala social.
Mas o processo é lento e com-

plexo . Os primeiros pintores e es-
cultores que trabalham em suas
oficinas, ajudados por seus discí-
pulos, têm que realizar, além de
quadros e peças escultóricas, outras
encomendas "menos nobres", como
bandeiras, castiçais, objetos de uso,
etc. É quando surgem os coleciona-
dores e, com isso, amplia-se ràpí-
damente o mercado de arte.

Fizemos êsse rápido esbôço dss
condições em que surgiu o artista
renascentista, a fim 'de mostrar
como o conceito de arte, que se
define dramaticamente em Miguel
Angelo ~ sobra, como herança, à
época atual, não está desligado de

fatores econômicos precisos. É em
função da transtormação da eco-
norma, da acumulação da riqueza
nas mãos da burguesia, da visão
nova que essa classe impõe à época,
que o artista, vai ganhando pres-
tígio e dinheiro.
Se Filippo Lippi não tem dinhei-

ro para comprar meias e se Uccello
se queixa, ao fim da vida, de nada
possuir, Rafael já avança mais:
Carlos V fá-lo conde do Palácio
Laterano e nomeia-o Cavaleiro da
Espora de Ouro. Henrique III o
visita pessoalmente. caríos V
ajunta do chão o pincel que o
pintor deixara cair. Morto, em
1576, de peste, Ticiano é enterrado
com as maiores honras da repú-
blica.
Paralelamente a essa ascensão

social do artista, dá-se uma valo-
rização da arte como fato cultural.
os colecionadores da arte indicam
o surgimento de um interêsse
pelas obras de arte, que transcende
à necessidade imediata de decorar
sua residência. A crítica de arte
nasce nessa época, com as caracte-
rísticas que irá ter para, nós, como
necessidade de definir o valor da
obra enquanto tal. Os valôres esté-
tíccs passam a ter tamanha im-
portância que o próprio sentimen-
to religioso está abaixo dêles. O
artista, como criador da obra. de
arte, é olhado, então, com admi-
ração e respeito. O nobre, o bur-
guês rico, o político poderoso, todos
se sentem orgulhosos de privar da
intimidade de um Rafaiel ou de
um Ticiano . O artista foi aceito
como "igual" pela classe dominante
da sociedade renascentista.

Mas o processo não iria parar aí.
Se a obra de arte é algo tão pre-
cioso que, diante dela, todos se
curvam, o homem que produz a
obra de arte, o artista, é um gênio,
um ser superior aos demais. E
assim é que, para Miguel Angeló,
a riqueza de Rafael como as hon-
rarias públicas de Ticíano têm
pouco significado. Riqueza e honras
qualquer homem, de bêrço nobre;
pode ter. Mas o gênio criador está
acima de tudo isso. Miguel Angelo
escarnece dos títulos e honrarias.
'I'ampouco quer ser chamado de
pintor ou escuftor: quer que o
chamem apenas pelo seu nome. -
Miguel Angelo Bonarroti. O pin-
tor' o escultor, são artesãos, e
Miguel Angelo faz questão de es-
clarecer que êle pinta "com o cé-
rebro" e não "com a mão". :i!:le-é
um gênio.
:i!:sse desprêzo pela realidade

vulgar, que define Miguel Angelo
como define o artista .moderno, su-
per-indívídualísta, c o n d u z i u o
mestre renascentísta a uma crise
que O aproxima de nós, também,
pelo aspecto estético de sua obra.
Se os valôres sociais da época nada
significam, não tem sentido fazer
daquêles homens e da sua vida
tema da arte. Nem pintar ou es-
culpir para êles, Para quem então
esculpir e pintar? Essa a questão
que se coloca para MiguelAngelo
na ápice de sua solitária condição
de gênio. Acima do gêno só existe
Deus, e a arte de Míguel Angelo

torna-se o único meio de que êle
dispõe para dialogar com quem
vale à pena: isto é, com Deus

Em conseqüência disso, suas úl-
timas obras refletem total desínte-
rêsse pelo acabamento, pelo bom-
gôsto estético. São a dramática,
expressão do gênio solitário que
quer ultrapassar a condição hu-
mana. É êle o primeiro expressio-
nísta consciente. O primeiro ar-
tista a se voltar contra a a arte,
por considerá-Ia inútil em si
mesma. Por levá-Io às suas últi-
mas conseqüências, Míguel Angelo
condenou o esteticismo da Renas-
cença.

cinema

Carlos Diegues

1, CINEMA DE ARQUIVO

Z, PORTARIA BAIXA

1, Tôdas as grandes cinemato-
grafías do mundo tiveram e têm
sua linha de curta-rnetragens fun-
cionandc como uma espécie de la-
boratório experimental para. as
realizações definitivas. Algumas
destas esco.as de curtos, como a
inglêsa, por exemplo, tiveram ím-
portânc.a às vêzes maior que a
própria produção em longa-me-
tragem. Na Argentina, por exem-
plo, enquanto os torres-nilssen
queimam filme em preciosismos
europeus, os jovens cineastas de
valor concentram-se, pràticamente,
na experiência documental dos
curtos.
No Brasil nunca tivemos uma

linha de produção neste estilo,
A exceção de esporádicas aventu-
ras, não há grandes exemplos para
ser agrupados em tôrno dêste prín-
cípío. Agora, entretanto, graças à
iniciativa central do nôvo depar-
tamento de cinema do Patrimônio
Histórico, sob a direção de Davi
Neves, isto poderá se dar. Através
de um sistema de coproduções
com o MEC, o INCE, o próprio Ita-
maratí, o Patrimônio Histórico vem
programando uma série de reali-
zações com o duplo sentido -
atualização de alguns problemas
brasileiros e documentação de mo-
mentos culturais de grande impor-
tância. Assim é que, em um prazo
mínimo, poderemos assistir ao des-:
pontar de uma nova frente de luta
cultural em nosso cínema, através
de temas como analfabetismo, ínte-
gração racial, música popular, ou
Mosteiro de S'. B'ento, Portinari,
Villalobos.
Nesta série, Davi Neves vem

usando o que há de melhor entre
os novos' cineastas brasileiros -
diretores como Mário Carneiro,
Leon Hirszan, Paulo Cesar serra-
ceni e técnicos e· auxiliares como
Arnaldo Jabor, Eduardo EscoreI e
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essa extraordinária revelação entre
os pesquisadores técnicos de nosso
cinema. que é Luis Carlos Saldanha.
O cinema brasileiro ficará a dever
muito ao sr. Rodrigo de Andrade,
diretor do Patrimônio, qUe deu su-
ficiente cobertura a Davi Neves
para que realizasse êste excelente
trabalho.

2. As autoridades brasileiras,
não só teimam em não entender a
luta que os produtores indepen-
dentes travam em nosso cinema,
como parecem estarem dispostas a
boícotá-los, sujeítá-Ios a uma pro-
vação cada vez maior. O Sr. Elpidio
Reis, antes de se retirar da Cen-
sura Estadual, deixou lá uma. por-
tariada maior -infeHcidade.
A ler-de cbrlgatoríedade (exibi-

cão de um filme brasileiro para
cada estrangeiro exibido) não dis-
criminava as características do
filme nacional qus a cumpriria.
Isto é compreensível se verificar-
mos que a pordução brasileira, não
sendo grande, possuía aquêle nú-
mero de filmes necessário para o
cumprimento do decreto. Com o
passar dos tempos, êste problema
foi se tornando verdadeiro e pas-
samos a enfrentar o perigo de um
esbulho grosseiro à lei'- esta, feita
para proteger o produtor naciona:l,
iria benefícíar apenas uma meia
dúzia de exibidores que também
produziam. Isto porque, como nã;o
havia restrição para o cumpri-
mento do decreto, qualquer filme
nacional preencheria a exigência.

Pois bem, no momento em que
os produtores independentes mais
lutavam para sanar esta omissão
da lei, fazendo com que um mé-
todo mais justo fôsse empregado,
vem a Censura da Guanabara e
determina claramente, através de
portaria, que qualquer filme na-
cional cumpre decreto. O qUe quer
dizer isso? Quer dizer que qual-
quer chanchada, que no seu
tempo custou uns dois milhões de
cruzeiros, passa à frent~ de um
filme independente novo, que
custou no mínimo, dez vêzes isso.
Quer dizer que os exibidores, quase
sempre ligados à produção das
chanchadas, não deixarão nunca de
passar filmes em detrimento dos.
outros ou mesmo usando êste ar-
gumento como meio de conseguir
passar o dos outros em péssimas
condições para o produtor.
É incrível que estas coisas ainda

aconteçam. Se de uns anos para cá
o cinema. brasileiro tomou vulto,
tornou-se algo de respeitável, foi
unicamente graças ao estôrço de
produtores e realizadores indepen-
dentes. Mas nunca se fêz nada em
seu benefício. Pelo contrário, o que
se fêz só veio dificultar a sua
missão. É preciso, no caso des~a
portaria, retificar-se isso através
de um processo que nos parece
muito mais justo - dar priorida-
de aos filmes com o primeiro certi-
ficado de censura ainda em vigor.
Assim, nem os cinemas ficam sem
filmes nacionais para exibir, nem
os filmes recentes serão preteridos
pelos outros.

* * *

INFORMAÇÕES
• Já mixado, "Deus e o Diabo

na Terra do Sol" em vésperas
de ser lancado. É dirigido por
Glauber Rocha eco-produzido por
êle e mais Gugu Mendes e Jarbas
Barbosa.

• O mesmo Jarbas participa da
produção de outro nacional a

ser lançado breve - "Os Fuzis".
Segundo filme de Ruy Guerra C'Os
Cafagestes") .

• Odete Larn, depois de rodar
"A Noite Vazia" com Walter

Hugo Koury, ao lado de Norma
BengueU, prepara-se para o que
considera seu melhor projeto -
"Riacho Dôce", baseado no ro-
mance de José Lins do Rêgo.

• Outro romance de Zé Líns, nas
telas (já em filmagem): "Me-

nino de Engenho"; sob a direção
de Walter Lima Júnior.

• Excelente o trabalho de escla-
recimento público que Claudio

Mello e Souza vem fazendo no
Jornal do Brasil sôbre os proble-
mas de distribuição de filmes
nacionais.

teatro

Cleber Ribeiro Femandes

TEATRO CARNAVALESCO

Algumas inibições tiveram de
ser vencídas para que êste comen-
tário í'ôsse escrito. O assunto está
na moda, torna-se extremamente
difícil escapar da frivolidade com
que se comenta o desfile das Esco-
las de Samba nas rodas pretensa
ou realmente bem informadas. O
entusíasmo pelo fenômeno recém-
descoberto, o partidarismo que
ganha ares de torcida esportiva, o
súbito aparecimento de teóricos
e especialistas, tudo concorre para
que as discussões pequem pela
talta de objetividade. De nossa
parte, enfrentamos o assunto com
a experiência mínima de alguns
ensaios e de uma noite em claro
quando, pela primeira vez, assis-
timos na avenida ao desfile das
grandes escolas. O que, entre-
tanto, nos animou a trazer o as-
sunto para esta coluna foi a estu-
pefação do espectador de teatro
que se emocionou além de qual-
quer espectatíva, que identificou
sem nenhum esfôrçona exibição
das Escolas de Samba elementos
de um teatro, ao mesmo tempo
"clássico" e "popular", muito mais
autênticos do que tôdas as tenta-
tivas feitas em nossos palcos por
profissionais quando êstes preten-
deram realizar quer o gênero con-
siderado clássico, quer o popular.

É fácil não só imaginar, mas
também enumerar, as objeções que
podem ser levantadas contra esta
afirmação. A exibição de uma Es-
cola de Samba pode ser música,
pode ser dança, pode ser mani~es-
acão rolclóríca, pode ser tudo ISSO
e . muito mais, mas nada a impe-
dirá de ser também teatro, maní-
restação artística "impura" por
excelência, feita da síntese de
tantas outras. À definição precon-
ceítuosa de que teatro é sobretudo,
a expressão de um texto, aponta-
ríamos o enrêdo de uma Escola de
Samba como o embrião ou mesmo a
presença já definitiva dêsse texto,
isto se não díspuzéssemos da, de-
fírrícão contida no primeiro capí-
tulo' de "Criadores do Teatro Mo-
derno", onde Galina Talmacheva
encerra a questão de maneira de-
finitiva. Nesta obra, a autora com
slmplícídadj, eloqüente identifica
teatro onde quer que haja repre-
sentação, ilustrando a tese com o
exemplo de um espetáculo circense.
Neste, entre as muitas atrações,
existem o palhaço e o acrobata. O
acrobata não é teatro, isto porque
êle não realiza uma representação,
apresentando-se direta e exclusiva-
mente em sua individualidade. O
palhaço, entretanto, é teatro: o
homem que se rantasí a escamoteia
a sua individualidade através de
uma representação. Aplicando a
tese ao assunto em questão, pode-
ríamos, quando muito, identificar.
no desfile de uma Escola de samba,
figuras que representam (a grande
maioria), ao lado de outras que
apenas exibem, tal como o acro-
bata, suas habtlida.des, Consideran
do-se, entretanto, com um todo,
uma Escola de Samba, quando evo-
lui na avenida, realiza, antes de
mais nada, uma representação.

Além desta premissa, "coíncídên-
cías" aguardam os estudiosos, tôda
uma longa série de pontos de con-
tacto com o teatro te.to nas cha-
madas grandes épocas, pelas quaís
o teatro moderno, enclausurado
nas salas "de bôlso", não esconde
uma imensa e compreensível nos-
talgia. O caráter popular da "co-
média dell'arte", o aspecto de ce-
lebraçâo do teatro religioso e pro-
fano da Idade Média, o espírito de
competição que presidia a apre-
sentação das tragéd.as e comédias
gre6as - tudo isso estava presente
na Avenida presidente Vargas no
domingo de carnaval. Durante
quase dôze horas milhares de es-
pectadores confundiram-se nU}ll
clima da maior alegria, da emoçao
mais autêntica, o desconfôrto (e
até mesmo a pancadaría) compen-
sado pela absoluta ausência de so-
fisticação, pela certeza de que a
assimilação do espetáculo díspen-
sava qualquera.prendiza.do, pelo
descortínio embora momentâneo de
um futuro sem discriminações, de
raça, classe eu mesmo de nível
intelectual.

É verdade que, nesta afirmação,
o neófito está passando por cima
de alguns aspectos que lhe pare-
ceram insatisfatórtos gue o levam
a crer estarmos diante de um
gênero teatral que só agora
começa a definir-se como tal. Des-



tes aspectos, um dêles avulta sôbre
os demais: a falta de conexão en-
tre O enrêdo, considerado mesmo
pelos especialistas em samba ele-
mento imprescindível ao desfile, e
o próprio desfile. A tradicional Es-
cola de Mangueira, a exemplo da
maioria, serviu-se de "História de
um Prêto 'Velho" apenas como pre-
texto para alguns paínéís sem
muita inspiração e para a vesti-
menta de outras tantas figuras de
escassa convicção, enquanto o tom
geral foi dado ainda pelas alego-
rias, na linha da agonizante revista
da Praça Tiradentes e adjacências.
Entretant,o uma nítida, reação se
faz sentir na realização da lenda
de "Chico Rei" pelos Acadêmicos de
Salgueiro e na promessa da Moci-
dade Independente ao tentar dra-
matizar a hstóría do "Cacho de
Banana de Ouro".
Aliás, a exibição de Salgueiro

vem atestar o que já se pode cha-
mar de um estilo próprio. Desde
o ano passado, quando o enrêdo
escolhido foi a saga mirabolante
de Chica da Silva, podia-se notar
a preferência da agremiação pelo
enrêdo dinâmico, dramático, em
que o protagonista exibe uma evo-
lução desdobrada cefn suas príncí-
pais fases à vista do espectador.
Da mucama que se fêz senhora,
Salgueiro passou ao escravo que
se fêz rei, desta vez descendo às
origens do herói, desde a caçada
na África, à conversão ao catoli-
cismo, passando pelo mercado de
escravos Iá em terras brasileiras
pelo ardil "genial" (na própria
letra do samba de Geraldo Babão,
J'arbas Soares e Djalma Costa)
apresentado em plena avenida,
através da solução simples mas
precisa contida na ala das negras
no chararíz.

A comcvente organização dos
Acadêmicos do Salgueiro contém,
ainda, a nosso ver, outros argu-
mentos: nenhuma inovação faz
sentido se não vai ao encontro do
espírito da Escola, a opulência tra-
duzida em milhões nem sempre
produz o melhor efeito, a, presença
de um estilo não importa na obrí-
gatoriedade .de ser transformado
em padrão único.

Além de Salgueiro, por exemplo,
Pcrtela, o vencedrr oficial, também
tentou agregar ao seu núcelo tra-
dicional algumas bossas. Todavia
nenhuma delas (a ala dos víolí
nos, entre outras) conseguiu ínte-
grar-se no todo, permanecendo co-
mo excrescências fàcilmente íoen-
tífícáveís. Ainda aproveitando o
paralelo entre as duas favoritas,
enquanto o fausto dp,Fortela se
traduzia no brilho caro das Jante-
joulas e pedrarias, Salgueiro se es ..
merava na audácia cromática e na
utilização de materiais menos' con-
vencionais, guardando o ouro e as
fantasias para os solistas. Atl's-
tando a diversidade de caminhos
que se propõem às Escolas de
Samba, o nosso testemunho em
meio à multidão comovida até as
lágrimas quando a cantora híerár-
tica de Império Serrano arrebatou
para o samba "Aquarela Brasíleíra"
uma das maiores ovações da noite,
comparável à dispensada à bateria

da Mocidade Independente, simpá-
tica em sua generosidade rítmica.
Se o ênfase no enrêdo tem a van-
tagem de disciplinar o conjunto,
não impedindo o aprimoramento de
suas partes, o canto e o ritmo, nos
casos acima, bem podem servir de
ponto de partida para um estilo
autônomo.

Um último reparo para a ten-
dência incômoda, sncontradíça nas
discussões em torno das Escolas de
Samba, e que poderíamos chamar
de "preconceito às avessas". Quan··
do se condenam a discriminação
racial e a segregação de classes,
está claro que se deseja, antes de
mais nada, desmoralizar o con-
ceito de inferioridade emprestado
à raça negra" à gente do morro e
outros párias. Eliminar a díteren-
ciação odiosa não significa, no
entanto, apenas endeusar o opri-
mido de ontem mantendo-o, em
última análise, discriminado e se-
gregado. A meta deve ser a su-
pressão, consciente e inconsciente,
de qualquer barreira, de modo que
a premíação de uma mulata no
Municipal não possa servir de
"compensação psicológica" para o
racista disfarçado.
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Desenho Industrial

A Profissão do Desenhista Industrial

Décio Pignatarl

o Desenhista Industrial cria proje-
tos técnico-formais de objetes desti-
nados à produção em série, visando a
qualidade dos mesmos, dentro das ne-
cess'dades sociais, econômicas e cul-
turais ditadas pela. época e pela co-
munidade para a qual trabalha.
Quer como indivíduo isolado, quer

como integrante de uma equipe, o de-
senhista industrial é um técnico de
natureza tôda especial; atua efetiva-
mente como mediador entre a indús-
tr:a e o mercado, entre as exigências
da produção e as necessidades práticas
e culturais do consumidor, pois que a
êle compete a criação da imagem con-
creta. do produto tal como ela se ofe-
rece ao mercado consumidor.
Enquanto profissional especializado,

êle se insere no complexo da produção
em plano horizontal, ao lado da Dire-
ção Geral, do Dépto. Técnico, do Depto.
Comercial ou de Vendas, do Depto. de
Promoção e Propaganda. Isto signi-
fica, em outras palavras, que o dese-
nhista industrial ou Depto. de Dese-
nho Industrial não pode ficar situado
naquêie escalão do fato industrial que
recebe o p r o d u t o já "mastigado"
para simplesmente lhe dar a forma ou
"estilo" (como se costuma dizer), tal
como vem sucedendo em muitos ramos
industriais do Brasil.

Ligado à indústria por meio de. de-
partamento ou pela prestação par-
ticular e profissional de serviço espe-
cializado, o desenhista industrial é elé-
mento essencíal do planejamento do
produto. A suaa.tuação Se manifesta
tanto nas origens, como no desenvol-
vimento, concretízacão, produção e
circulação do produto.

No planejamento do produto, êle.é o
coordenador .. Coordenador.entre o pos-

sível e o desejável. Entre a necessida-
de e a aspiraçao. E nisto reside a na-
.tureza especial de suaatuação técnico-
protrssíonal. O desenhista cria a ima-
gem do produto a partir de dentro do
proprio produto, a partir do processo
que resuma em produto, e sempre
tendo em vista as possibilidades e ne-
cess.dades reais do consumidor.

Assim pode-se dizer que o fato pro-
dutivo não se extingue com a. produção
e a venda de produto. O uso oeste por
parte do consumidor transcende ao ato
ua compra, provoca reiaçoes e estí-
mulos aas mais diversas naturezas,
mcrusrve CUlturais, cujas respostas
revertem à índustría sob a forma ao
que se costuma chamar "reação do
mercado", estabelecendo um circuito
conunuc, uma comunicação produtiva,
se assem podemos d.zer, que constitui
o fluxo VItal da íntra-estrutura SÓClO-
economíca ~ índuscrral,

Por ser apto e capaz de apreender e
compreender êsse processo, bem como
as constantes alterações. e mudanças
de seus varios -aspectos, por ter ccns-
ciência dele, ennm, o desenhísta pro-
fissional melhor se detine .prorissío-
nalmente como o coordenador do pla-
nejamento do produto. Vale dizer: a
forma nnal do prouuto é um resu.taoo
or.grnal e criativo baseado na coorde-
nação de dados técnico- operacionais,
de produtividade, mercadciógícos, psí-
co-socíológtcos e culturais.

Por esta razão, o desenhista indus-
trial não é apenas um desenhista tec-
nico, um "estuísta" ou um "artista".
Integra as atividades destes, mas iam-
bem aquelas necessárias à sua função
coordenadora. Isto não quer dizer que
êle seja um homem de sete instru-
mentos e deva ínvadíroutras searas;

técnico-industriais, econômicos etc.,
mas sim que não pode explicitar sua
plena capacidade, não pode dar o
melhor de si, com a precisão .reque-
rida, se tiver de operar num setor
estanque, desini'ormado dos demais fa-
tores de produção, da evolução das téc-
nicas, dos materíaís e das formas, e
das necessidades e aspirações do público
consumidor. ou seja, da vontade cons-
ciente ou inconsciente de progresso,
oern-estar e CUltura do povo.

A revolução industrdal já data de
mais de século e meio. E somente hoje,
quando já está em processo a segunda
revo.uçào índustrrai, com a automaçao,
começa. a formar-se no Brasil a cons-
ciência de sua necessidade, e começam
a aparecer os prtmeíros desenhistas in-
dustriais digno do nome. Qual uevera
ser a sua posição, onde devem situar-se
eles hoje quando o pais, aos soiavan-
·cos, busca recuperar seu atraso acele-
rando o processo de índustríal.zação e
expandindo um mercado interno até
agora prat.camence ce.agUlado nos
grandes e privilegiados cer:~ros urba-
nos, dada a estrutura arcaica e im-
produt.va de sua Imensa pocenciaudaue
agrarra?

Nos Estados Unidos e nos países
adiantados da. Europa, essa conscíên-
c.a começou a formar-se no Último
quartel do século passado, ao mesmo
tempo em que se ia percebendo que a
produção de tipo artesanal estava írre-
mediàvelmente ponderada. A crise do
artesanato - que se observa nas
regioes onde vai penetrando a indús-
tria, como por exemplo, no nordeste
brasileiro - envolveu, como não podia
deixar de ser. também a arte, em. tôdas
as suas manifestações. o avanço con-
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jugado da cíêncía, da técnica e da
indústria, pôs em. cheque não apenas
o sistema de produção artística tradí-
cíonai, como as próprias noções de
beleza. e qualidade que a êle corres-
pandiam. Êste embate' produziu a rup-
tura - que perdura até hoje entre
formas não-utilitárias, ruptura esta de
onde nasceu, pode-se dizer, o desenhis-
ta industrial, justamente destinado,
em última instância, a promover, se-
não o reatamento ,a síntese das teses
opostas, Foi o norte-americano Louís
Sullivan quem, ao formular o pcstu-
lado a forma segue a função, estabe-
leceu o primeiro erítérlo consistente
para o planejamento das formas utili-
tárias. Por importante que sua idéia e
abra tenham sido e ainda sejam (prin-
cipalmente para o pragmatismo ame-
ricano), no sentido da nova conscíeri-
cia formal da realidade índustriar e
da ruptura com o decadente mundo
artesanal, o fato é que a sua postula-
ção, em posterior desenvolvimento teó-
rico e prático, degenerou em mero fun-
cíónàlísmo, segundo o ~ual a forma
não apenas. deriva autómàtícamente
da função, 'como, assim nascida. é ne-
cessàriamente bela. Ainda hoje, par-
ticularmente na publicidade, o adje-
tívo "funcianal" é amplamente utilí-
zada corno ponto pasitivo de um pro-
duto, Se a palavra "artista", por suas
conotações com a artesanato e com a
romantismo bruguês do século XIX, já
não era - como, aliás, raramente o
fai - um bom cartão de visita no
chamado mundo- prático, passou a ter
uma coloração francamente pejorativa
face à onda' "Iuncíonalísta". O arqui-
teto preferiu classificar-se como enge-
nheiro e o criador de formas úteis a
adotar outras denominações díteren-

cíadoras, . conforme O' seu .carnpo de
atuação e;:;pecífica: "desígner", progra-
mador visual, desenhista, industrial.
"Artista" passou a designar simples-
mente o criador de formas não-utili-
tárias. .

Que essa diferenciação passa ser ne-
cessária no período de formação do
desenho industria.I, é bastante compre-
ensível - principalmente se se consí-
dera a ação nociva que exerce o ar-
tista tradicional, sem infarmação nem
formação técnico- científica, quando
invade a campo da desenho índus-
triaJ., por mera oportunismo comer-
cíalísta, improvisando as soluções mais
descabidas para a forma do produto,
a ponta de submeter-se a tôda e qual-
quer sugestão ou ímposíção da cliente
que lhe encomendou o trabalho -
pródiga que é em sacar soluções antes
de formula ..r os problemas.

a sólida tradição artesanal propôs
problemas diferentes ao desenho in-
dustrial, que procurou superar O' ar-
tesanato justamente pela sua absorção,
a fim de preservar certos valores, como
a qualidade e a beleza. Isto se fêz e se
vem fazendo principalmente através
do ensino, com a fundação de escolas
superiores destinadas à formação de
profissíõnais qualificados. Walther
Gropius foi pioneiro nesse trabalho,
com a fundação Bauhaus (1919), se-
mente e instiga dor a de muitos insti-
tutos semelhantes em todo o mundo
(principalmente nos Estados Unidos)
que tem a sua continuação na "Hochs-
chule Für Gestaitung" (Escola Supe-
rior de Forma), em Ulm, e cuja in-
fluência se estende até à recém fun-
dada Escola Superior de Desenho Jn-
dustria.I, da Guanabara. Max Bill -
arquiteto, desenhista industrial, pintor
escultor e gráfico formado na
Bauhaus e primeiro reitor da escola de
Ulm, - resume essa posição ao de-
fender a tese de que a qualidade e a
beleza de modo algum podem ser en-
tendidas como mero acréscímo à uti-
lidade ou função de um organismo, pois
que neste as côres e formas não são
adicionadas, mas íntrínsecas, íma-
nentes, integrais; às vêzes, mesmo, o
contrário é que se dá: a função segue
a forma, já que esta é a causadora dos
primeiros estímulos fundamentais.

Numa ordem superior de considera-
ções, porém, essa diferenciação não
pode ser drástica, ao contrário: deve
ser bastante matizada. Como observa
Richard Neutra, o grande "designar"
e. arquiteto norte-americano de origem
austríaca, em sua obra "Survival
through design": se é certo que o dese-
nhista industrial não pode prescindir
do acêrvo de conhecimentos técnico-
científicos de seu tempo, não é menos
certo que o desenho industrial, parte
integrante da arte de viver; não .pode . A escola de Ulm tem uma posição
ser substituído pela ciência ou pela crítica 'em relação à Bauhaus: reco-
tecilologia, pura. e simplesmente. nhece seu valor institucional e histó-

rico, mas nega validade aos seus mé-
todos pedagógicos, nos dias atuais.
Esta" pelo menos, é a posíção de Tomás
Maldonado, ex-reítor e atual professor
de metodologia visual e semíótíca da
escola de Ulm, tal como a expressou
na importante conferência pronuncia-
. da em Bruxelas, ..pót .ooasíão dali'eira

Mesmo porque o desenvolvimento do
desenho industrial europeu sempre se
mostrou bastante crítico, para não
dizer refratário, em relação ao fun-
cionalismo pragmatista, quanto mais
não fôsse pelas ·diferentes condições
histórica-sem- que se críou. Na-Europa,



Mundial que ali teve lugar em 1958 _.
"As novas perspectivas da indústria e
a formação do desenhista industrial"
- trabalho depois publicado no bole-
tim da escola, Ulm 2. Maldonado deno-
mina o método de ensino que estaria
atualmente em vigor na escola, de
"cperacíonalísmo científico", que ínte-
que pede ser entendido como um en-
lizmente não esclarece o qUe seja, mas
quadramento rigorosamente técnico do
desenhista industrial excluída em de-
finitivo qualquer indagação de ordem
estética. Recentemente, porém, parece
tender a abrandar seu sistematismo
e a aproximar-se da posição de Ma.x
Bill, com quem tivera sérias diver-
gências.

Seja COmo fôr, o que interessa para
o nosso caso é que Tomas Maldonado
percebeu que os tempos estavam mu-
dando e foi o primeiro a apontar o ca-
minho que Se nos afigura como nôvo
e certo para o desenho industrial, com
a ênfase especial que deu à Teoria dos
Signos (Semiótica) e à Teoria da In-
formação e da Comunicação, embora
não tenha extraído daí as necessárias
conseqüências. .

Com o incremento da automacão,
compreender-se-à melhor que o mundo
do obj eto está em vias de superação.
A máquina, no século passado, visou
substituir a fôrça muscular e mara-
vilhou o mundo burguês de então com
à variedade de seus produtos. Nossos
avós viviam intimamente ligados aos
objetos. A máquina, em nosso século,
principalmente a cadeia de montagem
de Ford e, agora, com a produção auto-
matizada, tem muito mais analogia
com o sistema nervoso (comandos,
mensagens, performances operacíonaís)
do que com O sistema muscular, e ma-
ravilha nosso tempo, não tanto pela

variedade como pela quantidade de
seus produtos. Hoje, mais do que para.
o objetivo para a coisa, volta-se para
a relação entre as coisas, para a rela-
ção entre os objetos. Falar em relação,
falar em sistema nervoso, é falar em
linguagem. Entramos na era da lin-
guagem, na era do código, na era dos
signos. A pubdcídade, ainda que muitas
vêzes da maneira empiríca, bem com-
preendeu isto, e o desenho industrial
cada vez mais vai sendo permeado por
essa realidade impositiva. Não é por
acaso que indústrias díretãmente liga-
das ou muito interessadas nos proble-
mas da automação - como a lEM e a
Olivetti - tenham sido das primeiras
a se darem conta do fenômeno e a
buscarem a criação de uma imagem
coerente e unificada - de uma lin-
guagem - para si mesmas e para os
seus produtos. Linguagem não deve ser
confundida com estilo. O estilo per-
tence ao mundo dos objetos, fadado à
desaparíção; é estático, congela os
objetos e as suas relações: seu enve-
lhecimento é rápido, pois, como diz
Oppenheimer, a maior mudança de
nosso tempo é a mudança de rítmo da
própria mudança. Só a noção de lin-
guagem é suficientemente dínãmíca
para caracterizar e orientar o desenho
industrial de nosso tempo, mais ainda
quando se vê os norte-americanos já
praticando a "obsolescência planejada",'
o envelhecimento artificial planei ado
do produto: objetos com os dias con-.
tados, literalmente. Um absurdo para
nós, para as condições brasileiras .-
mas já numa certa camada se va-i fír-
mando o hábito ou a necessidade de
trocar de carro todo o ano.

O inglês Rayner Banham, o crítico
de desenho industrial - cuía teoria é
analisada, na conferência acima di-

tada, por Tomas Maldonado, que o
eontradíz em vários pontos -.:...aborda
êstes tópicos em têrmos tais que
tornam clara e explícita a noção de
linguagem que suporta a sua teoria ..
Ataca tanto o chamado "styling" ame-
ricano, como a "boa forma" da tradi-
ção de Bauhaus, considerando o pri-
meiro como arte popular (cita o exem-
plo dos carros americanos) e o segundo
como neo-academismo estético. Onde
êste, com sua "boa forma" e suas es-
colas de selecionadíssimos alunos, de-
sejaria apenas "algumas flôres raras",
Reyner deseja "muitas fiôres selva-
gens", dizendo que a estética dcs pro-
dutos de consumo' em massa deve ser
transltória, não pode depender da no-
ção abstrata e eterna de "qualidade",
mas sim de uma iconografia. de símbo-
los imediatos, socialmente aceitáveis e
ligados ao uso e à natureza do pro-
duto. Reyner fala em estética, possi-
velmente à falta de melhor têrmo -
o que sempre gera polêmicas - mas {:
evidente que está pensando em têrmos
de linguagem (que deveriam merecer
a aprovação de Maldonado, diga-se de
passagem) .

E é em têrmos de linguagem que O'
desenhista industrial brasílero deve
aparelhar-se para exercer de manN"ta
conseqüente e crítica as suas múltiplas
atividades de coordenador. Quando di-
zemos de maneira crítica, queremos
também significar: de maneira criati-
va. É a maneira cntíca e criativa,
na atual fase de desenvolvimento ou
subdesenvolvimento brasileiro, devora-
dora de técnicas e culturas.
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"Só nos é útil aquilo que podemos
digerir" - diz Neutra. As condições
brasileiras, do ponto de vista da livre
emprêsa, parecer favorecer a tendência



norte-americana, mas as necessidades
de linguagem própria e de libertação
da subserviência ao produto estran-
geíro exige uma consciência de plane-
jamento, desde a formação do profis-
sional e de consumo que só pode be-
neficiar-se cem a tradição do desenho
lndustríal europeu.
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Queremos dizer que a oposição pura
~ simples entre uma e outra tendência
já não tem razão de ser: o desenho
industrial se internacionaliza a olhos
vistos. Sirva ccmo exemplo a pene-
tração da Olivetti no mercado norte-
americano e da IBM no mercado eu-
ropeu - ambas com um senso de pla-
nejamento e programação - com um.
senso de linguagem - onde não é fácil'
separar as características "nacionais"
próprias.

Embora a configuração de desenho e
desenhista industrial ainda não seja
clara - como se conclui dos debates
do último cengresso do IC8,ID (Inter-
nacional Council of Societies of Indus-
trial Deslgn) , realizado em' Paris, no
ano passado '- ·pcdemos afirmar- que
o desenhista industrial no' Brasil' já
fará muito SI') começar por rejeitar e
combater. energicamente a cópia, o
plágio, a imitação e a deturpação do
produto estrangeiro. Como já dissemos,
sua attude deve ser crítica.' antropotá-
gíca, a bem da profundidade de sua
atuação. .

Foi o grande poeta Oswald de An-
drade que.. há 35 anos, lançou a "an-
tropofagia", como a filosofia e a socio-
logia - melhor ainda - comoa antro-
pologia cultural. mais adequada à eíví-
lízaçâo brasileira, antropofagia que
caracterizaria o pragmatísmo brasíleí-

ro, um pragmatísmo latino e nativo,
mas não ísolacíonísta, ao ccntrárío: in-
ternacional, aberto para o mundo.

Em defesa da criação de valores na ..
cionais próprios de. validade interna-
cional, com gabarito de exportação,
através de deglutição e assimilação do
que é útil no produto estrangeiro (seja'
objeto, "know how" ou outra informa-
ção) e devolução ao mercado mundial
de produto nacional de qualidade, ou
nnguagem (diríamos) própria. Há
poucos anos o sociólogo Guerreiro
Ramos publicou "A Redução Socioló-
gica", livro onde, sem referir-se à an-
tropofagia, defendeu a mesma tese,
citando como exemplo o caminhão
FNM, qus foi adaptado à' perfeição
por técnicos nossos às nossas condi-
çoes e necessínades. O poeta 'Haroldo
de Campos, primeiro, e o crítico Fre-
deríco Morais (em "Arte e Indústria"
- único livro sôbre desenho industrial
publicado no Brasil) estabeleceram,
com propriedade, a ligação entre a
antropofagía de Oswald de Andrade e
a redução sociológica de Guerreiro
Ramos.

Esta função crítica não podem exer-
cer no Brasil, por exemplo, cs chama-
dos "departamentos de estilo" de muitas
indústrias nossas, onde sequer. o objeto
completo se chega. a desenhar, mas
apenas parcelas e detalhes isolados de
um todo (em geral importado). E muito
menos o "layoutman" de publicidade
improvisado em desenhista de produ-
tos; o "layoutman" é também um "de-
sígner", mas num setor do campo
visual, bídímens'onal, que lhe é pro-
prío, Eilta função e'cmpets específí-
camente ao desenhista industrial que,
para tanto, deve lutar por sua auto-

nomia na medida mesma em que luta
para despertar nos responsáveis pelo
complexo empresarial a consciência da
ínadíável necessidade de seus serviços
de coordenação.

Do ponte de vista jurídico, para efeitc
do enquadramento proftsslonal no sis-
tema da legislacão brasileira vigente,
o desenhista industrial deve conquis-
tar quanto antes o seu estatuto nró-
prio, já que, nas condições presentes,
a proteção ao seu trabalho pede ser
dupla, mas também9mbíe:ua; se o
mesmo é tido como artístico produz
direitos autorais e deve ser registrado
na Escola Nacional de Belas Artes: se
é considerado t~ablllho técnícc-tndus-
trial, produz "royalties" e deve a ser
registrado em marcas e patentes. na
Junta Comercial Uma terceira solucão,
que se vai imnondo pela nrátíea. pare-
ce ser a melhor: a remuneracão por
prestação de serviços, obrizando-se o
cliente a prcvidenciar a devida pro-
teção ao ~.)·roduto, registrando-o em
marcas e patentes.

Para concluir, o desenhista industrial
não pode ser, considerado. como ar-
tista - pelo menos no sentido tradi-
cional do têrmo - e nem como téc-
nico entendido êste com um prorís-
sional especializado em cuja órbita não
se inscreve, pelo menos diretamente,
a. responsabilidade pela destínacão
ultima - social e cultural - do objeto
de cuja produção participa. Configu-
radcr da imagem útil do mundo in-
dustrial, o desenhista industrial é um
mediador qualitativamente habilitado
entre a produção e o consumo e.a.tua
no sentido de apurar, de modo cria-
tivo, a linguagem da vida material da
comunidade.



DESTAQUE
..

• EQUIPE GREGA

Chegaram cs membros da equipe
grega contratada pelo Govêrno do Es-
tado da ouanabara para elaborar um
programa de desenvolvimento urbano
até o ano 2.0(10.A equipe está consti-
tuída por A. Hadjopoulos, arquiteto e E.
Dsabíras, arquitetes; G. Rassdakis, en-
genheiro civil e T. Vournar, estatístico.
O "alto funcionário do Estado" que che-
fiará o órgão especial a ser criado para
atuar junto aos gregos Citem 24a do
contrato) ao que se informa será o Co-
ronel Aviador Américo Fontenelle.
Os comentários cabíveis estão já no

relatório da Comissão do IAB-GB que
analisou o contrato e que publicamos na
íntegra neste número de ARQUITETU-
RA. Basta assinalar a anunciada no-
meação de um coronel-aviador para
chefiar o órgão que atuará junto aos
"consultores", fato que dispensa maio-
res comentários.

• O IAB-SP E O CONTRATO GREGO

O Denartamento de São Paulo, da
mesma foram que os demais órgãos re-
gionais do IAB, manifestou-se contra o
contrato da D.I.A. Em carta dirlgida
Governador do Estado da, Guanabara o
IAB-SP, depois de analisar diversos pro-
nunciamentos do JAB-GBj as notas do
Conselho Sunerior; as manifestacões
dos demais deoartarnentos e delegacias
e outras manifestações dI>ordem gen.l;
ass'm como as declarações do Gover-
nador na TV, no rádío, na imprensa: e
o texto do contrato, faz as seguintes
apreciações:
"3.1 - a técnica e arte brasi!eiras

já alcançaram, no campo de planeja-
mento f:"sico,desenvolvimento suficiente
para abordar e resolver o problema em
pauta (exemplos: desde Brasílía até às
prónras obras de aterros e praias quem
aSURSAN executa no Rio) j '.

3.2 - Se maiores realizações não
forem feitas, isto se deve exclusiva ..
mente à falta de oportunidades dadas
aos profissionais brasileiros j esta falta
de oportunidades. acarreta uma menor
experiência coletiva; é, porisso, muito
importante para o desenvolvimento
tecnológico nacional que estas oportu-
nidades sejam dadas no real nível de
nossas necessidades;
3.3 - é, no entanto, óbvio que con-

venha ao nosso país e ao desenvolvi-
mento da nossa tecnologla, - o co-
nhecimento, debate e aprendizado da
tecnologia, de outros países j
3 4 - não se compreende a xenofo-

Ma, pelo contrário, êste intercâmbio é
sempre desejável, desde que vise prin-
cipalmente:
3.4.1 - melhorar o nível técnico

nacional;
3 .4 .2 - proporcionar experiências e

oportunidades novas aos técnicos na-
cionais;

3.4.3 - a utilização ao maximo de
elementos nacionais, visando tanto
quanto possível a redução de despesas
em moeda estrange-ira;
Destarte, pode-se, ocasícnalmente,

cogitar em profissionais de renome que
para cá venham trabalhar. com profis-
sionais brasileiros;
ou, em enviar profissionais brasileí-

ros para comrpletarem sua formação
eu estudarem problemas específicos em
outros países;
3.5 - esta não é, porém, a forma do

contrato em questão; embora apresen-
tado como um contrato de "assistência
do Estado" - ccnsultoría aos técnicos
nacionais - o que seria admissivel, na
.verdade apresenta-se:

3.5.1 como trabalho de cuja parte
criadora prõpríamente dita, estão ex-
cluídos os profissionais brasileiros. es-
'quecendo .que um planejamento fisico
.deVe oorígatõrtamente refletir a eco-
nomía e cultura de um povo, o que
dii'icilmente se consegue sem a partici-
pacão determinante do elemento na-
cional.

3.5.3 prevendo o levantamento de
necessidades até "ulanos-piloto de de-
monstrapão" detalhados, aínda, até -
"tipo de habitação de baixo custo",
não nede ser considerado como con-
sultoría .• seuuer mera assistência técni-
ca a profissionais nacionais!
E conclui afirmando:
O Instituto de Arouitetos do Brasil -

deparfarnento de são 'Pauló:

4.1 - vê com agrado a intencão de
'Planejar a cidade do Rio de Janeiro,
ideal pelo qual vem se batendo desde
longa data os arquitetos brasileiros.

4.2 - considera, no entanto, o con-
trato P.ltl ouestão lesivo aos interêsses
e patrimônio cultural dos profissionais
e do povo brasileiro.
4.3 - lamenta que, por motivos a

nós deseonhecidos,.' não tenha o Go-
vêrno dá GUl'iriabai'a se' assessorado
previamente junto aos õraãos de classe,
evitando, assim o problema criado.

4.4 - recomenda uue mediante re-
gulameertacão, ou acõrdo ou .mesmo
cancelamento, seja dado nova forma e
sentido ao mesmo, ,entre2'ando a' pro-
fis",;onais nacionais a direção dos tra-
balhos, visando, destarte, a obtencão
d", solução mais de aeôrdo com a rea-
lidade e os ínterêsses do novo zuana-
barino e dos profissionais nacionais.

e A IMPRENSA BRASILEIRA E O
CONTRATO GREGO

Repercutiu, intensa e negativamente,
na imprensa o ato do Governador do
Estado da Guanabara contratando uma
equipe de Atenas para formulação de
programas de desenvolvimento urbano.
Registramos, aqui neste Destaque, a

opinião da imprensa e dos jornalistas
brasileiros. O nosso espaço é, infeliz-
·mente, restrito e não poderemos, como
seria nosso desejo, reproduzir todos
editoriais, comentários, notas, opiniões
·e notícias, integralmente. Faremos uma
seleção e, ao fazê-Ia, estamos certos do
risco que corremos. Cometeremos
omissões. que esperamos serão perdoa-
das, a vista da enorme quantidade de
matéria que nos chegou, de todo o ter-
ritório nacional.

• O ESTADO DE SÃO PAULO: nega-
tiva a importação de técnicos

A coluna de Urbanismo do Estado
de São Paulo, na edição de 19/1/64
comentou os. protestos do Clube de
Engenharia e do IAB, face aos anun-
ciados contratos de técnicos estran-
geiros.

O colunista acentou a ilegalidade dos
atos noticiados: "de acêrdo COma le-
gislação brasileiras, os dois fatos notl-
·ciados, tanto a elaboração do projeto
da barragem e usina de Sete Quedas.
cmo ao plano urbanístico para a Gua-
nabara por técnicos estranaeíros, são
taxatívamente proíbídos. Vemos assim,
dois . govêrnos, o Federal e um
Estadual, dando o exemplo de uma
contravenção à lei.

A aquela altura, o colunista que assí-
.nalava os' fatos como sendo, talvez, "o
"único pente de conta+o entre os dois
irreconciliáveis adversários" não sabia
que o Govêrno Federal, atendendo aos
protestos e ponderacões dos técnicos
nacionais recuara. O Governador, da
Guanabara, no entanto, reafirmava:
"e contrato Doxíadís foi assinado e será
mantido", pois considerava que os pro-
testos provavam "a necessidade de me-
lhorar o nível, já não sõmente técnico,
mae ético dos seus autores". Rompia-se
assim o ponto de contato, antevisto
pelo colunísta do Estado de São Paulo.
Mais adiante, encontramos no artigo

"A Importação de Técnicos" que co-
mentamos:

"Dir-se-Ia nue ao Conselho Fe<l""ral
e aos Conselhos Regionais. de Enge-
nharlà e Arquitetura, õraãos oue têm
a final+dade precínua d.e fiscalizar a
observância da Iezíslaeão relativa ao
exereícío da nrofissão de ,engenheiro e
arquitetos, cabe tomar posição no caso".
- "Não nos iludamos. Tanto a CONFEA
COll1O os CltEA. por uma fatal degene-
rescência dos organismos desse tino, de
há muito passaram a eateeorla de
ôrzâos meramente arrecadadores que
fàci~mente ",e satisfazem com uma apa-
,renteõbediência à Iei, "pa2'ando-se,
já se vê, os emolumentos adequados",
para empreaar as palavras do perso-
nagem de Eça.
Depois de citar a nota do Clube de

Engenharia, que evoca as realizações
da engenharia nacional no campo em
foco, a hidrelétrica, para justificar a
pretensão dos engenheiros brasíleircs,
o colunísta de Urbanismo do Estado
conclui: .

"Ignoramos os termos do protesto do
.Instítuto de Arquitetos contra o ato
do Governador da Guanabara. Possivel-
mente, menos felizes nesse particular
que seus colegas engenheiros, os arquí-
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tetos brasileires não puderam alegar
um acervo tão Impressionante de rea-
lizações no campo do urbanismo. Ocn-
tudo a culpa não Ihes cabe se os nossos
governos até hoje se mostram desin-
teressados pela solução dos nossos pro-
blemas urbanos e nas raras ocasiões em
que tais trabalhos lhe roram solicitados
O'Sresultados foram de molde a mere-
cer a mais ampla repercussão ne
campo técnico internacional. 00 mesmo
não se pode dizer da firma ora con-
tratada que, se tem muitos trabalhos
realizados, nenhum deles alcançou
repercussão ou destaque que justificas-
se a preteríção dos proríssíonaís bra-
sileiros. Pelo menos não nos lembramos
de ter jamais enoontrade referência a
êsse grupo em publícaçêes especiali-
sadas."
"Mesmo a relativa incidência dos

técnicos brasileiros no campo do pla-
nejamento urbano diz mais respeito à
execução de planos elaborados do que
é falta de sua própria administração.
ou nes da antiga Prefeitura do Distrito
Federali 'pode encontrar nomes como
os de Afonso Eduardo Reidy, Helio Mo-
desto e outros, com inúmeros trabalhos
·de alta qualidade realizados para a
urbanização do Rio de Janeiro, Se tais
planos não foram postos em execução,
se seus autores não tiveram oportuni-
dade de intervir e orientar de maneira
mais efetiva o processo de desenvolvi-
mento da cidade e a urbanízação. da
região do Rio de Janeiro, a culpa é
exclusivamente dos sucessivos ,goV'êr-
nos que descuidaram completamente da
cidade."
"É pena que o atual govêrno da Gua-

nabara, que parece disposto à pôr um
fim a tal estado de coisas, tenha esco-
'lhido êste camínho, há longo tempo ul-
trapassado, de importar técnicos para
·a solução de nossos problemas."

• ULTIMA HORA - RIO: Presente
d.e Grego

~o

Marinus de Castro, colunista de
"Guanabara Dia a Dia" em uma de
suas notas informa: "voltamos, hoje,
a um assunto que está galvanizando
não só à atenção de técnicos nacionais,
como também a opinião pública b-rasi-
leira: o contrato firmado entre o Sr.
Carlos Lacerda e uma firma grega para
a execução de projetos urbanísticos na
Guanabara .. O Governador pecou por
vártos motivos ao contratar tais ser-
viços. Em primeiro lugar, nem sequer
·consultou as mais categorizadas enti-
dades técnicas do País ou da Guana-
bara, uma vez que a Guanabara, no
entender de S. Excia. e de todos nós é,
ainda, a capital cultural do Brasil. Por
outro lado, o Sr. Carros Lacerda rea-
lizou os .conchavos para a contratação
dO'Sservíçcs da firma ateniense sob o
mais rigoroso e condenável sigilo,
assim como se quisesse acobertar um
crime ou empreender um fabuloso ne-
gócio, sem que dêle tivesse cqnheeí-
mento a opinião pública. Diante de
tanta celeuma provocada pelo, ato go-
vernamental, vem o arquiteto Harry
James Cole e denuncia, de público, que
o escritório grego Doxiadis Internacio-
nal Assocíadcs" é uma firma de
reputação duvidosa, que funciona
apenas como empreíteíra de obras e de
promoções de planejamento". Em que
ficamos, afinal de contas? Se a firma

estrangeira não tem condições morais
para efetuar um projeto de tamanha
envergadura, por que S. Exa., contratcu
os seus serviços em detrimento de com-
petentes arquitetos e urbanistas nacio-
nais de projeção internacional? Outro
detalhe importante: por que o Sr.
Carlos Lacerda emite O' valor do con-
trato e não informa quanto vai pagar
ao Sr. Doxiadis? São estas indagações
que o povo carioca faz ao honrado
Governador e êste se encolhe num si-
lêncio comprometedor de quem prati-
cou um terrivel delito."

• JORNAL DO BRASIL
Harry Lauss: Absurdo

O crítico de arte Harry Laus que as-
sina a coluna de Arte do JB, comen-
tando o caso grego em sua. crônica do
dia 14/1/64, sob o título "Absurdos da
Semana", diz: "Na semana que passou
o Govêrno do Estado cometeu dois de-
satinos: vetou integralmente a verba
destinada ao MlUseude Arte Moderna,
resultante de um projeto do escritor
Saldanha Coelho, e contratou os ser-
viços de uma companhia grega para
tratar do urbanismo carioca até o ano
2.000."

RIO:

Sem verbas, como poderá; o MAM
executar o que lhe está afeto nas fes-
tividades do IV Centenário? Será isto
compreensão do fenômeno artístico
brasileiro?"

"Sêbre o urbanismo, nem sei o que
dizer. Como se pode passar impune-
mente por cima de Lúcio Consta, por
exemplo, urbanista reconhecido em
todo o mundo por suas excelentes
qualidades."

• DIARIO DE NOTíCIAS - RIO:
"Doxiadis, Go Home"

o DN dedicou duas notas editoriais a
contratação dos gregos. Na primeira
delas, publica da na, 'edição' de 15-1-64,
sob o título "Doxíadis, Go Home", sa-
lienta a má repercussão resultante da
atitude do Govêrno do Estado, resol-
vendo contratar os serviços da firma
grega Doxiadís para obras de urbaní-
zação do Rio de Janeiro. A medida é
incompreensível, sabendo-se que o
Brasil dispõe, entre seus profissionais
de arquitetura, de urbanistas de reno-
me internacional".
"Quando se cuidou de construir Bra-

sília, a ninguém ocorreu apelar para
urbanistas e arquitetos estrangeiros,
tão natural é o reconhecimento de que
desenvolvemos, neste terreno, um co-
nhecimento técnico que nos, coloca em
posição de destaque no cenário artís-
tico internacional. O plano-diretor de
Lúcio Costa e as edificações de Nie-
meyer e outros arquitetes lá estão, no
planalto central, a indicar a superior
habilitação técnica e a inventiva de
nossos urbanistas, arquítetos ' e enge-
nheiros. Brasília teve até mesmo, no
terreno do julgamentO' estético e urba-
nístico, a consagração de um congresso
internacional de críticos de Arte."
"O Rio de Janeiro deve muito de

sua fisionomia urbanístíea a artistas e
eroprêsas estrangeiras que nos trouxe-
ram a sua colaboração. Basta que se
pense na contribuição dos arquitetos
que vieram com a Mlssão Artística



Francesa, aqui chegada em 1816. E, já
neste século, no planejamento do urba-
nista trancês Agache."

"De IS30 para cá; nossas escolas de
Engenharia e de Arquitetura têm dota-
do o país de um número cada ver:maior

oIt de bons prcfissíonaís, sendo opcctuno
Iembrarrque o decreto 23.596, de 1933,
regula no país o exercício profissional
da arquNetura e da engenharia, esta-
tu indo cóm precisão quaís os requisitos
que habilitam os engenheiros e arqui-
tetas a exercerem a sua atividade.
Segundo êsse decreto, o exercício dessas
profissões está restrito às pessoas i~si-
eas ou jurídLcas hahllitadas perante o
Conselho Federal ele Engenharia e Ar-
quitetura ou, no caso do Rio, perante
o Conselhc Regional da s.a Região."

"Vê-se; assim, que além de descabida
e de esdrúxu.a, a cnntratação de uma
firma grega para trabalhos de urba-
nismo em nossa cidade é flagrante-
mente ilegal. Essa história de que santo
de casa não faz milagres não se aplica,
em nosso país, aos arquitetos e urba-
nistas."

No outro tópico, publicado na edição
de 19/1/64 do DN, sob o título "Urba-
nismo", aborda, de nôvo, o "caso
grego". Sabemos, pOr experiência pró-
pria, a pouca utilidade e o destine.
inglório dos vários planos que foram
programados para o Rio de Janeiro.
Dêsses, o mais conhecido, certamente
o mais sensato, o Plano Agache, não
foi nem sequer iniciado. Antes de que
as situações sociais, econômicas e
mesmo políticas o invalidassem". O
artículísta tem razão. O pcvo brasi-
leiro somente agora começa a ter uma
maior consciência do valor e da impor-
tância do planejamento urbano. Mas,
estamos certos, - defendemos esta tese
desde o primeiro número de ARQUI-
TETURIA,- unicamente através desta
consciência pública poder-se-à criar
condições capazes de forçarem. os res-
ponsáveis pela administração pública a
darem continuidade aos planos tra-
çados, Êste que o Govêrno da GB anun-
cia foi feito à revelia de qualquer pa.r-
ticipação do povo. Nem mesmo as
entidades de profissionais ligados
ao assunto toram ouvidas. O plano
nasce, assim, desligado da população
a que deve atender. O tópico do DN
finaliza afirmando com muita razão:
"por mais que se explique; por mais
que se argumente, por mais que se
empcste a voz e que se use uma inte-
ligência indiscutível, o fato 6 que a
contratação de uma firma estrangeira
continua cercada de uma suspeiçâo de
inutilidade e de ínterêsses escuses
diante de nossa população".

No mesmo DN, a, cronista Pomona
Politis, estranhando a contratação:
"em princípio, devemos importar a
técnica de que não dispomos, e apro-
veitar a arte de povos mais avançados,
Mas urbanisnzo 'e arqiutetura, gover-
nador? Aí está um dos motivos de
nosso orgulho de brasileiros que eorrs-
tatamos a posição de nossos arquitetos
no mundo inteiro, contratados por
tantos países para grandes obras que
nos alegram sempre. Não nos tire êsse
gostínho, governador. Pelo menos em
arquitetura estamos entre ,os maiores", - ,

..

Como consigo ser tão pontual?
Racionalização. De materiais. De mão de obra, O tempo rende mais, A técnica
predomina, O custo empata com a previsão (hoje em dia isso é lucro extra),
Tudo pronto na hora combinada, E todo mundo contente. E a gente parte
depressa para outra construção que vai também ter esta placa:

31

~c,
u8)
(;
.D

'o
Õ
u

Lajes pré-fabricadas p-ara pisos e forros, Lajotas de
cerâmica ou de concreto, Lajes "X" com armação
cruzada para casos específicos. Consulte-nos para
maior eficiência de sua construção,
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GIANFRANCO
Reprodução de obras antigas e modernas

:« murais
* armários
'.' biombos
Colocação em:

Rua Hilário de Gouvea, 66 S.L. 210
rec./tel. 37-5857 (esq. Av. Copacabana)

Serraria -~antana' lt~a.
COMPENSADOS EM GERAL

DURATEX - FORMIPLAC E EUCA'IEX

MADEIRAS E MATERIAIS

PARA

MARCENARIAS E CONSTRUçõES

28 ANOS DE

TRADIÇÃO E

BONS SERVIÇOS

Rua Santana, 149/151 Telefone

Rio de Jan.i'o~

e CORREIO DA MANHÃ - RIO:
Péríeles, O Preço dos Gregos

O Correio da Manhá tem sido um
jornal atento aos movimentes arquí-
tetônicos do país. Desde 1925, quando
publicou o manifesto Warchavchick
que o grande matutino carioca veu{
apoiando os movimentos dos arqui-
tetes em prol de uma maior expansão
da cultura, arquítetônica brasileira e em
defesa do patrimônio, lenta e segura-
mente formado pela atuação do prn-
Es~i<?nalbrasíleíro de arquitetura. Na
edição do dia 12/] /64, dois dias após
d3!'.assinatura do "contrato grego", um
tópico do CM, intitulado "Péricles"
registrava: "A cultura brasileira já.
tem projeção internacional; livros
nossos, tradusídos para tôdas as
línguas: obras musicais nossas figu-
rando em programas de festivais e
peças de teatro levadas à cena no
mundo a' fora. Mas sobretudo são im-
pressionantes as nossas vitórias no
terreno das artes; prêmios na Bíenal >

de Veneza e em outras exposições ín-
ternacícnaís e a arquitetura brasileira
estudada, elogiada e imitada no mundo
Inteiro, A construcão da cidade nova
no interior do Brasil foi um dos maio-
res acontecimentos artísticos dêste sé-
culo e um triunfo do urbanismo mo-
derno.

"Mas quando se trata de remodelar
cidad.e antiga, quando se trata do plano
urbanístico do Rio de Janeiro, então
um governante nossa acha necessário
pedir conselho e ajuda no estrangeiro."
"Em sílêncío e segrêdo, talvez por

intermédio de um Bialek qualquer, IJ
governador da Guanabara negociou e
concluiu contrato como uma firma
grega de arquitetos em Atenas, entre-
gando a êsses estrangeiros a remodela-
ção urbanística do Rio de Janeiro, com
prazo um pouco superior -ao que lhe
resta de govêrno: até o ano 2.000."
"A conclusão dêsse contrato já dá a

medida _do desprezo do Sr. .Canlos La-
cerda à arte brasf.eíra e aos arquitetos
brasíleíros provocando a justa indig-
nação e o protesto dos preteridos."

"A extensão do contrato até 2.000 é
sintoma subsidiário da megalomania
crcnolõgtca e crônica."

"Mas !por que [usaamerzte glIego.s?
Puro saudosismo. Saudosismo de uma
época em que era possível administrar
uma, cidade sem resolver o problema
da agua. 'De uma época em que não
(,xi.stia o problema dos transportes eo-
letIVOS.De uma época na qual não
havia Tribunal de Contas para etímí-
nar a gestão financeira de governador.
Bastava então, para ser louvado como
esta~ista, con~trujr um Ac.rópole,talvez
em cima do Pão de Açúcar, com grande
cartaz luminoso: "Govêrno Péríeles",
Mas a medalha teve reverso, o go-

vêrno de Péricles em Atenas trouxe
talve~ por farta de água, uma peste; ~
terminou com uma derrota decisiva."
Dias depois, em 1.0 de fevereiro sai

o editorial "O Preço. dos Gregos:'. A
esta, -altura o contrato já havia sido
publicado. As contradições constantes
do seu texto não escaparam à obser-
vação do eM.
"O governador da Guanabara con-

. tratou uma firma estrangeira de ar-

quitetos ou urbanistas, com sede social
em Atenas, para servir-se dos conse-
lhos dêsses gregos. Informa o gover-
nador que são difíceis as cendícões
físicas, econõmícas, sociais demográ-
ficas e culturais sob as q{.ais vive o
Rio d.e Janeiro. Chegam a estrangular
o desenvolvimento da cidade. Acha
o Sr. Carlos Lacerda que se inrpêe,
enfim, uma solução metodolõgícamente
fundada dos respectívcs problemas. No
ano vindouro, o Rio de Janeiro terá
400 anos de existência. Mas ainda não
se sabe como se desenvolveria. Não
cabe esperar mais. Foi preciso chamar
os gregos".

"Tudo isso se lê no preâmbulo do
referido contrato. O Sr. Lacerda o diz
e o Sr. Doxiadis está de àeôrdo: está
disposto a proporcional' ao governador
seus preciosos conselhos."

"É verdade: é necessário resolver
aquêles problemas. Apenas, causa
estranheza que o governador só agora
se tenha lembrado daquela necessída-
de. Proclamando a necessidade -de um
plano, confessa que administrou duran-
te três anos, sem plano; como {.m pre-
feito qualquer, remendando as i'alhas
mais gritantes,' aqui ou ali; sem- visão
orgânica das coisas, insistindo apenas
em inaugurações ruidosas de obras já'
começadas, por seus antecessores, e na-
quêles cartazes propagandísticos do seu
govêrno que já enchem a cidade inteira
e, também, a população."

"Durante três anos não teve plano
nem pressa. Agora, tem pressa. E
chamou os gregos."

"Chamou-os para consultá-los. Con-
sultar sõbre que? Sôbrs o plano que
êles próprios elaborariam? Seria um
absurdo. Sôbre um plano já existente?
Mas não existe. Não se chega' a cem-
preender, A não ser que "o governador
queira consuítar os gregos sôbre os
dados físico~, econômicos; socíaís, de-
mográficos e culturais, que é preciso
levantar para tirar as conclusões de
um plano diretor da cidade."

"Mas o levantamento dêsses dados
exige multo tempo. Para' o núcleo
urbano de Londres, que tem - só o
núcleo - menos habitantes que o Rio,
o levantamento durou três anos, Mas
os taumaturgos gregos devem realizar
em tempo mais curto seu milagre;
devem entregar, conforme o contrate,
até março de 1965 todos os elementos.';

"Acontece que para nenhum dos pro-
blemas citados existe uma solução só,
infalível, uma panacéia. Sempre é pre-
ciso decidir-se entre alternativas. Mas
se os gregos entregarem até rr-arco de
1965 seus dados e projetos, o govêrno
estadual terá, conforme as cláusulas
do contrato, exatamente um mêspara
estudar, decidir e anunciar as soluções
definitivas. É pouco."

"Acreditamos que tudo isso seria im-
possível até aos arquítetos., urbanistas
e engenheiros nacionais, que já conhe-
cem intimamente os problemas de Rio
de Janeiro. Como seria possível a es-
trangeiros, que só agora começarão a
familiarizar-se com aquêles prc-
blemas?"

"Embora confíanda mais na com-
petência dQS nossos entendidcs no as-
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sunto, não se quer excluir a possibili-
dade ou conveniência de uma consulta
aos responsáveis pelos ;p!anos urba-
nísticos de outras grandes cidades mo-
dernas, como Nova York ou Londres:
ou de Roma, que tem vários problemas
semelhantes aos nossos. Mrl,s por que
Atenas, que não é grande nem mo-
derna? Por que o Sr. Doxiadis, cuja
fama internacional é fê,lha tão branca
come a do Sr. Bialek dos geradores?

"Pois é preciso ajudar êsses gregos.
O honorário anual de cada um dêsses
Doxíadis será de US$ 27.000 ("A taxa
cambial do dia", diz o contrato), Isto é,
Cr$ 3.150.000,00 por mês. Não conhe-
cemos o nível dos honorários usuais
em Atenas. Mas comparando aquêle
número astronômico com os níveis dos
vencím..entos do funcionalismo estadual,
já vemos que o governador está jo-
gando pela janela o dinheiro dos con-
tribuintes - porque alega ter pressa.
ítsses conselhos são realmente pre-
ciosos."

"Mas por que tanta pressa? O con-
trato prevê projetas e planos válidos
até o ano de 2.000, milênio que lembra
irresistivelmente o milênio do fuehrer.
QUe deu o exemplo como se constroem
castelos de cartas e como os castelos
de cartas desabam."

• FOLHADE SAOPAULO (Matutino)
URBANÍSTICA GREGA: PROBLE-
MA CULTURAL E TÉCNICO

G

Isaac Jardanowskí comenta "o aten-
tado que comete contra um dos seto-
res maís desenvolvidos e fecundos da
técnica e da cultura nacionais". IJ
inicia o seu artigo dizendo com muita
propriedade "que somente os povos
colocados no mais baixo degrau da
escala de desenvolvimento nacional
não possuem condições próprias para
interpretar a alma de suas cidades,
sentir seus problemas e suas' aspira-
ções e orientar o seu desenvolvimento
em consonância com as peculiaridades
de seu povo. É um problema de sensi-
bilidade e de cultura, não um problema
de aplicação de fórmulas; quando enca-
rado sob um aspecto mais amp.o, não
técnicista. Já vão muita, longe os tem-
pos de Haussmann, o prefeito de Paris,
com seu rígido esquema de vias -anu-
lares e radiais; e também ficou para
trás o antícosmopolita Ebenezer
Howard com suas cidades, jardins seu"
bairros-satélites."
"A urbanística evoluiu formidável-

mente no plano cultural. Ela é hoje
uma somatoría, uma síntese notável e
i'1exíveldo estágio cultural de um povo.
E por isso nenhum plano se impõe,
por isso os planos surgem hoje de
dentro para fora; com a participação
atuante da população a que êles se
destinam, o técnica canadzando aspl-
rações e tendências, mais caracterizan-
do fisionomias dentro de um plano
correto do que destruindo, modificando,
despersonalizando. Que o Brasil, pelo
que já fêz no campo da arquitetura e
do urbanismo tem plenas condições
para conduzir num elevado plano cul-
, tural os problemas urbanísticos funda-
mentais de suas grandes cidades, pa-
rece ponto pacífico. Ficou isso de-

monstra do no nível elevado alcançado
pelo concurso>de projetos para Brasí-
Iia, está sendo demonstrado a todo.
momento em São Paulo, com o acêrvo
de realizações do Centro de Pesquisas
Urbanísticas da FAU, no número cres-
cente de cidades do Intericr de São
Paulo que contam com seus planos, no
intensivo processo, de planejamento
urbanástíco que se desenvolve no Rio
Grande do Sul."

Após colocar de maneira perfeita o
aspecto cultural mais importante im-
plicado na "contratação dos gregos" IJ
discute uma possível justificativa do
ato governamental: "o tratamento téc-
nico preliminar do problema, o método
de pesquisas, o sistema de levantamen-
to e a ecãeta dos dados indispensáveis
ao equacionamento das questões. Ain-
da-aqui a habilitação dos técnicos na-
cionais 'é indiscutível. O que faltou
sempre foi apoio e interêsse dos go-
vernantes para estimular pesquisas
dêsse gênero. A pequena modificação
operada nessa mentalidade, a implan-
tação dos conceitos de planejamento
como norma corrente de trabalho já
está dando frutos imediatos. Existe hoje
um número grande de equipes profis-
sionais espeeialízadas, em que o urba-
nista entra ao lado do agrônomo, do
engenheiro, do médico, do jornalista,
para a organização e elaboração de
trabalhos específicos de pesquisa re-
gional. E o nível dos trabalhos que o
govêrno do Estado de São Paulo está
recebendo nesse setor é demonstração
da exístêncía de equipes profissiona's
organizadas, de alto gabarito."
"A encomenda que o govêrno guana-

barino fêz aos urbanistas helênícos
envolve especialmente o estudo dos
problemas de circulação, de habitação;
e os problemas de estrutura comunitá-
ria. Como não são problemas estanques,
nem estacíenárícs, muito ao contrário,
interligam-se e modificam-se com ex-
traordinária rapidez, o contrato firmado
com a Doxiadis prevê programas e
atualizações quínquenaís, Trata-se
assim de uma ligação de longo alcance,
uma vínculação umbilical; do desen-
volvimento i~sice de uma das mais
características cidades brasileiras com
os princípios e a orientação da urba-
nístíca helênica, ora internacionalizada.
Os órgãos de classe dormiram nessa
-q,pestão.:'

8 DIÃRIO CARIOCA: -
O IMPRESSIONANTE CASO
DOS GREGOS

R. Magalhães Júnior ocupou-se
também dos gregos. Em artigo publí-
cado na, edição de 26/1/64, do Diário
Carioca do qual transcrevemos .alguns
trechos; considera: "É, impr~ssi0l!.~_Il.te
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pela pouca sensatez que revela. É im-
pressionante, ainda mais, pelo espírito
antibrasL.eiro do atual prefeito muni-
cipal, o Sr. Carlos Lacerda. Prefeito
munícípal tão desastrado que pratica
um ate dêsses no mesmo momento em
que pretende passar; de administrador
de uma cidade, a presidente do Brasil.
Tal caso seria verdadeiramente alar-
mante, se não tivéssemos a certeza
absoluta de que o eleitorado consciente,
animado por um espírito patriótico li!

nacionalista, repelirá vigorosamente,
nas urnas, a candidatura simbolizada
no cervo; palavra que não rima com
povo."

"Compreendia-se que um prefeito há
35 anos contratasse, como fêz o Sr.
Prado Júnior, uma celebridade estran-
geira como o professor Agache, para vir
traçar planos e dar lições aos brasílei-
rcs, Eram ainda escassos os nossos va

lores na especialidade, sem. embargo
de terem sido elementos, exe.usívamen-
te nacionais os que tinham traçado os
planos de Belo Horizonte a prímeira
das nossas capitais pré-fabricadas, ci-
dade admirável; de ruas amplas, que
os espíritos pouco progressistas, a co-
meçar pele próprio Rui Barbosa, diziam
ser uma "loucura de nababos", uma
desnecessidade, uma fantasia oriental,
pois a sede do govêrno mineiro estava
esplêndidamente instalada na velha,
tortuosa; ladeirante Vila Rica de Ouro
Preto ... "

"Mas hoje, no terceiro qUArtel do
século. XX, quando o mundo inteiro
vem ao Brasil admirar a nossa arqui-
tetura e as nossas lições de urbanismo,
bem patentes, aos olhos de todos, na
incomparável realização de Brasílía, é
uma verdadeira estulticie Importar seja
quem: fôrj da Grécia, doJ'apão, .dos

A MELHOR LINHA DE METAIS PARA LOUÇAS

NOVO ~
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Estados Unidos, da União Soviética, de
Andorra ou San Marino, para mostrar
ato do prefeito Carlos Lacerda se jus-
aos brasileiros o que se deve fazer para
desafogar uma cidade e endireitar os
erros seculares que prejudicam o seu
desenvolvimento e sua circulação. O
tifica apenas do ponto de vista de sua
psicologia. ( ... ) O caso dos gregos é
apenas isso: uma pirraça do menínão
do Palácio Guanabara. Quanda· o
mundo inteiro admira Brasília e de-
clara o Brasil em condições de exportar
urbanismo e arquitetura (é uma be-
leza o bairro brasileiro de Jacarta, na
na Indonésia, há dias mostrado numa
grande fotocoiorida de "Manchete").
Carlos quer negar Brasília e as seus
realizadores perante o mundo. E então
vai contratar o Sr. D1oxidiona Grécia."

• ULTIMA HORA - RIO
PRESENTE DE ,_GREGO_

"UM

Octávio Malta começa dizendo uma
verdade que não se discute mais: "Não
é somente no Brasil que nossos arqui-
tetos são, hoje, famosos. No exterior,
também. Quem andou pela Europa
(e falc>apenas na Europa, pela impor-
tância que ela sempre teve para nossa
clutura e nossa imaginação), pode tes-
temunhar o alto apreço que gozam. na-
quela área mais brilhante da civiliza-
ção ocidental, nossos técnicos em ar-
quitetura e urbanização. Nossas revis-
tas especializadas nessa ramo, como
"ARQUITETURA", do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil e a antiga "Módulo"
são fontes de inspiração para a nova
linha de conjuntos de edifícios cons-
truidos, em velhas capitais européias,
no após-guerra. Só isso dará a cada
brasileiro (menos ao Governador da
Guanabara) a sensação do valor pró-
prio e da capacidade Racional.

''Entretanto há mais: o presidente do
Clube de Engenharia dizia no sábado
a UH que "urbanistas, arquitetos e en-
genheircs brasileiros têm sido convida-
dos pc.r países estrangeiros para tra-
balhar em importantes em-preendimen-
tos, o que têm feito com brilho invul-
gar". Sabemos todos que isso é verdade,
e ainda agora, Oscar Niemeyer rece-
beu um convite de Berlim. Não falta,
portanto, ao Brasil, ness-e campo, va-
lores téeníces auéêntícos, com um tipo
de 'experiência, nôvo, com qualidades
inventivas formidáveis, com capacidade
para levar avante qualquer tarefa.

Por que cargas d'água iria o Gover-
nador da Guanabara assinar contrato
com uma firma grega (Doxiadis In-
ternacional Associados) para fazer o
planejamento físico do Rio?

O que, de fato, teria movido o _Gover-
nador da Guanabara a contratar não
arquitetos gregos destacados (como é o

caso de Niemeyer convidado por
Eerlim), mas uma firma grega, uma
casa (embora técnica) de negócios, para
fazer uma coisa que os arquitetos locais
farão melhor?

Não ,pOdeser apenas um deboche vi-
sando ferir os mestres responsáveis pelo
planejamento de Brasília, entre os quais
estão Oscar Niemeyer e Lúcio Costa,
ambos de fama internacional. De muita
fama, existem entre nós outros arqui-
tetos da estima pessoal de Governador,
como Sérgio Bernardes, ete. Ou será que
a iniciativa governamental representa
uma réplica ao Seminário, realizado re-
centemente em Petrópolis, e São Paulo,
reunindo cem profissio-nais de diferentes
pelo Instituto de Arquitetos e o IPASE,
fa.rmações e do qual resultou um
documento dos mais significativos para
o equacionamento do problema brasi-
leiro, que decorre da expansão popula-
eícnal, da industrialização e da urbani-
zação em todo nosso espaço territorial?
Como repercussão do Seminário temos
até mesmo, umprojeto-de-lei na Câma-
ra dos Deputados, criando o SUPURB
(Sunerlntendêncía de Política Urbana),
destinada a dar solução. ao problema
urbano dentro do quadro real do com-
plexo cultural brasileiro.

Talvez isto. Mas, a verdade é que o
Governador da Guanabara é descrente
da técnica e da capacidade: nacional,
atitude comum entre os colonialistas
(há até aquêle que d-iz: "se não pede-
mos dar água, como poderemos dar
petróleo") e entreguistas. Esta des-
crença no valor do homem brasílelro é
que levou o Governador ac arréglo 'com
a emprêsa grega. .. Não levou o Gover-
nador em conta, sequer, o conselho de
seu amigo André Mafcaux, que tanto
gostou de Brasília e que, falando aos
artistas plástíccs eartoeas e paulistas,
os incitou a serem brasileiros, sendo
acima de tudo regionais.
O Governador preferiu ser estran-

geiro. .. e como ec;tran!feir~, ou espe-
cificamente grego (um presente grego)
é que -se .eandídata à Presidência -da
República!"
ARQUITETURA continuará, em suas

próximas edições a registrar e a des-
tacar O que se publicou sõbre o "con-
trato grego". Registraremos a opinião
de arquitetos, de sociólogos, dejorna-
Iistas; de políticos e de outros profis-
síonaís e personalidades que nos
chegou, em grande quantidade 'atra""és,.
do "Lux".Tôda esta matéria será 're-
gistrada nas páginas de ARIQ1!.ITE" ,
TURA para que se saiba que O ato do
Govêrno do Estado da Guanabara não
se fêz sem protesto, e que êste protésto
não teve, como se quíz fazer crer, o
caráter de um objetivo político menor
e imediato.

...~."-·#v~.
•• ?

LUMINÁRIAS "DECORLlTE,i
EM PLÁSTICO ACRÍLICO

DICOR NION



Notícias
NõVO PLANEJAMENTO
URBANíSTICO NO CENTRO
DE ESTOCOLMO

~sté total aumentará até 10.000 uni-
dades e em 1964 estima-se que a capa-
cidade das fábricas em um turno, pos-
sa, atender a pedidos da ordem de
18.000 casas. Em virtude da expan-
são das vendas, a STR, Associação
Sueca de Casas de Madeira Pré-Fa-
bricadas que congrega 31 companhias
representando 90% da produção sue-
ca de casas pré-fabricadas, delineou
recentemente regras uniformes para o
serviço em função do consumidor.
Estas estipulam, em um programa

de 20 pontos, as obrígações do vende-
dor desde a assistência ao consumi-
dor na escolha do tipo adequado com
relação -à configuração do terreno cír-
cunaante até às negociações com as
autoridades e à inspeção periódica do
lugar da construção.

Estocolmo (SIP) - De acôrdo com
um plano recentemente apresentado
à Municipalidade, o centro da capi-
tal sueca, Estocolmo, deverá ser re-
modelado. A execução dêste plano le-
vará 25 anos, e custará mais de 2 000
milhões de coroas suecas (400 milhões
de dólares) .

Cêrca de 52% das casas aproxima-
damente, deverão ser arrazadas para
dar lugar a ruas mais amplas e edi-
fícios modernos. O plano inclui tam-
bém a construção de várias pontes e
viadutos, além de um grande túnel
para automóveis.
~ste plano integra as bases das fu-

turas obras e, novas investigações e
decisões terão que se fazer antes da
realização das diferentes fases. Espe-
ra-se resguardar todos os prédios de
ínterêsss cultural e histórico, e certas
áreas como por exemplo, as próximas
a Strom e o parque de Kungstraed-
garden.

* * *
FOTOGF..AJFIAS DE ARQUITETURA

ARQUITETURA está empenhada em
formar um arquivo fotográfico. Apela-
mos aos nossos leitores para. que nos
enviem fotos de arquitetura, de suas
cidades, ruas ou praças, enfim, de
quaisquer aspectos julgados interessan-
tes de cidades; de obras em constru-
ção, operários de construção civil tra-
balhando; detalhes arquítetônícos; de
fotos e.ntígas das cidades brasileiras.
As fotografias devem ser acompanha-
das de uma legenda que dê o ncme do
autor, alguma informação sôbre a coisa
fotografada e a data em que foi feita ..
Esta matéria será usada em ARQUI-
TETuRA na medida do necessário, na
ilustração de artigos, em capas, vinhe-
tas, etc., com menção do nome dos
seus autores. -

* * *
CASAS DE MADEIRA PR~-FABRICA-
DAS NA SU~CIA
Estocolmo (SIP) - A produção de

casas de madeira pré-fabrícadas tem
mostrado um incremento contínuo na
Suécia comparada com os anos ante-
riores. Em 1962, foram fabrlcadas
'7.500 casas para o mercado s~eco.

CONCURSO INTERNACIONAL EM
HOLLYWOOD, RESID~NCIAS

Foi prorrogado o prazo para ínscrl-
çõesa.té o dia 1 de abril de 1964. O [urí
terá a seguinte composição: Maquesa
Ludovica Doria, Genes, Itália; Eliza-
zeth Gordon, Nova York; Ramcn Co-
rona Martin, México; Richard J. Neu-
tra, Los Angeles, USA; Uladimir N. Os-
sipoff, Honolulu, Havaí; Paul A. Thiry,
Washington, USA; Pierre Vago, Paris,
Fra.nça.
As datas limites para formulação e

respostas de questões foram também
modificadas e passaram a ser 1.0 de
maio e 1.0 de junho, respectivamente.
As inscrições e documentação pode-

rão ser obtidas, sem nenhum ônus, di-
rigindo-se a:

Mr. George Vernon Russell
MT. Olympus Competition,
410 North Rosenell Terrace,
Los Angeles, Ca.lifornia, USA.

* * :;:
PRIMEffiAS JORIIl'ADAS FRONTEIRI-
ÇAS DE ARQUITETOS BRASILEIROS
E URUGUAIOS

A Federação Panamerícana de Asso-
ciações de Arquitetos (FPAA) está orga-
nizando, juntamente com o Instituto
de Arquitetos do Brasil R. G. S. e a So-
ciedade de Arquitetos do Uruguai, uma
reunião internacional de arquitetos bra-
sileiros e urugaios visando o estudo de
uma série de problemas comuns de ar-
quitetura social, planejamento regio~al,
vinculados a importantes zonas de m-
fluência na linha fronteiriça dos dois
países.
A FPAA acredita que uma reunião

dêste gênero será muito proveitosa ao
equacionamento e à solução de proble-
mas técnicos que começam a preocupar
os govêrnos dos dois países, além de
contribuir para o estreitamento das re-
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A UIA considerou Inaceitável as
condições para a realização de um
concurso público ínternacíonal para
uma estação termal em Monte Catini.
O edital não atende inúmeras dispo-
sições do Regulamento para realização
de Concursos Internacionais de Ar-
quitetura e Urbanismo. O IAB, desa-
ccnselha, portanto, a participação dos
seus filiados.

fatima fatima
fatima fatima

lações entre colegas, principio necessá-
rio a uma efetiva aproximação entre os
dois povos. A colaboração efetiva dos
profissionais de arquitetura do Uruguai
e do Brasil ensejará certamente a parti-
cipação de arquitetos nos trabalhos que
futuramente os dois govêrnos, em
comum, realizarão.

As jornadas serão realizadas nas
cidades de Rivera-Livramento e, no
momento, gestões estão sendo feitas
para obter o apoio das autoridades mu-
nícípaís afim de asseguar êxito seguro
às reuniões.

A data das jornadas está acertada,
em princípio, para a primeira quinzena
de julho de 1964 com uma duração pre-
vista de 5 dias. O programa deverá ser
estabelecido em comum acôrdo com o
IAB-RGS e a SAU.
Prevê-se, ainda, a possibilidade de

abrir as jornadas em Montevideu, com
a presença de autoridades nacionais e
representantes diplomáticos do Brasil e
encerrá-Ias em Porto Alegre, na sede
do IAB-RGS, devendo o encerramento
coincidir com a inauguração da nova
sede do Departamento do RGS.

* * *
UlA DESAPROVA CONCURSO
NA ITALIA

* * *

* * •

UU
M NO MAR

executou os serviços
de venlllação do
••Volta Redonda" o
primeiro navio a •motor
construido no Brasil
para grande cabotagem.

TEM NOVA DIRETORIA
O SINDICATO DE
ENGENHEIROS, R.J.
Em eleições realizadas nos dias 3. 4.,

e 5 de fevereiro, saiu vencedora a
chapa encabeçada pelo engenheiro
José Marcelo Pereira da Cunha.
Formam a Diretoria eleita os seguintes
proríssíonaís: Presidente José Marcelo
Pereira da Cunha; Vices-presidentes
Carlos Pires de Sá e Nearch Joaquim
da Silveira; Secretários: Adeiíno
Simões de Faria e José Fabiano Gian-
nenru: Tesoureiro, Iberê Nazareth;
Bibliotecário, Servio Luiz Canedo. 37

111 SEMIINARIO DE ARQUITETURA
INDUSTRIAL

O Presidente do Conselho Superior
do IAB designou os arquitetos Joaquim
Guedes (lAB-SP) e Míauricío Nogueira
Batista (lAB-GB) para representarem
o IAB no lI! Seminário de Arquitetura
Industrial que será realizado em Junho
dêste ano em Budapest - Hungria.
Os arqiutetos designados estão pre-

parando o material dI:!:participação
brasileira. Qualquer indicação, comu-
nicação ou informação a êste respeito
deverá ser feita, dentro do mais curto
prazo, aos arquitetos mencionados,
usando-se o enderêço do Departamento
de São Paulo (Arq. Joaquim ouedesr.
ou da Guanabara (Arq. Mauricio No-
gueira Batista).

Ye~tiiadores para indústria • ar çondicionado • refrigera;lo
SAO PAULO· RiO· BELO HORIZONH



GB - ÁREAS PARA EDUCAÇAO
FíSICA

Lei n.o 428 - de 29 de novembro
de 1963.
O Governador do Estado da Gua-

nabara;

Faço saber que a Assembléia Legls-
lativa do Estado da Guanabara decre-
ta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - O Poder Executivo .,.

(vetado) estimulará nos diferentes
bairros e regãões do Estado, scnre-
tudo entre os jovens com idade infe-
rior a dezoito anos, a prática dos des-
portos e a educação física.

Art. 2.° - Na promoção das me-
didas previstas por esta lei, o Govêr-
no do Estado procurará incentivar as
associações, os grêmios, clubes e ou-
tras entidades que se dediquem ao as-
sunto.

Art. 3.° - Nas regiões que o com-
portem, especialmente nos loteamen-
tos novos, serão previstas ou reserva-
das áreas para a recreação e os des-
portos, independentemente das desti-
nadas aos parques ou praças públicas.

Art. 4.° - Nas áreas litorâneas de
perímetro urbano, onde escassearem
os terrenos disponíveis para a prática
dos desportos e de educação física -
desde que existam praias - nelas se-
rão reservados trechos e horários es-
peciais para a infância e a juventude
se dedicarem à recreação e aos despor-
tos - sempre que possível sob a rés-
ponsabilidade de um instrutor, cedido
por grêmios, associações, clubes ou pelo
próprio Estado .
. Art. 5.° - Para um maior incentivo
à educação física da infância e da ju-

:;8 ventude serão estabelecidos, em co-
operação com os colégios, escolas, clu-
bes, assocíaçôes comerciais ou enti-
dades locaís, campeonatos periódicos
em cada bairro .
Art. 6.° - Serão, também estimu-

lados, em Cada bairro e para cooperar
no alcance dos objetivos visados por
esta lei as associações de escoteiros e
bandeirinhas, - sempre que possível
.:........entrosadas na vida dos colégios ou
dos clubes locais.
Art. 7.° - O Poder Executivo, den-

tro de noventa dias, provídencíará a
regulamentação desta lei que entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de novembro _de
1963; 75.0 da República e 4.0 do Es-
tado da Guanabara.

Carlos Lacerd.a

A MAIOR ORGANIZAÇÃO

DE AEROFOTOGRAMETRIA

DA AME RICA LATINA

,SERVIIÇOS

AEROFOTOGRAMETRICOS
CRUZEIRO DO SUL S. A.

Aerofotografia - Fotogrametria - Fotogeologia -

Aerogeofísica - Estudos e Projetos de Estradas

- Linhas de Transmissão e Aquedutos - Levan-

tamentos Especiais - Engenharia Rural e Sani-

tária - Cadastros Fiscais e Técnicos - Hídrologia

- Recursos Florestais -

Séde:

Avenida Almirante Frontin, 381 Bonsucesso

Estado da Guanabara - Brasil

Sucursal :

Rua Major Sertorío, 200- conj. 101

São Paulo - S. P.



Em nossas construções há material \
suficiente para 10 Empire States
'o Empire States Building, com seus 102 andares,
ainda é o maior edifício do mundo, Naturalmente
hoje, com os avanços da técnica de construção,
poder-se-ia construir prédios até maiores, caso a
moderna engenharia não condenasse. o excessivo
gigantismo verticaL Construido em 1929, nêle foram
empregados aproximadamente 13 milhões de tijolos,
300 mil pés cúbicos de pedra e 600 toneladas
de cimento. Pois bem, o material que já utilizamos
em nossas obras daria para construir 10 'Empire

States ..,e- ainda sobraria pará 'algumas residên-
elas. Durante os 70 anos de atividade da'. família
De Paólí.construimos uma área total de 810,140m2,
utilízando aproximadamente 250,000 toneladas de
cimento' e 5,900,000 pés cúbicos de pedras, Nelas
empregamos milhares de pessoas, E elas nos pro-
porcionaram grande experiência que, aliada a nos-
sa tradição de pioneírismo, dá aos que exigem
segurança' .a garantia maior de nossã idoneidade,

'l'radiçáo de pionerismo c segurança :em constrsçõe»



embiente- spazio
ambiente - spazio
ambiente - spazio
ambiente - spazlo
ambiente - spazio
ambiente - spazlo
ambiente-spazio
ambiente - spazio

spazio móveis e decorações limitada
concession6rio exclusivo para a guanabara de
-ambiente indústria e comércio de móveis S. A.

ambiente - spazio
uma linha completa de m6veis para escrit6rio e
residência, desenhados por arquitetos de renome
internacional, satisfazendo as exigências e necessi-
dades conternporônecs de funcionalidade e beleza.
consulte sem compromisso_ nosso departamento de planejamento
rua b'arata ribeiro ,200,' lo'ja 'f,tel.: 31-6637 rio - gb



PINTAR É UM DESCANSO!

o elevado poder de cobertura,
a grande secatividade e

durabilidade e o excepcional
índice de rendimento dos
produtos MSA - os mais

econômicos em sua
categoria -tornam facilima

a sua aplicação, oferecendo
sempre resultados

compensadores!

... COM OS PRODUTOS
TINTAS E VERNIZES PARA TODOS OS fiNS

FLATEX - Tinta de emul-
são, fôsca, lavável, exce-
lente para paredes de in-
teriores. -

CANÁRIO - Tinta a óleo,
brilhante, de primeira
qualidade, para madeira.
Lindas côres.

CAlÇARA - Tinta fôsca, 01-
quídica acetinada, para
interiores (paredes, por.
tas, esquadrias, etc.

SUPER FLATEX - Tinta plás-
tica, fôsca acetinada, à
base de P.V.A., para in-
teriores.

NIULAC - À base de nltro-
celulose é a tinta ideal
para a utos e outras suo
perfícies metálicas.

SINTEX - Esmalte sintético
- rápido - para interiores
e exteriores Excelente se-
catividade.

SINT-O-LlN - Esmalte sinté-
tico, alquídico-fenólico,
para uso.geral. Côres mo-
derníssimas.

MEB-O-LlNE - Tinta à ba-
se de óleo, brilhante,
econômica e de boa du-
rabilidade.

RIO· S. PAULO • P. ALEGRE· B. HORIZONTE· RECIFE . SALVADOR
BELtM - NITER61 • PELOTAS - FORTALEZA - MARluA • VIT6RIA



SUgestivo detalhe das instalações
sociais planejadas para a Fábrica da Cia.
Fiat Lux, de Fósforos de Segurança,
cuja construção está em andamento em
São Lourenço da Mata, Estado de Per-
nambuco. O projeto em execução prevê i

capela, escola, residências para operários,
pavilhão social, creche, vestiário, piscina,
campo de futebol e pista de atletismo.

rroieto dos arquitetos: Dilson Gestal Pereira
Waldyr Ántunc5 de Figueiredo
c Arthur Cesar de M. Soares,
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Agradecemos aos nossos prezados
clientes a preferência dada ao
aço especial para construçãO

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

Fabricantes
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGiCA ATLAS S. A.
Ruo Rizkallah Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
FOnes: 32-3148 - 32-5146 - Rede Interno· S. Paulo



cobertura horizontal?
m e ios-tu bos

Aliando a beleza estética à funcionali-
dade, os meios-tubos ETERNIT pro-
porcionam coberturas horizontais im-
permeáveis e de duração ilimitada.
Suas dimensões, além de aumentarem

junção de duas ou mais peças, pode-se
cobrir grandes áreas sem calhas in-
termediárias. Os meios-tubos de
cimento-amianto ETERNIT constituem
a solução adequada para coberturas
horizontais.
Consulte os Serviços Técnicos Eternit.

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A.

o rendimento da montagem, permi-
tem beirais de grandes balanços. Com a

eternit é cimento amianto há mais de 60 anos

1--



Você viu? No coquetel de hoje, os lópes só falavam
na madeira Codeplac que mandaram colocar nas
paredes. Será que êles têm de rios imitar em tudo?

Codeplac • Chapas de Madeira para Revestimentos • ~ C Odep Iac
disponíveis em jacarandá, cerejeira, cedro, imbuia, . C
amendoim, marfim ou pinho. Instalam-se ràpidamente.

Codega & Cia. Ltda. - Caixa Postal 405
CURITIBA • PR

StaniliJl'd- SP



clima pode ser construído?

STYROPOR, o isolante térmico da atualidade, faz o clima de uma casa ou de
um edificio. Como é leve e econôniico de transportar! Tão fácil corta-to, ser-
ra-lo ou fresá-Io nas formas e dimensões desejadas!' De rápida colocação,
STYROPOR isola perfeitamente paredes, telhados e pisos, oferecendo ainda boa
resistência a vibrações mecãnicas e a ruídos. Imune à ação de ácidos, bases
e muitos outros produtos quimicos, não mofa nem forma parasitas, não apodre-
ce e não envelhece: inigualável em maciez, STYROPOR é infinitamente durável.

ESPESSURA N[C[ssARIA D[ DIHRENUS MATERIAIS PARA RESISI!JitIA A IRANSMlssAo DE CAlOR Yk DE DIfERENIlS MAIlRIAIS D[
DOUR·SE D MESMO ISOIAMEHIO ItRMICO' COMSIRUCIo ICOM ESPESSURA DA PAREDE DE 1 cm.1

Placas-e
••••••••• STYROPOR

- 0.33 • 115-30 10/m'I
_______ placas de cOrliça • 0.25 • 1200 10/m'I

___ placas de madeira compensada· 0.08 • 1650 10/m'l

_ concrelo espumado· 0.03 '1800.10,00 10/m'l

• lijolos maciços· 0.016 '11100 10/m'l

• concrelo - 0.0071 - 11800 10/m'l

pedra natural loranllo. m!rmoreélc.1
concrelo armado

tilolos ocos padronizados

.construçoesdemadeira

• STYROPOR expandido
2.5 50 100 150 200 250 em

isolantes de

ROPOR
® MARCA REGISTRADA

prontas na exata dimensão fazem perfeita a construçãO

Produzido pela Cia. de Produtos Químicos IDRONGAL - Caixa Postal 302 - GUARATINGUETÁ - Est. de
São Paulo - Maiores detalhes e folhetos com os distribuidores: QUIMICOLOR - Cia. de Corantes e
Produtos Ouimicoa > Av. São Luís, 86 - 11.° e 12.0 andares - Tel. 36-7119 - São Paulo



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

COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS
.J,...-

MÁTRIZ

qUA SÁNTA LU~I.A. e.Bs ·100
TEL.:j2:2270

TELEG. "NEUCHATE..L '..
RIO CE .JANEIRO

FILIAL FILIAL FILIAL

ROA PRESIDENTE" ~OARES BRANDÃO,163 RUA C;OITACA Z ES, 14 - S. 601 ~UA ~5 DE NOVF.MBRO. 556- s. 701/~

TEL.33-5998 TEL.2-1617 TtL.4-1220

q~.LEG." N EUCHATEL. ~ TELEG. "NEUCHATEL" 7ELEG. ,..NEUCHATE.~

5Áo PAULO etLo HORIZONTE CURITI6A



Contabilidade

É uma. das muitas seções na
nova sede do Bank of London
&. Scuth América Ltd., São
Paulo, nas que fórnecemos as
escrivaninhas para runcíoná-
rios.. Nelas, além dá. beleza
de linhas, nota-se sua versa-
tilidade na grande variedade
dê modelos e tamanhos, com
ou sem gavetas, com base de
alumínio ou madeira de lei.
enfim" um sem número de
variações palra as suas ne-
cessidades específicas.

Quando V. s.a visitar êste
nôvo p r é d i o, encontrará e
identificará muitas de nossas
poltronas e cadeiras, que tam-
bém foram escolhidas para
esta obra.

knoll international
fabricados e distribuídos
no brasil
sob licença exclusiva por

forma
barão de itapetininqa, 274 _\..
32 78 62 3'156 44
rua augusta 2~gg 80 89 83
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CORRUGADAS
PARA
COBERTURAS
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GARAOENS SUPER AUTOMATICAS
SI9::-l;~MAPATENTEADO

'.',

DESDE 1949 EM FUNCIONAMENTO NAS PRINCIPAIS CIDADES DO MUNDO.
Único sistema de garagem auto-
mática com centenas de equi-
pamentos em funcionamento em
cidades da Europa, Canadá,
Estados Unidos, Venezuela, e
Argentina.
Os movimentos conjuntos - ver-
tical e horizontal - de nossos
equipamentos asseguram, entre
outras, as seguintes vantagens:

Ó Maior vazão em menor tempo,'
sem demoras nem congestiona-
mentos;
6 Perfeito tráfego de veículos,
evitando manobras e marchas a,
re i

O Maior número de boxes em
menor área coberta;
O Efetiva economia de até 70010
nas despesas.

Fabricação, montagem, conservação e garantia:

ELEVADORES 0115 S. A. e USINA MECÂNICA CARIOCA S. A.

I _

-
'~-.

Únicos concessionários no Brasil:

PlPARK DO BRASIL S. A
INDCSTRIA E COMtRClO

São Paulo:
Av. Ipiranga, 81 • 1.° ando
conj. 111• Tel. 32-9443

Rio de Janeiro:
Av. Rio Branco, 173-16.° ando

conj. 1603 • Tel. 22·9711.
Algumas garagens "PIGEON HOLE" em construção:

Garagem «Major Ouedlnho» Garagem «Hose» Garagem «Santos Vclério» Garagem «Major Sertério»
São Paulo São Paulo São .Paulo São PaUlo

420 automóveis 420 automóveis 180 automóveis 208 automóveis--------------------------
Garagem «Ccpoccbcnc» Garagem «Andrcde Neves» Garagem «Decdoro» Garagem «Rlmvc»

Rio de Janeiro Pôrto Alegre Curitiba São Paulo
l.a garagem automática na 204 automóveis 408 automóveis l,a garagem automática para
Guanabara ·516 automóveis locação • 204 automóveis
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