


Razões
I.

atestam a qualidade de um veículo publicitário:

- distribuição (público leitor)

- regularidade

padrão jornalístico

ARQUITETURA,O órgão olicial dos arquitetos brasi-
leiros, é recebida mensalmen.te, em distribuição grá-'
tuíta, por todos os arqui.tetos, construtores, decora-
dores e outros prolissionais da arquitetura, cons-
trução e urbanismo de todo o país. Sua distribui-
ção é controlada pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil.

ARQUITETURAé a única Revista brasileira do seu gê-
nero que vem mantendo, em 24 edições consecutivas,
uma regularidade constante e inalterável: circula in-
'variàvelmente até o dia 25 de cada mês.

ARQUITETURA,pela autoridade de seu texto, pela'
categoria de seus colaboradores e pela variedade
dos assuntos que apresenta em suas páginas (urba-
nismo, projetos, artes plásticas, legislação, cinema,
teatro, técnicas da indústria da construção e outros)
não tem concorrente rio Brasil como publicação téc-
nico-cultural.

COM UM PÚBLICo' LEITOR CERTO E GARANTIDO (ARQUITETOS E CONSTRUTORES). COM
UMA REGULARIDADE DE CIRCULAÇAO INALTERÁVEL E COM O MELHOR PADRAO JORNALíS:"
TICO DE REVISTA TÉCNICO-CULTURAL. SõMENTE ARQUITETURA PODE ASSEGURAR A PEl-.
NETRAÇAO DE SUA MENSAGEM JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ARQUITETURA E DA
CONSTRUÇAO.

EXPERIMENTE ANUNCIAR EM ARQUITETURA. O ÓRGAü OFICIAL DOS ARQUITETOS
BRASILEIROS.



Klabin Irmãós & Cio.
Setor Manufatura Nacional de Porcelanas
Escritório Central: Av. Rio Branco, 81 . 14. andar. Tel.. 23·5870
Caixa Postal, 1622 . End. Telegr. "Klabin" . Rio de Janeiro

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
éum imperativo, você também encontrará
os azulejos. Mas, além do grande serviço
que os azulejos prestam à higienização dos
ambientes, êles podem ser usados também corno
elemento decorativo, em magníficos painéis
a côres ou decorando fachadas e corredores.

Azulejos

Marron

Esponjado .
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Verde Claro
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IMPERMEIBILIZIÇÔES ...
Terraços - Marquises - Piscinas - Caixas d'água - Calhas - Subsolos

o Palácio do Congresso, em Brasilia, foi impermeabilizado pela CAVO.

CAVO
COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS

TEL. 4·-1220

FILIAL

AV. DA,s NA9óES S/N

TEL. 2-1817

BRAStLIA

MATRIZ
R. SANTA LUZIA, 685 - 10.0

TEL. 32-2270
TELEG. "NEUCHATEL"

RIO DE JANEIRO

FILIAL
R.PRES. SOARES BRANDAO,163-. .

TEL. 33-5998
TELEG. "NEUCHATEL"

SAO PAULO

FILIAL
RUA GOITACAZES, l4 - S 601

TEL. 2-1617
TELEG. '·'NEUCHATEL"
BELO HORIZONTE

FILIAL
RUA 15DE NQVlj:MBRO, 556.
. SALA 701/2

TELEG. "NEUCHATEL"
CURITIBA



não faça mais cêra ...
o isolante de hoje é
STYROPORI

I

r
até

Dona Abelha
já sabe que

STYROPOR é isolante térmico da atualidade ... Tão leve, tão
fácil e tão econômico de transportar! Qualquer pessoa pode serrá-
10, fresá-Io ou cortá-!o nas dimensões e nas formas que desejar,
para uma rápida colocação como corpos pré-moldados. Isola per-
feitamente paredes, telhados e pisos, oferecendo ainda boa resis-
tência a vibrações mecânicas e a ruídos. Imune à ação de ácidos,
bases e muito outros produtos químicos, STYROPOR não mofa
nem forma parasitas, não apodrece e não envelhece. Dona Abelha
tem razão: STYROPOR dá ao confôrto uma segurança permanente .•

Procure em todo o Brasil as chapas manufaturadas à base de STYROPOR sob êstes nomes de fabricação,
FRIGOPOR - MULTIPOR - POLYSTOR - STIROPLAC - STIROPLAST ~
Informações e folhetos na QUIMICOLOR-AV. São Luís, 86 - 11.0e 12.0 - São Paulo - Pôrto Alegre: tel. 5401/06 - CP:'r:257
Rio de ..Janeiro:'tel., 23-4687 _ CP. 158 - Recife:tel.. 4-3983 - CP. 360. - STYROPOR - matéria prima produzida
'exclusivamente pela Cia d~ Produtos Qulmlcos IDRONGAL - Guaratinguetá - São Paulo.



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

Projeto dos arquitetos: Dilson Gestal Pereira
Waldyr Ántunes de Figueiredo
e Arthur Cesar de M. Soares.
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embiente- •spozro
s p e a í e m é v e l s e deçOf\;)çêes íimitadc
co nc e s s ie n é r io e x cl o s iv o p o r o O ç;uafiobora d e-
cmbiente tndústd<1 ~ t;omére-:ú J.r.; rn6ve;" S 1\.

uma linho completo de móveis poro escritório e
residêncic, desenhados por arquitetos de renome
internacional, satisfazendo os exiqêncios e necessi-
dades contempor8neas de funcionalidade e beleza.

consulte sem compromisso nosso departamento de planejamento

rua barata ribeiro 200, loja I, tel: 37-6637 rio - gb

ambiente ..spazio.
S P Q X i. o m ó ve i s e d e c o r Q S Õ e, I i.m i t a d o
c o n ce's s io n é r io exclusivo poro a guanobaro de
ambiente indú$lrio e comércio de- mqveis S. A.

uma linho completo de móveis poro .escritório e
rasldêncic, desenhados por arquitetos de renome
'internacional, satisfazendo os eXlgencias' e necessi-
élddes confempor8neas de Fundónalidade e beleza.

consulte sem compromisso nouo departamento de planejamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rio.;b



cobertura horizontal?
meios-tubos

ni1
Aliando a beleza estética à funcional i-

,~ade, os meios-tubos ETERN IT pro-
porcionam coberturas horizontais im- -
permeáveis .e, de duração ilimitada.
Suas dimensões, além de aumentarem
o rendimento da montagem, permi-
tem beirais de grandes balanços. Com a

ETERNIT 00 BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A.
eternit ê cimento amianto há mais de 60 anos

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



Há muitos modos
de se reconhecer
a qualidade de um
móvel de escritório:
o material,
a simplicidade
das formas,
a função,
o acabamento,
os detalhes de
montagem etc.

. O modo mais seguro,
porém, é procurar
esta marca:

CJ -MARCA HOLZÃPFEL CRIADA PELO
"INDUSTRIAL DESIGNER" GERSTNER (SUIÇA)

•
-MARCA BRAFOR CONCEBIDA PELO
ARQUITETO ALUisIO MAGALHÃES

É a marca que
distingue os móveis
Holzãpfel de classe
internacional
produzidos pela

brafor
S. PAULO: PRACA ROOSEVELT. 159

TELEFONE: 34-6665 e 35-4454

R. DE JANEIRO: RUA Mt:XICO. 21-A
TELEFONE: 22-0180 e 32·7178

R
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PINTaR É UM DESCaNSO!
••• COM OS PRODUTOS

TINTAS E VERNIZES PARA TODOS OS FINS

o elevada poder de coberturc,
a grande secatividade e

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

econômicos em sua
categoria -tornam facílima

a sua aplicação, oferecendo
sempre resultados

cornpensodores t

FlATEX • Tinta de em u1-
são, fôsca, lavável, exce-
lente para paredes de in-
teriores.

CANARIO • Tinta a óleo,
brilhante, de primeira
qualidade, para madeira.
Lindas côres.

CAlÇARA. Tinta íôsco, 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 ou tos e outras su-
perfícies metálicas.

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

SINT-O.•LI~ - Esmalte sinté-
tico, alquídico-fenólico,
para uso geral.'Côres mo.
derníssimas.

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

RIO - S. PAULO - P. ALEGRE - B. HORIZONTE - REq:IFE - SALVADOR
BELÉM - NITERÓI • PELOTAS • FORTALEZÁ • MARllIA • VITÓRIA
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Editorial

Arquitetura: profissão necessá.ria

A s.tuação do arquiteto brasíleiro
semelha à de quem passa fome numa
despensa abarrotada de comida.

O país se índustrí adza càleremente.
O crescimento demográfico (3% ao
ano) é explosivo. O aumento da po-
pulação urbana é, de ano para ano.
mais significativo. As cidades brasí-
Ie.ras tôdas, sem Exceção, crescem em
ritmo vertígínoso - o último censo
acusou, no decênio 195C-196l\ um ín-
cremento populacíon al médio de 63%
nas áreas urbanas principais. O dé-
ficit-habitacional - estimado em tôrno
de 7 a 8 milhões de unidades - exige
a programação maciça ue construções
residenciais.

2

Os dados são poucos, mas dramáticos
e eloqüentes. Jogadcs assim, êstes
números poderiam levar à conclusão
dE:que o Brasil é, para o arquiteto. um
verdadeiro paraíso ou... o própr.o
inferno .. A segunda hipótese, infeliz-
mente, está bem mais próxima. da
verdade. O potencial de trabalho
do arquiteto, verifica das as cond.ções
descritas, é reaiments extraordínárío.
As oportunidades práticas de ação,
entretanto, não lhe ccrrespondem e
são fracas, re:iuzidas e isoladas. A
relação arquíteto-habítanta (3 mil
para 70 mílhões, eu seja, um arquiteto
para 23 mil habitantes) é uma das
ma.s baixas do mundo. Se consíde-
rarmcs, porém, que uma parte pre-
ponderants dêsses arquitetos está
subempregada ou desviada de sua
carreira - não exercendo portanto,
efetivamente, a protíssãc - chegue-
mos à conclusão de que a situação
real é bem mais grave do qUe a ex-
pressa naquela relação. Êste fato tem
reflexo imediato. A partícípação do
arquiteto no volume total da cons-
trução atinge apenas 5%. Isto quer
dizer que no Brasil somente 5% do
que se constrói é corretamente plane-
jado por protíss'onal para tanto espe-
cificamente formado. Nos centros
urbanos mais importantes esta per-
centagem eleva-se um pouco, chegando
a 15%.
Outro dado importante. e que refor-

ça a contradição absurda, dev'e ser

trazido ao plano desta análise. O valor
incontestável da arquitetura feita
pelos arquitetos brasíleíros. A arquite-
tur a contemporânea criada pelos pro-
flss'onais brasileiros, atingiu um alto
padrão e se impôs lá fora, ao correr
mundo. No campo da afirmação da
cultura brasileira, a obra do arquiteto
nacional ocupa uma posição de ine-
gável destaque.

As linhas gerais dêste apanhado da
situação profissional do arquiteto re-
fere-se à obra de arquitetura isolada.
Saberncs todos, entretanto, que as
atuais tendências da arc.uüetura con-
temporânea apontam para as soluções
de conjunto. A unidade. de vizinhança,
o pequeno núcleo rural ou urbano, a
cidade, a metrópole. No mundo de
hoje quase não tem sentido a procura
da solução plástica. ideal de uma obra
isolada de arquitetura. ~sta tendêncía
não podE:. todavia SE'r confundida com
a massíf.cação da arquitetura, - a
transi'ormação dos aglomerndos hu-
manos em algo informe e uniforme,
composto ·de edirícações construídas à
base da repetição infinàável de alguns
projetos-padrões. O que prepondera
nestas tendências é a busca constante,
honesta e interminável de formas ar-
quítetônícas integradas no meio am-
b.ente, capazes de responderem aos
anseios e à concepção de vida em
comum de nossa elvllísação , Esta ten-
dência é decorrente do fenômeno uni-
versal da urbanízaçâo, que se revela
írreversivel , A população urbana au-
menta à razão de mais di> 4% enquan-
to que o ac ....éscímo total da população
mundial é de 2%.

Em qus pé estamos nós, ante êste
quadre? O Brasil não está isento desta
orientação demográfica. Sua população
urbana tem sofrido v.o.ento incre-
mento nos últimos anos. O equipa-
mente urbano de nossas cidades dera-
SOU-Se e hoje não atenue senão a pe-
quenas parcelas de suas estruturas.
Outras, crescem sem que um mínimo
de planejamento lhes Reja dedicado
SE: no campo da construção a. parti-
cipação do arquiteto é quantitativa-
mente desprezível o que se poderá

dizer de sua' contribuição no plane-
jamento e na solução oos complexos
problemas urbanos? - Pràticamente
nada. DaR cidades brasíleíras umas
poucas foram planejadas e nestas,
apesar dos pesares, a influência posi-
tiva do arquiteto ficou patente. Duas
ou três cidades planejadas não criam
tradição de planejamento e a ausência
de uma mentalidade capa? de com-
preender sua necessidade leva geral-
mente os planos para as gavetas das
secretarias de obras públicas.
Ante êste quadro, íustíríca-se per-

guntar' se é necessária a arquitetura,
e se o arquiteto é um prcfíssíonal útil.
A resposta afirmativa - a arquitetura
e o arquiteto são necessários - ímplí-
ca na revisão do trabalho dado. no
Brasil, aos arquitetos e à sua arqui-
tetura.
Esta revísão significa a mudança da

orientação empíríca que rege o desen-
volvimento e a organização daquilo
que se constrói em nosso espaço terrí-
torial, e que ao ser construido vai re-
fletindo profundamente r) estágío cul-
tural brasileiro. No pouco que lhe foi
dado fazer o arquiteto brasileiro já
deixou impressa uma marca proêunda
e indelével.
O arquiteto brasileiro não precisa

de condições especiais ou de trata-
mento privilegiado. Êle aspira unica-
mente à chanee de poder part.ícípar
efetivamente da solução dos problemas
nacionais, para os quais tem, além da
formação profissional específica, a
natural sensíbílídade que lhe conferiu
'a opção vccacíonal.

No mundo inteiro, os arqultetos. pre-
param se para enfrentar a maior tare-
fa construtiva da humanldads - a
edificação que se necessita fazer nos
próximos 40 anos, nas áreas urbanas,
ultrapassará a totalidade das cons-
truções levantadas ao longo de tôda a
história. O qu'nhão do arquiteto bra-
sileiro nesta tarefa é formídável e êle
está disposto a entrentá-lo, munido de
todo o seu entusiasmo e de tôda
crença que tem no poder criado e na
capacidade de trabalho do povo ao
qual pertence.



AS iníluências lDútuas
das arquiteturas
do oriente e ocidente

-.

Arq. Kunio Mayekawa

NOTA DA REDAÇãO: A UNESCO patrocinou uma reunião, erga-
nízada pela U. I. A., de especía.iistas em arquitetura, com o pro-
pósito de definir os fin~,·precisar as mcdaltdades-e dderminar as
etapas do estudo a ser eventualmente empreendido; scb os aus-
picios da U. I. A., sêbre as influências reciprocas das arquitettrras
da Oilente e do Ocidente, tendo em conta a evolução sócio-eco-
nõmíca contemporânea. Após numerosas consultas eonstitu.u-se o
grupo d.e especiálistas integrado pela Srta , Mlnette da Silva (Cei-
Ião) , Hr:nri Albert (França), C. Doxiadís (Grécia), Kunio Ma)e-
kawa (Japão) e Pierre Vago, secretário geral da U I A , que se
reuniu em Atenas nos dias 5 e 6 de março de 1964. Os partící-
pantes elaboraram um Relatório cue foi enviado ao Diretor da
UNF:SCO.e no qual ficaram defíntdss as proposíções funt1amen-
tais do Comitê e foram estabelecidos um plano de ação, a criação
de um secretariado permanente, a realização de enquetes regio-
naís e a publicação de informações, estudos e trabalhos destínadcs
a profísslonaís e ao arande núblico. Os integrantes do Ccmitê
apresentaram na reunião de Atenas relátórios Indlviduais, Dentre
ê=tee. ARQUITETURA, selecír-nou o do arquiteta japonês Kunio
Mayekawa; (uue aparece na foto 'acima; ao lado de uma de suas
obras, que também ilustram o texto), - a seguir transcrito .
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. '. Na .díscussâo das influências mútuas
exerctdas .no .passado e no presente,
reciprocamente, 'entre Ocidente . e

".-Ol'ientesôbre o desenvolvimento do
habitathurn.ano, é conveniente' ater-

;. se a0S períodos em que os homens
atrav-és: da cultura do solo se organi-
zaram de forma estável em regiões de-
finidas, adquirindo as habitações ex-
pressão individual segundo as varia-
das regiões: As relacões culturais entre
Oriente e "~-Ociden·te marcadas por
acontecimentos históricos, tais como
as conquistas de Alexandre Magno na
Ásia, o desenvolvimento do comércio
através ·dos caminhos da Seda, as
viagens de Marco Polo, desenvolve-
ram-se naturalmente, de acôrdo com
.os 'meíos de transporte, disponíveis em
. cada "período' histórico e no grau de
possíbílidade do íntercãmb:o. De prí-
mordia] ínterêsse nos dias atuais é o
intercâmbio cultural que se estabeleceu
após" a Revólução Industrial no Oci-
dente.'

O que existia antes da Revolução
Industrial pode ser classificado como
'relações dentro da escala humana .
.Durante êstes períodos os povos rea-
giram às culturas estranhas com uma
espécie de tranqüilo espanto e admi-
ração ,tendo esta atãtude por vêzes
. levado .a uma bem sucedida assimi-
lação de valôre~,É justo acrescentar
não ter esta troca de valôres culturais
entre civilizações afetado a tranqüi-
lidade e a paz de espírito da vida do,
povos. Reinava um ambiente de con-
fortável abundância, tanto no senso
física como psicológico. Êste quadro se
altera a partir da Revolução Indu>
trial.

O' Ocidente, armado com o poder da
máqutna, lançou-se violen:tamente

:::sôbre o Oriente, destruindo sua sere-
nidade e ameaçando sua pacífica
tranqüílídade .. A maioria das nações
orientais foi suj eíta às humilhantes
condiçõe da .servidão colonial en-

'.quanto apenas uma minoria manti-
nha limá precáría; independência atra-
.vés de uma rápida absorção' da cívllí-
zação ocidental. Deram-se conta de que
só' poderiam enfrentara Ocidente em
igualdade de condições, adquirindo
maestria no uso de suas' armas. Assím,
a civilização ocidental rcí assimilada
·a largos passos por nações orientais
·cura exístêncía esta vá àrneaçada pelo
·Ocidente. Apesar da absorção, talvez
inadequada e inconsistente, de valôres
ocídentaís, foi possível ao Japão, bem
óli.mal, conservar sua independência
.nacíonal. A ínrluêncla do Ocidente
sôbre o Oriente, através da Revolução
Industrial, não se limitou à submissão
política e econômica de grande número
de nações orientais ao 'poder do colo-
.níalísmo ocidental. De efeito mais ím-
-.portante "e' grave e de um "alcance

Centro Cultural' de Satagaya - Foto cf.e Alex Nicola.ieff

ímprevísivel, foi a ação exercida pelo
Ocidente sôbre a maneira de viver dos
povos orientais, ação qUe presiste ínal-
terada até hoje.
Resultou dessa ínítuêncía uma íne-

vítável e profunda modificação nas
perspectivas do Oriente e na maneira
de pensar de seus povos. Éste é um
fato da mais alta importância. Aqueles
que almejam a preservação da paz
da humanidade e que trabalham por
um generalizado flores cimento do espí-
rito humano, €:xperimentam um mal
esta.r e mesmo desconfiança em relação
aêste espírito do Ocidente, espírito
que representa na realidade, a verda-
deira espinha dorsal de sua civilização.
Ao mesmo tempo, inquietamo-nos pelo
futuro destino da humanidade quando
constatamos que o Oriente, em face dos
sistemas de pensamento do Ocidente,
perde de vida sua própria cultura. Os
sábios se alarmam diante das perigo-

sas perspectivas do advír da nossa ci-
vilização baseada exclusivamente em
postulados ocidentais. Éste perigo,
persistirá enquanto o espírito oci-
dental, com sua base cristã e com sua
tradição profundamente arraigado. de
íntolerâncía, permanecer como fôrça
motriz que anima a eívílízaçâo oci-
dental. A capitulação do Oriente pe-
rante as idéias do Ocidente, aumentará,
dentro dêste ponto de vista, de ma-
neira sensível o perigo que nesse
mundo afronta.

Esta maneira de ver torna inevi-
tável e aumenta a ímportãncía da
discusão sôbre as influências recí-
procas entre Oriente e Ocidente. Pa-
rece, no entanto, mais próximo da
verdade, considerar estas influências,
a partir da Revolução Industrial, como
uma ação unilateral do Ocidente sôbre
o Oriente. Igualmente grande é o de-
sejo de se beneficiar de suas vantagens.
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o ideal de confôrto na vida ocidental
tem sido um outro elemento a esti-
mular êste desejo no Oriente. Isto
atraiu naturaLmente a atenção de
muitos países subdesenvolvidos sõbre a
civilização ocidental e sôbre as insti-
tuições humanísticas que tornaram
tangível êste contôrto e bem-estar.
É imediata a conclusão de serem In-
dispent áve.s estas instituições huma-
nísticas para a etetrvação dos beno-
i'icios em questão; é esta :a 1",173.0 d~
grande fascínio exercido no Oriento
pela democracia praticada no Oct-
dente, fazendo com que as diversas
ínst.tuíções sociais que a caracterizam
sejam ràpídamente ímítadas. Por
outro lado, é bem clara a exístência
da situação difícil e perigosa em que
se sncontram os assim chamados
países subdesenvolvidos. Refiro-me ao
fato que lhes permitiria a manutenção
de tais instituições sociais. Esta sí-

tuação tende, com o correr do tempo
a assumir um vaspecto cada vez mais
trágico uma vez que a ocidentalização
em si não tem brilhantes perspectivas
para o futuro.
É verdade qus vozes dissidentes se

erguem contra esta ocidentalização
unilateral, contra erta via única que
conduz à imposição pela fôrça das
influências ocidentais sôbre o Oriente.
Discute-se atualmente a influência
dos jardins e da arquitetura japcnesa
sôbre os modos de vida no Oc.dente.
O que se dEVé considerar, no entanto,
é o fato de serem êstes jardins e
caracteres arquitetônicos frutos de
instituições humanas que a civiliza-
ção ocidental vem destruindo grada-
t.vamente. Uma, das características
japonesas mais marcantes é aharmô-
nica coexistência do artesanato e da
indústria. Mas, são precisamente estas
relações humanas e ínstítuíções sociais

•

básicas para o artesanato que estão
sendo destruí das hoje em dia. Per-
. guntamo-nos como poderá ser conl)-
truído um j ardím j aporrês no Ocl-
dente, com' a sua civilização, sua
política e , Instttuíçôes, quando o
mesmo Ocidente destroí as baaes de
tal .alte.?
A situação atual é de extrema gra-

vida de, daí a. importância da dis-
cussão sôbre as influências mútuas elo
Este e do oeste. Se, no entanto, pre-
tendemos evitar estéreis discussões
acadêmicas e alcançar alguma con-
clusão construtiva, é mistér dar um
passo adiante e refletir sôbre a sig-
nificação da ccídentalízação em si.
Devemos ater-nos à crítica e à reflexão
para determinar a essência desta ci-
vüízação ocidental contemporânea.
Devemos dirigir. nossa discussão de
maneira a serem levados em conta
êstes propósitos.
Uma das tendências dominantes da

civilização contemporânea é a orien-
tação para uma centralização maior
de podêres .. A notável redução dasdís-
tâncias no norso mundo é uma das
conseqüências do progresso técnico'.
Surgiram arenas para debates dos
problemas políticos internacionais.
Porém, é necessário haver um equílí-
brio entre uma organização e a quan-
tidade de trabalho que ela se propõe
a realizar. É ilusório pensar qUe o
simples fato de manter uma organi-
zação Signifique qUe esta, em segu'da,
passe a apresentar soluções para todos
os problemas.
Nossa própria experiência tem mos

trado com freqüência que a orien-
tação e os conselhos dados por con-
sultores de países adiantados não são
apropriados nem eí'ícíentes quando se
trata de problemas urbanos de países
subdesenvolvidos. No que concerne aos
problemas urbanos, há uma diferença
essencial entre os índices de concen-
tração urbana dos países avançados e
os dos subdesenvolvidos; assím como
nos de um país subdesenvolvido para
outro. Torna-se óbvio qUe os estudos
analíticos e. as teorias elaboradas nos
países avançados não podem ser aplí-
cados diretamente, como guias para
os países subdesenvolvidos. O impor-
tante é O' estabelecimento de um órgão
central no próprío país subdesenvol-
vido que considerará as recomendações
recebidas, desenvolvendo sua ativi-
dade de forma independente.
A adoção de uma tal posição cen-

tralizadora do pensamento será igual-
mente prejudicial para as nossas pes-
quísas sôbre as influências mútuas
entre Oriente e Ocidente no domínio
do habítat humano. Se esta maneira
de pensar fôr _aqui adotada não al-
cançaremos os objetivos propostos.
Um congresso centralizado só terá

~
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slgnífícação Se existirem centros de
pesquisas de nível conveniente, dis-
tribuídos em cada nação e região. Pôr
testas razões creio que êste congresto
de alto nível só poderá alcançar os
objetivos propostos fomentando . a'
criação de centros de pesquisas em
cada país e região, estimulando-os no
sentido de adotar uma atividade autô-
noma.

PROPOSTAS CONCRETAS
Os organismos centrais ora propos-

tos não devem atuar como meras
sucursais de um organismo central de
caráter mundial, mas como organiza-
ções autônomas, solidamente estabe-
lecídas em cada país. ltstes organ.s-
mos centrais de caráter local, man-
terão Iígação com o comitê, na sede
da UNESCO, além de mobilizar os

especialistas n03 problemas rererídcs
(melhoria das condições de vida) de
seu país. A composição dêsve orga-
n.smo central variará em cada país'
de acôrdo com suas caracterírtícas
particulares. O autor se expressará
neste relatório em têrmos de seu pró-
prio país, o Japão, propondo uma or-
ganização capaz de atender às conve-
niências japonesas. Esta proposta. de-
verá ser considerada como um exem-
plo isolado, visando a ilustração da
tese. Não ccnstítuí de forma alguma
desejo meu ver êste exem.plo imposto
ao mundo Inteiro. Creio, no entanto,
ser viável a adoção dessa idéia sõbre
o funcionamento de um organismo
central, não apenas no Japão, como
também em numerosos outros países.
Faço essa afirmativa levando em
conta que os fundos necessários para
a manutenção de tais organismos na-

7





i!,

cíonaís devendo ser fornecidos por
uma organização mundial centraliza-
da como é a UNESCO não se poderá,
infelizmente, contar com quantias
vultosas (os diversos governos locais
poderiam eventualmente cooperar até
certo ponto) exigindo-se por essas
razões uma certa. engenhos idade na
administração dêstes organismos.
Têm-se criado ,até o presente, uma

quantidade de comitês e de comíssões,
constituídas apenas de nomes, encar-
regadas de coletar dados e informa-
ções cuía ação tem sido insignificante,
incapaz de produzir resultados obje-
tivos. É o que tenho verificado através
de minha experiência no Japão. Ana-
lisando êste fenômeno, constatamos
ser esta situação com freqüência fruto
da disparidade entre os 1'undos admí-
nístratívos disponíveis e as metas pro-
postas pela organização.
Por estas razões prefiro encarar

êste organismo nacional antes como
um cérebro diretor e coordenador do
que como um instituto de pesquisas.
Entendo por instituto de pesquisas
uma organização que tenha uma
equipe composta por um número sufi-
ciente de pesquisadores. NIe:;;tecaso, o
número de funcionários tenderá natu-
ralmente a elevar-se, resultando um
aumento correspondente nas despesas
administrativas. Em ccntrapartída,
um cérebro diretor não contará com
tal equipe de pesquisadores, podendo
funciontar com um número reduzido
de pessoal; umas dez. a doze pessoas
seriam suficientes. De qualquer forma,
quanto menor, mais' eficiente será. As
vantagens do cérebro diretor decorrem
precisamente de seu número reduzido
de membros. Os trabalhos de pesquisa'
necessários serão feitos por pessoal'
recrutado dos quadros de numerosos
organismos já existentes. Esta sóluçàe
é viável no Japão e creio que também
será em muitos outros países. concluí-
dos os debates necessários para 'a
fixação de propósitos, pelos membros
do centro diretor" será solicitada ,~a
colaboração 'de organismos externos
especíalízados para levarem adiante'
as pesquisas necessárias, recorrendo-se

então a arquitetos urbanistas, econo-
mistas, sociólogos, e outros técnicos.
Quando necessário, serão constituí-
das equipes especiais. Os resultadtos
serão finalmente compilados e .apre-
sentados sob forma de relatório à
organização mundial central.
Não serão, evidentemente, obtidos

resultados favoráveis se o cérebro di-
retor ou órgão central não fixar os
limites do campo de ação dos' pesquí-
sadores dos diversos temas. Uma deli-
mitação imprecisa dessas tarefas re-
sultaria no acúmuloríe dados. desvín-
culados entre sí. Tais dados não terão
uma seqüência ditiâmica,e prática.
Cabe aos membros do organismo
central expor aos pesquisadores en-
caregados das tarefas,'a 'natureza dos
trabalhos em questão". bem como a
orientação desejada. A natureza exata
do trabalho a realizar deve ser deter-
minada desde o início com a' maior
precisão; e, durante o desenvolvimento
do trabalho quando deverão ser igual
mente .fornecldas, de maneira direta,
a fim de assegurar o progresso . dos
estudos e projetos dentro do quadro
geral traçado. Esta orientação e dire-
trizes constituirão deveres ·e direitos

possfbílídades para qUe trabalhem em
estreito contato, em equipe, Os com-
ponentes deverão provir de diversas
categorias pronssíonais especiai.zauas
como arquitetura, planejamento urba-
no, ciências humanas, engenharia etc,
Quanto à representação das diversas
categorias na equipe, parece-me que
deverá haver uma considerável flexi-
bilidade, dando-se naturalmente um
lugar predominante aos arquitetos.
O cérebro diretor necessitará ainda

de um secretariado. Um secretaríado
altamente quaiificado é índispensável
para o intercâmbio de informações
com a sede da UNESCO e que também
poderá funcionar com um reduzrdo
número de funcionários.

O que propomos, .em resumo, não é
uma organização pata pesquisas, mas
um cérebro central 'produtivo. Já
existe no Japã,.o um .considerável
número' de vcentros de pesquisa. É
uma' 'proposta que tem por base !J

emprêgoeficaz dessas. jioasíbíüdade de
pesquisa. É de se esperar qUe êste sis-
tema torne mais produtivo qualquer
trabalho, mesmo dispondo-se de recur-
sos Iímítados, Se tais cérebros direto-
res forem estabelecidos nos' díverscs

essenciais do cérebro diretor. pálses'-será"mais, flÍ.e~( efétúà?r "uma
Para tanto, o cérebro diretor deverá- coordei1açãof . íntemaeíoríaí ';> de país

ser constituído de pessoas, da n:htiof;,paci" paíi" através dos" mesmos.
competência. Éste, aspecto' é"ainda Quanto a ação-da UNESCO creio ser
mais -Importaritevsendo vreduzído Ó vantajoso tgrêste organismo a res-
número de .seus vcomponentes. Tntta-ponsa.biÚdade dá manutenção dos
se, em ,pri~cíí?~ó; de "selecíonar.vum ,'contaJ;os com oacentros, Ífmitando-se'.
pequenonúmero- de pessoas de grande além disso aajud.á-Ios símpiesmente
envergadura, dút,;ld~si';';n~o.·sÓ;de,longa afim def!:\,cilitarseu trabalho. '
visão. como devér~Q.;seÍ'.erpeCialistàSL~vandÓ_se em conta' que o cérebro
altamentequáli!icad'o.s-"comb,tais. 'Em diretQl: terá de certa forma uma. con-
suma deverão tt.t; .poúç~é~on:ginâí~ et~ 'sluerá!vel iIÜluêncü~ em cada' país,
dinâmicas em. i'aêe, de cada '.prOblema,:':c:Pôdel'iam. ocorrer 'abusos se o organís-
,A base.paÍ'ad'~:uc~;so,--olFTracasso 'ipo',;s~"'"t6tnai"istaeionârio. Isto poderá
dêsse ,organismo diretoi.,nurrl:'; Pªls •"'ser ' evltá-dq limlt;lndo-se a atividade '.
será a possibilidade 8u'- impossibilidáde dosmémbros-aur» determinado perío-
de reunir uma depena de'especiaI;stasdà,' fiióo pro'ce$sando'::se 'a substituição
entre' os mais qualificados, e deeriar deanÚgbs méiríbrosJXl~' novos.

:..-,
<!>:~ .• ~.. ~~j,~ ..~.:-:-.-"- ',.'

• KUNIO MAYEKAWA, é umidos .....p1.a~::i.mporfánt.e~ ....arqtrrtetos, ·::~oThtemr)or.ãineos-do .rapao. ,-.Em
1963 foi 'agracta.qo com o Pl'ê:q>io'~Aug1iSteP(i!'ret" da UIA.'·'o ·'C9hiitê-',p?-raI?retiiiaç(íodocon. "
curso, ao conrerrr-Ihe a dlstlnç(íoAeclaroU". "A-',<irescente'contrtbuíção 'do Jàj;Jão"para'-'a. evolução
da Arquitetura Mundial con temporariea ,:'é'devid,a, em grande parte' à ,inSplração.e 'à exemplar
obra Mayekawa. Suas realízações têm :tlôrça e ,"distinção. Demonstram, as vnovas possibilidades
de expressão plástica do concreto armado";' '





cíonaís devendo ser fornecidos por
uma organização mundial centraliza-
da como é a UNESCO não se poderá,
infelizmente, contar com quantias
vultosas (os diversos governos locais
poderiam eventualmente cooperar até
certo ponto) exigindo-se por essas
razões uma certa. engenhosidade na
administração dêstes organismos.
Têm-se criado ,até o presente, uma retor ou órgão central não fixar os bilidade, dando-se naturalmente um

quantidade de comitês e de comissões, limites do campo de ação dos pesqui- lugar predominante aos arquitetos.
constituídas apenas de nomes, encar- sadores dos diversos temas. Uma delí- O cérebro diretor necessitará ainda
regadas de coletar dados e informa- mítação imprecisa dessas tarefas re- de um secretariado. Um secretariado
ções cuja ação tem sido insignificante, sultaria no acúmulo'-de dados. desvín- altamente qualificado é Indispensável
incapaz de produzir resultados obje- culados entre si, Tais. dados não terão para o intercâmbio de informações
tivos. É o que tenho verificado através uma seqüência dinâmica e prática. com a sede da UNESCO e que também
de minha experiência no Japão. Ana- Cabe aos membros do organismo poderá funcionar com um reduzido
lisando êste fenômeno, constatamos central expor aos pesquisadores' en- número de funcionários.
ser esta situação com freqüência fruto caregados das tarefas, a natureza dos' O que propomos.vem resumo, não é
da disparidade entre os fundos admí- trabalhos em questão,bemcomo a uma organização para pesquisas, mas
nistrativos disponíveis e as metas pro- orientação desejada. A natureza exata um cérebro central produtivo. Já
postas pela organização. do trabalho a realizar deve ser deter- existe no Japã.a um, considerável
Por estas razões prefiro encarar minada desde o início com a' maior número' de-centros de -pesquísa. É

êste organismo nacional antes como precisão; e, durante o desenvolvimento uma' 'proposta que tem por base !J

um cérebro diretor e coordenador do do trabalho quando deverão ser igualemprêgoeficaz dessasjiossíbílídade de
que como um instituto de pesquisas. mente forneci das, de maneira direta, pesquisa. É de se esperar qUe êste sís-
Entendo por instituto de pesquisas a fim de assegurar o progresso > dos tema torne mais produtivo qualquer
uma organização que tenha uma estudos e projetos dentro do quadro trabalho, mesmo dispondo-se de recur-
equipe composta por um número suü- geral traçado. Esta orientação e dire- sosIímítados. Se tais cérebros direto-
ciente de pesquisadores. ~leste caso, o trizes constituirão deveres· 'e direitos res forem estabelecidos nosvdíverscs
número de funcionários tenderá natu- essenciais do cérebro diretor. pihes:'~'8érámais rácü' efetúâr'umll
ralmente a elevar-se, resultando um Para tanto, o cérebro diretor deverá' coorcrel,1.açãeg'int~t.rÍàciorl-al ';: d~ país
aumento correspondente nas despesas ser constituído de pessóas..da llj.:(tior;;par.a pais:;a:tr-avés ctos-'rríe~mos.
administrativas. Em ccntrapartída, competência. Éste .. aspecto é ainda .'. Quanto à ação-da UNESCO creio ser
um cérebro diretor não contará com ~ais .ímportantevrsendo reduzido Ó vantajoso ter êste organismo a res-
tal equipe de pesquisadores, podendo número de .seus componentes. Trata- ponsabílídade da manutenção dos'
funciontar com um número reduzido se, em princípio; de' ielecionarum'cont%J;os com-oscentros, Iímítando-se.
de pessoal; umas dez a dOZe pessoas pequencjllú~'eio:'de p6ssàas de grande além' disso· a ajudá-Ios símpiesmente
seriam suficientes. De qualquer forma, envergadura, éiútadas'·"naosõ'de, longa afim defacilitar 'seu trabalho.
quanto menor, mais eficiente será. As visão como dev~rij~;s'er.'e~pedalistaSI:.~vand6_se em conta' que o cérebro
vantagens do cérebro diretor decorrem altamen~equalifiCad'ds/CDliÔ:tais. 'Em diretor terá de certa forma uma. con-
precisamente de seu número reduzido suma, deverãOter.po~iç~ésottgini(i~éf> siderivel influênCia em cada, país,
de membros. Os trabalhos de pesquisa' 'dinâniicas em- i'aC'e,de cada: ptoblthlJ.a:::'''pékr,el'iamOcOrrer 'abusos se o organís-
necessários serão feitos por pessoal A l;>ase_piifao;:.~uce;s~z9Ufracasso ·i)1o',~eAqtnar-jstacionário. Isto 'poderá
recrutado dos quadros de numerosos dêsse . organismo diretoi',~~,num:',' ll~l.Ís ;'::ser evJtà-do limitando-se a atividade.
organismos já existentes. Esta solução será a possibilidade ou' inipoiilibilidácte dói;membl'ôs;;a'll~determiha-do perío-
é viável no Japão e creio que também de reunir uma dezena deespeCialistas-dó fixó' proce$sandO~se . a substituição
será em muitos outros países. Concluí- entre' os mais qualificados, e de criar de.anÚgos mefub.~:óstxll novos.
dos os debates necessários para 'a
fixação de propósitos, pelos membros
do centro diretor, será solicitada .~~
colaboração . de organismos externos
especíalízados para levarem adiante'
as pesquisas necessárias, recorrendo-se

então a arquitetos urbanistas, econo-
mistas, sociólogos, e outros técnicos.
Quando necessarío, serão constituí-
das equipes especiais. Os resultadtos
serão finalmente compilados e .apre-
sentados sob forma de relatório à
organização mundial central,
Não serão, evidentemente, obtidos

resultados favoráveis se o cérebro di-

possíbüídades para qUe trabalhem em
estreito contato, em equipe, Os com-
ponentes deverão provir de diversas
categorias pronssíonais especiai.zauas
como arquitetura, planejamento urba-
no, cíêncras humanas, engenharia etc,
Quanto à representação das diversas
categorias na equipe, parece-me que
deverá haver uma considerável flexí-

9

»;
r: ;!-;'-:-.h,..

• • • ','Y. : ';':;'!-h :~,~~-'-_, o:. ,-
• KUNIO MAYEKAWA, é urn: d6s-waí;s -·!.inportant,ef\.árqui1;etPs.-consemporãneós 'dO Japao.> Em
1963 foiagracia~o com o prêmi.p,.·~Aug1iS·teP~tret" da. uIA.·.·O'çóhiitêpara.~remlM~o·do(!on, ,
curso, ao conferir-lhe .a distInç(j..oAeclaro,!-l'""A-··érescente·contribuição do Ja'J!lão"para· a evolução
da Arquitetura Mundial contempotaner> :édevida, em grande parte à .Insprração .e·à exemplar
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de expressão plástica do concreto armãdo'",' , .' '.

,....



Planejamento

o planefalDento
e sua ilDportância na
forlDação do arquiteto

Arquiteto Jorge Wilheím *

o F:!rasil como, aliás, grande parte
dos países sub-desenvolvidos, revela
um fenômeno típico de sua estrutura:
a intensa urbanização. As razões dês-
te fenômeno encontram-se, de forma
geral, no contraste campo-cidade (es-
trutura arcáica do trabalho no cam-
po' propiciando constante emigração);
êste processo emigratório, por sua vez,
acentua aquêle contraste pois, simpli-
ficando, o nôvo cidadão urbano tor-
na-se um consumidor a mais, enquan-
to no campo há um trabalhador a
menos. Na ausência de uma inter-
venção institucional que altere as re-
lações, de trabalho e o aumento da
produção no campo - prossegue em
ritmo acelerado o movimento migra-
tório que aumenta as cidades em po-
pulação e em extensão. Por o u t r o
lado, a imigração do interior e do ex-
terior, a forma predatória da ocupa-
ção do solo, acarretando a formação
constante de novas faixas pioneiras no
oeste, - são algumas das causas que
explicam o nascimento de numerosas
cidades novas.
As estatísticas dão definição numé-

rica a êste fenômeno fartamente cc-
nhecido e típico dos países latino-ame-
ricanos: entre 1950 e 1960 a população
do Brasil aumentou de 36',6%, sendo a
rural de 18% e a urbana 77%.
A urbanização tem ocorrido prática-

mente sem planejamento algum; fenô-
meno previsível mas imprevisto, foi êle
abandonado ao espontaneísmo. Não
parecendo "haver tempo" para plane-
jar, a realidade í'orçou atabalhoada-
mente nossas estruturas administrati-

'.

vas e a fôrça e potencialidade de país
nôvo, f o r a m superando o desperdício
acarretado pela imprevidência.

Alguns exemplos de planejamento

No entanto, hOUVe alguns escassos
exemplos de planejamento urbano e
os estamos atualmente analisando, va-
lorizando e mesmo super-valorízando,
- com o intuito de nêles descobrir as
raizes de uma urbanística que reflita
nossa realidade e que, por conseguinte,
seja eficaz na solução de nossos pro-
blemas urbanos.

Alguns dêsses planejamentos limita-
ram-se ao "desenho da cidade" (Belo
Horizonte, 1900, Marilía, Norte do Pa-
raná) , isto é, ao traçado de um
sistema viário, acompanhado por uma
lei de zoneamento. Em alguns casos,
(Goiânia, 1936, arq. Atílio Correa Li-
ma) êste desenho de cidades refletiu
as mais atualizadas preocupações da
urbanística européia como o zonea-
mento de acôrdo c.om a Carta de Ate-
.nas, vias de pedestre, áreas verdes no
interior de quadras, escolas previstas
nas proximidades da residência; etc ,
Mas estas cidades planej adas tinham
um denominador comum: sua aliena-
ção em relação aos problemas huma-
nos e ao desenvolvimento típico das
cidades brasileiras, cuja dinâmica era
realmente desconhecida de nossos pro-
fissionais. (:i!:ste desconhecimento era
uma faceta caracterísica da cultura
brasileira antes da guerra).
Para efeito de estudo, podemos tam-

bém considerar como planejamentos
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(ou pseudo-planejamentos) os parce-
lamentos de terras em zonas píoneí-
ras. Eram realizados por' companhias
colonizadoras que objetivavam mera-
mente a venda de terra; geralmente,
não passavam de retalhamento em
lotes, mas sua análise global revela-
nos hoje pelo menos certa sensibi-
lidade no que tange à colocação e im-
plantação de cidades novas. Esta ex-
periência é, portanto, de alguma ím-
portâ.ncia para conhecermos onde e
como nascem e se desenvolvem cidades
tipicamente brasileiras.
Finalmente, temos os esforços dos

profíssíonaís em prever ou pelo me-
nos, acompanhar o crescimento das ci-
dades existentes. Nêstes sentido, de-
ve-se analisar os planos diretores de
algumas cidades do Sul e alguns pla-
nos para a eliminação de favelas e
mangues no Nordeste. Ante a ineficá-
cia dêsses planos, o e SI t u d o li-
mita-se também nêstes casos, ao exa-
me do negativo: por que deixaram de
funcionar? E verifica-se que sua íno-
perância proveio da ínadequação das
formulações à realidade brasileira, es-
pecialmente à posição da planejador
em nossa administração, seus meios de
ação, ~uas limitações, etc.

Necessidade social e demanda
profissional

Os parágrafos acima indicam exis-
tir uma tremenda e crescente neces-
sidade de planej adores u r b a nos 1'10

Brasil. Esta real necessidade .foi acres-
cida nos últimos anos pela aguçamen-
to de múltiplos problemas que nos im-
pedem continuar apoiando-nos numa
riqueza meramente potencial. Esta
necessidade, aliás, já atingiu o nível
de consciência, em virtude daquele
aguçamento e das mudanças estrutu-
rais exígídas. Ocorre, contudo, que
esta necessidade de planejadores não
corresponde a uma demanda imedia-
ta profissional! Há uma barreira en-
tre êsses dois mundos: o da necessí-

12 dade social e o da demanda prorís-
sional. Enquanto o país necessita
planejar cidades novas e replanejar
as cidades existentes, os arquitetos lu-
tam e trabalham no mero piano de
sua sobrevivência, projetando casas e
prédios isolados. (Esta contradição é
típica da situação de subdesenvolvi-
mento e não se resolve no plano espe-
cífico da arquitetura).
Esta situação atrasa o arquiteto em

sua preparação profissional; pois -
enquanto, por exemplo, a necessidade
revela um déficit de 10 milhões de
habitações nos próximos anos, acarre-
tando a necessidade de conhecermos
os métodos de fabricação em massa,
a prática profissional nos obriga a
ainda proj etarmos segundo tecnologias
atrasadas e artesanaís ..

A formação do arquiteto

Parece-nos, contudo, que quando' fa-
lamos em formação de arquiteto de-
vemo-nos preocupar com o futuro ou
pelo menos com as tendências. E,
por isso, vemos a atual situação den-
tro duma dinâmica progressista, atra-
vés de um prisma de esperança, sabe-
dores da rapidez com que se modifi-.
cam as situações em nosso país. E
abordamos o tema de formação pondo
ênfase na necessidade social, mais do
que na atual demanda profissional.
A partir dessa necessidade, verifica-

se que o Brasil precisa formar quadros.
Precisa formar ràpídamente e em
grande quantidade, profissiona-is que
possam intervir no planejamento de
cidades novas e existentes, isto é, in-
tervir no fenômeno da urbanização, tí-
pico e agressivamente presente em
nossa realidade. Para atender à ne-
cessidade social brasileira, as carac-
terísticas fundamentais da formação
do arquiteto deveriam, a nosso ver, ser:
planejamento e desenhos de produção
para construção em massa.

A ATUAL FORMAÇAO DE
ARQUITETOS

A prática profissional

A ausência de profissionais, espe-
cialmente no interior, tem empresta-
do certa liberalidade à legislação bra-
sileira. Assim, qualquer arquiteto ou
engenheiro está habilitado a planejar,
pois de seu curriculum universitário
consta durante um ano a cadeira "ur-
banismo" . O pequeno número de ar-
quitetos, deixou a engenheiros (na
melhor das hipóteses) a tarefa de al-
gum planejamento. Sua prática pro-
fissional limitou-se geralmente à en-
genharia sanitária; rêde de águas, es-
gôto, pavimentação de ruas, abertura
de eventuais parques, e outros.
Mais recentemente, graças ao au-

mento do número de arquitetos, pro-
fissionais obrigados a terem uma visão
mais global das coisas, o planejamento
tem sido exercido por arquitetos que
são frequentemente guindados à posí-
.ção de assessores do prefeito. Esta po-
sição privilegiada dá-lhes autoridade e
é resultante do empenramento das es-
truturas administrativas dos municí-
pios. Encontramos igualmente arquite-
tos participantes de equipes de planeja-
mento econômico regional e arquitetos,
dentro e fora do funcionalismo públi-
co, abordando planejementos setoriais
de cidades.
Esta situação da prática profissional

do planejador, determina uma atuação
e conhecimentos típicos que não podem
se enquadrar nos programas clássicos
de "desenho de cidades" •



As escolas existentes

I~
Há no Brasil 8 escolas de arquitetura

e 36 escolas de engenharia: as primei-
ras formaram em 1962 230 arquitetos
e as outras 1400 engenheiros, dos
quais 700 com habilitação, entre outras
coisas, para planejamento, cadeiras
que cursam durante um ano e para a
qual raramente se voltam em sua. prá-
tica profissional. Se pensarmos que
o país conta com 70 milhões de habi-
tantes (95 milhões em 1970) e com
2768 municípios, - temos qUe convir
que o número de profissionais diplo-
mados é escasso.
Algumas escolas ainda lecionam ur-

banismo como uma pós-graduação
(Belo Horizont.e e Pôrto Alegre), sen-
do no entanto aceita .a tendência de
incluir e desenvolver esta disciplina no
curso de arquitetura, durante 3 ou 4
anos (Recife, São Paulo e 'Brasílía) .
Esta tendência reflete de um lado, a
necessidade de formarmos quadros nu-,
merosos em pouco tempo, e de outro
lado, visa a formação' de arquitetos,
todos coi:n capacidades para planejar,
aptos 'a resolver sozinhos os problemas
urbanos em qualquer recanto do país.
, Diversas escolas criaram também
"Centros de pesquisas Urbanísticas"
em que protessôres e alunos estagiá-
rios elaboram estudos e até planos re-
queridos pelo Estado.

<>
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EXPERIMENTOS E PERSPECTIVAS

Vimos portanto que. uma tendência
vai ganhando corpo no Brasil: conceí-
tuar planejamento como í'ator essen-
cial na formação típica do arquiteto
e não como uma especialização de pós-
graduação.

No entanto, ao se desenvolver nos
cursos de' arquitetura a didática do
planejamento, múltiplas. dúvidas têm
surgido. Ao tentarmos restabelecer
princípios próprios para a formação
de arquitetos aptos a planejar, colo-
cando-se novamente em discussão a
formação de equipes de planejadores,
o nível administrativo do trabalho do
planejador, suas possibilidades de
atuação, etc.
Não temos ainda respostas a essas

perguntas, mas cremos que de sua ela-
uoração surgirão princípios de plane-
jamento finalmente adaptáveis às
condições de um país que deseja sair
do estado de subdesenvolvímento ,
Da mesma forma, precisamos reco-

locar em discussão alguns bem sedí-
mentados príncípíos da urbanística
contemporânea, tais como: a divisão
entre tráfego de veículos e pedestres,
o conceito de unidades de vizinhança,
a continuidade dias áreas verdes, a
destruição da "rua", etc.

Esta reavaltação de teses aceitas
torna-se possível graças ao campo vir-
gem existente; torna-se necessária, em
virtude de certos efeitos duvidosos ou
alterados, observados em recentes apn-
caçoes dessas teses. E' o caso ae
Brasilla . Não pretendemos, aqui,
a.ualisar esta cidade; nem aponta.
aquêles aspectos que lhe são próprios
.,. ortgínaís. Limitamo-nos a apontar
aue nessa cidade foram postas: err
prática diversas "teses aceitas" sem SI::
terem verificado os resultados espera-
dos. A análise e a reavaliação tor-
nam -Se .necessárías. Não conhecemos
artigos e estudos em que o seu autor
tenha se preocupado com êstes aspec-
tos que nos parecem muito importan-
tes e ricos para o desenvolvimento
crítico do urbanismo .contemporâneo.

'.
Metodologia do conhecimento da

''> .. '.... •

realidade

Nesta tarefa, parece-nos importante
aplicar às teses em reavalíação, aque-
la preocupação pcr nossa realidade,
- de molde a procurar o b t e r uma
urbanística realmente "possível" em
nossa situação. Nêste sentido, propu-
semos recentemente, no curso de duas
'escolas de arquitetura, desenvolver .um
trabalho experimental de planejamen-
tó a fim de, através do próprio tra-
'balho, verificar: como pode o povo
participar da formulaçâo de proble-
mas; quais as posições relativas de ar-
quitetos, sanitaristas, sociólogos,' assis-
tentes sociais e outros técnicos, na
composição de equipes de planejamen-
to; qual a atuação de um assessor de
prefeito; quais os pesos específicos dos
problemas habítacíonaís e do trans-:
porte no desenvolvimento de municí-
pios brasileiros. Tais tarefas constitui-
riam uma metodologia do conhecimen-
to da realidade para efeito de plane-
jamento. Nesta metodologia estar~Jl.w."fI.-,
compreendidas dramatízações tea,p'í;~is
para provocar debates e motívações,
entrevistas filmadas, seminários com
políticos, e outras formas.
Propusemos ainda lecionar a disci-

plina "urbanismo" em todos os anos
de curso de arquitetura, ligando-o in-
timamente à cadeira de composições
de arquitetura.
Esta é a situação, nossas preocupa-

ções e as perspectivas que temos. Es-
peramos próxímamenta trazer a deba-
te as primeiras conclusões dêsses ex-
perimentos.

A COLABORAÇÃO INTERNACIONAL

Especialmente entre países subde-
senvolvidos, cuía problemática é se-
melhante, há uma necessidade de in-
tercâmbio. Pensamos que, dentro dos
quadros da U. 1.A., êste intercâmbio
deve ser incrementado; a dramatici-

dade com que nêstes países se apre-
sentam as carências de habitações e
planejamento, tornam mesmo pre-
ferenciais os planos de intercâmbio da
U.1.A. entre êsses países sub-desenvol-
vidos.

Contudo, importante contribuição na
formação de arquitetos aptos a pla-
nejar, poderá ser dada pelos países
industrializados seja, os da Europa. E'
muito' importante observar (novamen-
te) que esta ajuda deVe sempre obje-
tívar a formação de prufíssíonaís os
quais possam equacíonar e resolver os
problemas de seus países. De nada
nos valerá recebermos planos feitos
pois, nesta hipótese, além de duvidar-
mos de sua objetívade e' possibilidade
de execução, continuaremos dependen-
tes do "know-how" importado, em lu-
gar de formarmos os nossos tão ne-
cessários quadros técnicos. Êste, aliás,
o motivo da recente oposição maciça
dos arquitetos brasileiros à contrata-
ção do colega Doxíadís para o plane-
jamento do Rio de Jan'3iro. Não en-
tramos na discussão dos méritos dês-
se colega. Apenas, evidenciamos que
o processo correto de utilização da
ajuda de um escritório estrangeiro se-
ria mandarmos jovens profissionais
brasileiros estudarem naqueles escri-
tório; e nunca importarmos um plano
criado e elaborado no exterior. Êste
processo não nos ajuda; ao contrário,
impede-nos de adquirir experiência por
não deixar profissionais locais parti-
ciparem do aspecto fundamental do
problema (concepção, interpretação,
e outros) _ (Êstes pontos, aliás, já 1'0-
ram debatidos no último Congresso da
U .r.A., constando de suas resoluções).

Três propostas

Além da e v e n tua I colabora-
ção de certos países, pensamos que
a U. r.A. pode dar uma grande con-
tribuição aos problemas expostos. E'
nêste sentido que, concluindo, subme-
teremos à apreciação dos colegas da t:l
Ccmissão de Urbanismo da U_I.A., as >

seguintes propostas, tôdas ligadas ao
problema do Planejamento na Forma-
ção do Arquiteto e resultantes dos pro-
blemas aqui abordados.

l.a proposta: bolsas de estudo -' A
pedido do Secretariado da Comis-
são, cada país membro interessado en-
viará uma indicação de quaís os as-
pectos de planejamento de cuja fal-
ta mais se ressente e quais os países
para onde desejaria enviar jovens com
bolsas de estudo; cada país membro
indicará os aspectos de planejamentos
possíveis de representar ensinamentos
ou experiências para bolsistas de ou-
tros países; de posse dêstes dados, o
Secretariado organizará um esquema



de bolsas e intercâmbio para equipes
de 2-3 arquitetos em estágios de 3-4
mêses; êste esquema preverá, seja o
intercâmbio entre países subdesenvol-
vídcs, seja o estágio em países índus-,
trializados,' s e j a o estudo em países
subdesenvolvídcs. Os países· mem-
bros formarão as equipes de bolsistas
obrigando-os, depois de sua viagem, a
percorrerem seu próprio país, divul-
gando as experiências adquiridas; no
esquema organizado o Secretariado
poderá prever estágios sucessivos, de
uma mesma equipe, em países dife-
rentes; o Secreta.riado apresentará
êsse esquema à UNESCO, objetivando
obter o financiamente das passagens
aáreas; os países membros interessa-
dos estudarão a forma de colaborarem
no recebimento e hospedagem de
bolsistas estrangeiros; nêste sentido
conviria estudar a possibilidade de in-
tercâmbio de bolsistas.

2.a proposta: questionário para pai-
ses - O Secretariado da Comissão or-
ganizará um questionário especialmen-
te destinado. a paises americanos, afri-
canos e asiáticos: nêle se formularão
perguntas objetivando conhecer: qual
a situação do planejamento, qual a
função do arquiteto, como se processa
a formação de planejadores, quaís os
processos de desenvolver uma urba-
nística que corresponda a problemas
locais e outros aspectos.

A U.1.A. informará dos resultados
a todos os países membros, antes do
VHI Congresso.
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3 .a proposta: concurso e realização de
um filme documentárto - A Comissão
de Urbanismo da U.1.A. indica-
rá um responsável pela organização
de e d i tal e direção de um con-
curso internacional em duas fases ob-
[etívandn a realização de um filme
d o c u m e n t á r i o sôbre o tema "A
Cidade" .

O filme objetiva tornar conscientes
estudantes, administradores, profissio-
nais e povo em geral da situação da
sociedade, o que ela deixa de propor-
cionar, a possibilidade de transforma-
ção e o papel do arquiteto;

O Secretariado Geral da U. I .A ., es-
tabelecerá entendimentos com a dire-
ção cultural da UNESCO, com o fito
de co-produção e financiamento do
filme;

O filme seria estreado durante o
VIII Congresso e um roto-documentá-
rio seria utilizado para uma exposição
durante o mesmo, conscítuíndo am-
bos uma contribuição da Comissão de
Urbanismo ao Congresso.

CONCURSO Il'iTERNACIONAL PARA
UM F'ILME DOCUMENTARIO

Junto ao seu relatório o arquiteto
Jorge Wíiheím, apresentou as bases
para realização de um concurso para
a escolha de cineasta (ou squípe) de
um documentárío cínematográríco sô-
bre a cldade . Transcrevemos a se-
guir a prcposta de edital:

1 - Do Patrccinado

1.1 - O presente concurso é insti-
tuído pela Comissão de Urbanismo da
União Internacional de Arquitetos, 15
Qual Malaquias, Paris, - com o pa-
trocínio da UNESCO.
1.2 - para a direção do concurso e

resposta a' qualquer correspondência,
é indicado o arq. . " ,
do Secretariado da U.1. A.

2 - Dos objetivos

2.1 - O concurso visa escolher o
profissional (ou equipe) responsável
pela realização de um filme documen-
tário de 20 a 30 minutos, 35 mm, co-
lorido, sonoro, passível de redução
para 16 mm., em branco e preto.

2.2 - O filme será propriedade da
U. 1.A., estreará no VIII Congresso. In-
ternacional de Arquitetos e será dís-
tribuido posteriormente a escolas, cí-
neclubes, cínematecas, televisão, en-
tidades culturais e circuitos comer-
ciais, dif'undindo a mensagem contida
no tema; desta forma, objetiva tornar
consciente o; espectadores, da situação,
da dinymica e possibilidade de melho-
ria das cidades.

2.3 - E' igualmente objetivo do con-
curso, receber do vencedor um foto-
documentárío (fotografias do filme,
com legendas) para divulgação impres-
sa e exposição das mesmas.

3 - Do tema

O tema deverá ser "A Cidade"; abor-
dará, sob qualquer prisma e segundo
qualquer técnica ou meio de expres-
são, o significado da cidade, 0'8 be-
nefícios que traz à vida em sociedade,
como se vive nela, quaís as dificulda-
des que suas defícíêncías acarretam à
vida de seus' habitantes, quaís as for-
mas de ajuda mútua para sanar êsses
males, qual a repcnsabílídade do povo
em tomar em suas mãos as rédeas das
transformações urbanas, a responsa-
bilidade e possibilidade das autorida-
des, o papel do arquiteto, sua possível
atuação na. compreensão dos proble-
mas da vida urbana e nas transforma-
ções possíveis.

O tema poderá ser abordado no seu
todo, ou parcialmente, devendo-se con-
tudo lembrar os objetivos dídátícos da
cláusula 2.2.



4:- DOs participantes e das etapas

4.1 - O concurso é aberto a todos
os cineastas do mundo.

4.2 - O concurso se dividirá em
duas etapas. Para a prímeíra etapa,
com prazo até 30 de outubro, os par-
ticipantes deverão enviar:

4.2.1 - um "curriculum vitae" pro-
üssíonal, com indicação dos filmes rea-
lizados, prêmios recebídcs, etc.

4.2.2 - sínópse literária descre-
vendo o roteiro que pretendem elabo-
rar, ilustrando-o, se julgarem conve-
niente, com fotografias ou desenhos e
ssquemas:

4.2.3 - Baseando-se nos dois ítens
acima, o juri escolherá seis concor-
rentes para a 2. a etapa.

'.{.T-"::':''' Pará a. 2. a etapa, com prazo
até 31 de janeiro, os seis concorrentes
deverão enviar:

4.3.1 - roteiro completo ou enqua-
dramento técnico do filme;

4.3.2 ~ orçamento;

4.3.3 - plano de produção (organi-
zação de equipe, prazos, etc .};

4.3 .4 - baseando-se nos ítens aci-
ma, príncípalmente no roteiro, o júri
escolherá '0 vencedor do concurso.

--'

5 - Prêmios e Júri

5. 1 - Ao vencedor do concurso será
adjudicado o contrato para a realiza-
ção do filme, de acõrdo cem o orça-
mento proposto e dentro dos prazos e
condições do presente edítal ;

5,2 - cada um dos cinco partici-
pantes da 2. a etapa que não foram in-
dicados como vencedores, e cujo ro-
teiro não venha a ser utilizado, rece-
berá o t},tulo de pró-Iabore, um prê-
mio de;.: ; .

5.3 .- O júri para a 1.a e 2.a etapas
será constituído pelo cineasta .
· . . . . . . . . . . . .. e pelos arquíteto s .
· " indicados pela U.I.A.;

5.4 - O júri terá 15 dias para jul-
gar cada uma das duas etapas, notrí'i-
cando o resultado por escrito, ao di-
retor do concurso;

5.5 - As decisões do juri serão ma-
peláveís e públicas, sendo obrigatória
a indicação de classificados e vencedo-.
res na l.a e 2.a etapas.

6 - Dos prazos

Para a publcação do edital: até
15/7/64

Para o pedido de infcrmações: até
30/8/64

Para a. entrega da 1. a etapa: até
30/10/64

Para o julgamento da 1. a etapa: até
15/11/64

Para a entrega da 2. a etapa: até
31/1/65

Para o julgamento da. 2.a etapa: até
15/2/65

Para a entrega do filme e do foto-
documentário: até 30/5/65

Para o pagamento dos prêmios: até
30/7/65.

7 - Generalidadas (a excluir do edita})

7.1 - os cargos do júri serão remu-
nerados .sendo pagas as eventuais des-
pesas de viagens e estadias;

7.2 - sugerem-se como cineastas,
para o júri, um dos seguintes reno-
mados proríssíonaís: _ John Orieson
(Inglaterra), 'Paul Rotha (Inglaterra),
Arthur Elton e Edgard Anstey (Ingla-
terra) , o diretor do IDHEC (Par is) , o
diretor do Centro S.perimentale de Ro-
ma, Tooplitz Teny (Polonia) , prof.
Bronsil (Praga), um representante do
National Film Board (Canadá), Fer-
do Birri (Argentina), Bert Haanstra
(Holanda) , Chris Marker (França.)',
Joris Ivens (Hclanda) , Herman v a n
.ríer Horst (Holanda) :

7,3 ,-'- para a divulgação do edital
do concurso, dever-se-ão usar as as-
sociações de arquitetos, a. UNESCO, os
Ministérios de Cultura, as entidades
profissionais estatais, as universidades,
as escolas de cinema, os cíne-clubes e
cinema tecas, as agências nctícíosas e
revistas especializadas;

7.4 - O júri pode sugerir e a U.I.A:
pode contratar, além do vencedor, ou-
tro (s) partícípante (s) da 2. a etapa.

• JW é diretor óa OIV1S!\O NaCIOUtllae uroamsmo ao lAB e membro t.1tular do IAB na Co-
missão de Urbanismo da UIA. O trabalho que publlcamos se baseia no reiató-io a ser apre-
sen.tado pelo IAB na reunião da Comissão da Urbarnsmo da UIA a realizar-se no corrente mês
de Junho. Neste trabalho. JW envoca com multa prcprtedade aspectcs relevantes da situação
brasileira face à intensa urbantzacâo. aos problemas de planejamento territorial e à formação
do arquiteto.
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Projeto - 1963
ARQUITF,:TO - M. M. M. ROBERTO
CONJUNTO HOTELEIRO
PROPRIETÁRIO - CEMADI~
Arrezano - Hália

Conjunto composto de quartos, apartamentos, restaurante e lojas. A solução baseou-se na criação de uma
"piazza" em 3 níveis, sendo o mais alto o nível do campo de golf, já terminado e um dos mais belos da
Riviera. A via existente (Via Aurelía) não foi aproveitada para acesso direto aos blocos do Conjunto como,
à primeira. vista, parecería Q<partldo mais espontâneo. Congestionamento de tráfego na via existente, o fato de
que somente os andares superiores teriam vista para o mar e a visão truncada para quem do campo de golf
olhasse para o Conjunto ievaram-õs arquitetos a escolher outra solução. (Figura 1)
A implantação adotada - suspendéndo todo o Conjunto, de í'orma a prolongar o campo de gol! sob os edifícios
à semelhança de um "mezzanmo" - permite, em todos os pavimentos, uma visão total do Mediterrâneo e a
vista completa do Conjunto pará/o observador colocado no campo de golfo Uma. via própria leva o tráfego
até à praça íntermedíárta. localizada no pavimento tmedíatamente abaixo do nível do campo de golí'. Neste
plano estão situadas as atividades sociais do Conjunto, -as lojas e os acessos dos edifícios. ' Os. -pavímentos in-
feriores foram aproveitados para, as dependências de serviço, garages e estacionamentos. (Figura 2) .



PAINEL.

ARQUITETO - ULYSS'ES BURLAMAQUI
RESIDJi:NCIA DO SR. JOãO B. FONTAN
Graj aú - Ouanabara
Projeto e construção ...,....1960/61

Apesar das reduzidas dimensões do terreno (12.00 x 30.00) a construção .resultou. ele uma solução bastante
aberta, integrada com jardins e pátios. internos, .fazendo com-que a casa pareça bem mais ampla do que real-
mente é (cêrea de 360.00 m2) de área -ecnstruída. . .
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ARQUITETO - PAULO ANTUNES RIBEIRO
ESCOLA DE 10 CLASSES
Braz de Pina - Guanabara
PROPRIETARIO - FUNDAÇÃO OTAVIO MANGABEIRA
Projeto - 1962

A exiguidade do terreno levou o arquiteto a colocar as salas de aula no pavimento superior, aproveitando a
parte do "Pílotis" para recreio coberto, cozinha, admmistração e sanitários. Uma rampa com 10% de incli-
nação, atende à circulação entre os dois pISOS.
As salas voltadas para a rua serão demasiadamente ínsoladas, o que ,çleterminou a colocação de um "brise"
em lâminas de alumínio, sustentado por vigas de concreto, afastado de 1,50m das janelas das salas de aura.
Esta proteção originou uma série de fenômenos acusticos - ínterterêncía de sons de uma aula para outra,
- o que levou o arquiteto a criar entre as salas, e do peitoril para cima" uma divisão em concreto armado
que, segundo os estudos do arq. Roberto Thompson Motta, solucionará perfeitamente o problema.
A cobertura é Indépendentê da laje do teto, permitindo _uma perfeita ventilação das salas de aula. A cober-
tura foi projetada. em seções independentes em forma -de "U", cem inclinação - acentuada, de forma a evitar
qualquer impermeabilização, além do tratamento do próprio concreto.



Reportagfem

AsselDbléia Nacional do I.A.B.

Convocada pelo IAB nacional, rea- Agenda
lízou-se em maio úítímo, no Rio, a
Assembléia Nacional de arquitetos
,filiados ao IAB. Num país em que, as
comunicações entre cs pontos mais
afastados não é fácil, o contato entre
arquitetos das diversas regiões é espo-
rádico. O arquiteto de Pernambuco,
do Rio Grande ou de Goiás vive, prà-
ticamente, o seu próprio mundo, iso-
lado e sem maiores, e mais significati-
vas relações profissionais com os co-
legas de outras regiões.

Daí o grande relêvo da Assembléia
Nacional do Instituto que, estatutària-
mente, deveria ser realizada cada ano,
mas, dada a falta de meios financei-
ros, é sempre adiada. Êste ano, porém,
o Conselho Superior dispondo de verba
convocou-a, reunindo assim arquitetos
de quase tôdas as regiões do Brasil
para debater, com entusiasmo, ques-
tões da maícr relevância para o exer-
cício profissional.

O Rio é, pelos E'statutos do I~, a
sede do Conselho Superior, e o local
onde se reúne a Assembléia Nacional.
Os departamentos do IAB constituem
a Assembléía Nacional fazendo-se re-
presentar por seus presidentes e por
delegados - eleitos à razão de um para
cada cem associados. Envi:a.ram repre-
sentantes os departamentos de Per-
nambuco, da Bahía, da Guanabara, do
Rio Grande do Sul, e de São Paulo e
as delegacias do Ceará, do Rio Grande
do Norte e do Espírito Santo. Deixa-
ram de comparecer os colegas dós de-
partamentos do Estado do Rio, de
Mínas, de Brasília e do Paraná , São
Paulo e Guanabara constítuiràm as
.duas maiores delegações, com 22 e 20
arquitetos cada Uma.

A agenda da Assembléia incluía
assuntos varíadcs e de grande sígní-
i'icação para a classe: atualização d03
Estatutos; regimento das Divisões
Nacionais; regulamentação proüssío-
nal: ímpôsto sôbre a renda; partici-
pação em congressos internacionais;
Terceiro Congresso de Urbanismo:
criação dos departamentos do Ceará e
de Goiás; regulamento de concursos;
Federação Brasileira de Urbanismo;
Colaborador Industrial; Premiação
Nacional do IAB; tabelas para paga-
mentos de direitos autorais e outras
matérias.
A fim de facilitar o exame e o debate

do extenso material relativo a essa
agenda" foram constituídas comissões
para apreciar e estudar os documentos
apresentados pelos, Departamentos e
relatá-lcs em plenário .
O sistema adotado foi da maior

eficácia. Os assuntos foram todos
estudados,analisados e debatidos nas
comissões e posteriormente submetidos
ao plenário. besta forma, tcram apro-
vadas modífícações substanciais em
alguns dos documentos básicos do IAB
tais como: estatutos, tabelas, regula-
mento de concurso, e redigidas novas
normas, destinadas a terem bastante
repercussão, entre e'as: Ocrpo de Ju-
rados; Premi ação Nacional do IAB;
Regulamento das Divisões Nacionais e
das comissões EspE;ciais e Departa-
mento de Assessoria Industrial.

Aprovadas as matérias constantes da
agenda a Assembléia nomeou arqui-
tetos para procederem à redação final
dos dccúmentos. São êles: Júlio Neves
(IAB-SP), "Tabela de Pagamento de
Direitos Autorais"; Antônio Augusto
Dias, (IA~-GB), "Norma, de, Conduta,
do ArquitetÇl"; WitOlaf Prochníck
(IAB-G~), "Premíação l'facion~l do

IAB"; Maurício T. Schneider (IAB-
SP), "Regulamento de Concursos" e
"Ocrpo de Jurados"; Arnaldo Paolielo
(IAB SP), "Departamento de Assesso-
ria Industrial"; -e Flávio Léo A. da Sil-
veíra (IAB-GB'), - "Atualização dos Es-
tatutos e Regimento das Divisões".

Presidiu aos trabalhos da Assembléia
o Arq. Icaro de castro Mello. As reu-
niões, tanto das comissões quanto do
plenário, processaram-se dentro de um
clima de entusiasmo, boa vontade e
cordialidade.

Foram realizadas 5 reuniões plená-
rias, inúmeras d€' comissões. No de-
correr da Assembléia o Conselho Su-
perior reuniu-se por duas vêzes.

Habitação e pla.nejamerrte. territorial

A Assembléia debateu, mais uma vez,
os problemas brasileírcs de habitação
e planejamento territorial, em face do
crescente interêsse dos arquitetos pelo
assunto. Os debates da Assembléia
orientaram-se no sentido dos fatos
noticiados pelos jornais daqueles dias,
e que tratavam do programa de' habl- 19
tação estudado pelos Ministérios do
Planejamento e do T'rabalho. Uma'
proposição do Dep:l,rtamento de São
Paulo foi debatida, modificada e apro-
vada. O IAB--SP, propunha que ó IAB
se dirigisse ao Govêrno Federal aplau-
dindo-o pela preocupação demonstrada
ante o gravíssimo problema brasileiro
de habitação. Assim resolvido, deter-
mínou-ce o envio f.D ;Presidente da
República de um telegrama, com o
seguinte teor: ' '

"O Instituto de Arquitetos do
Brasil que vem se interessando
há multes anos pelo problema
de planejamento e urbanização de
novos núcteoS habítactonaís no

, - -
país e a criação de uma menta-



lidade de política urbana de
âmbito nacional vg apontando
falhas e sugerindo objetivamente
medidas vg vem congratular-se
com Vossa Excelência pela sen-
sibilidade do atual Govêmo vg
pondo em destaque no seu pro-
grama o problema habítacíenal
e colocar à disposição do Gavêr-
no Federal a contribúição dos
arquitetos brasileiros no enea-
mínhamento e solução do pro-
blema."
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A Assembléia resolveu, em seguida,
determinar qUe os presidentes de De-
partamentos presentes se reunissem
para apreciar e debater o trabalho
elaborado pelo IAB-SP sôbre política
territorial e habitacional, sintetizando
e adaptando dccumentos anteriores do
IAB relativos à matéria em discussão.
Desta reunião resultou o acõrdo sôbre

a conveniência. de, serem procurados
> os Ministros Roberto Campos e Arnaldo
Sussekind. Neste encontro, os membros

- do Conselho Superior ofereceriam a co-
laboraçâo dos arquitetos - proi'lssio-
naís diretamente ligados às tarefas
decorrentes do equacíonamento .e da
solução dos problemas de planejamento
e de habitação - e o resultado dos
estudos feitos a respeito pelo Instituto

, de Arquitetos.

IAB-CE e IAB-GO, novos
departamentos

A . Assembléia aprovou a transfor-
mação das atuais delegacias do ceará
, e de Goiás em departamentos. O fato
foi saudado calorosamente como uma
prova da unidade dos arquitetos bra-
sileiros e do crescente prestígio do
IAB. O Instituto de Arquitetes conta
agora com 11 departamentos regionais:
Ceará (IAB-CE), Pernambueo (IAB-
PE), Babia. (IAB-BA), Rio de Janeiro
(IAB-RJ) , Guanabara (IAB-GB), Pa-
raná (IAB-PR) , Rio Grande do Sul
,(IAB-RGS). São 'Paulo (lAB-SP), Bra-
s5lia (IAB-DF), Goiás ('IAB-GO), . e
.Minas Gerais (IAB-MG).. .

O Conselho, Superior resolveu outor-
gar, por eleição, o título de sócio bene-
mérito às seguintes personalidades:
Embaixador Cast ello Branco, Embai-
xador Neiva: Bastían Pinto, Ministro
Miloon Faria, Conselheiro Paulo Cam-
pos de Oliveira, Sr. Carlos canerc Ro-
drígues, Arquiteto Carlos Ramos, ~
nome de destaque da arquitetura por-
tuguesa, diretor da, Faculdade de Ar-
quitetura do Pôrto e qUe foi, durante
nove anos, více-presídente da UIA.
Aprovou-se, . também, a indicação do
Arquiteto Fernarido Belaunde' Terry,
. Presidente da República do Peru e do
Presidente da Sociedade de Arquitetos
do Uruguai para sócio benemérito do
'JAB;-

. - ---.r-------------------------------------------~

Jornada. fronteiriça de arquitetos

O arquiteto Irineu Breitman, presi-
dente do IAB-RGS, relatou o encontro
de arquitetos brasileiros e uruguaios
promovido por iniciativa da Associação
Panamericana de Arquitetos. O IAB-
RGS representou os arquitetos brasi-
leiros nesta }ornada quê teve lugar em
Montevidéu. Na reunião foram trata-
dos diversos problemas relativos ao
planej amento de áreas fronteírtças
brasileiras e .uruguaias. Fixou-se espe-
cial atenção à região de -Lagoa Mirim
cuía área, no Brasil, corresponde a 11
municípios e que abrange 1/6 do terri-
tório uruguaio. O planejamento da
área de Lagoa Mirim será desenvol-
vido por uma comissão mista Brasil-
Uruguai, cem verba da ONU. Irineu
Breitman informou que uma próxima
reunião está marcada para novembro.
O encontro será realizado em Jaguarão,
um dos municípios da baixada, de
Lagoa Mirim e a sessão de encerra-
mento será .em Pôrto Alegre. O prest-
dente do IAB comunicou que Q. Conse-
lho Superior rar-se-á representar neste
encontro de arquitetos, uruguaios e
brasileiros e que o fato será comuni-
cado aos demais departamentos.

Regulamentação prafiss1l)Ual

Está em tramitação no Congresso
Nacional um anteprojeto de lei desti-
nado a regulamentar o exercício pro-
fissional de engenheiros, agrônomos, e
arquitetos. O anteprojeto de lei é re-
resultado de um acôrdo a que chega-
ram as entidades de cíasss que con-
gregam os integrantes destas catego-
rias profissionais.
O assunto foi debatido na Assem-

bléía, por proposta do arquiteto Albertc
Botti, presidente do IAB-SP, à luz das
disposições constantes do Ato Institu-
cional sôbre a tramitação de matérias
oriundas do Poder Executivo. .Argu-
mentou Botti que, dentro do atuá 1 sis-
tema legislatívo, as entidades de classe
interessadas na modificação da regu-
lamentação profissional deveriam pro-
curar, imediatamente, encaminhar a
matéria através do Poder Executivo,
a fim de obter um 'andamento mais
rápido.

A posição do IAB

Durante a realização da 2.a sessão
da Assembléia Nacional o Arquiteto
Maurício R/oberto, Presidente do IAB-
GB, fez uma proposta encarecendo a
necessidade de ser tentada, pelo Con-
selho Superior, uma audíêncía' com, o
Presidente da Repúblíca a fim de des-
fazer mal-entendidos a respeito ria

"'participa~ã{) de arquitetos emcongres-

sos e em planos governamentâ1s. A
posição dos arquitetos nestes cases é
tomada dentro de um critério exclusi-
vamente profissional e técnico, não
envolvendo esta participação vincula-
ções ideológIcas. Quanto à presença
de representantes do IAB em congres-
sos e reuniões internacionais é preciso
mostrar que o Instituto é filiado à
UIA, entidade que congrega profissio-
nais de <tôdas as nações e, também,
organismo consultor da UNESCO. A
presença .dos arquitetos brasileiros
nestes conclaves é fundamental por-
tanto n.ão' sÓ~pelo . qüe ' repres'entâm
como intercâmbio profissional como
para o prestígio da cultura arquítetô-
nica brasileira. Esta legítima partici-
pação tem, todavia, ocasionado acusa-
ções infundadas e até mesmo deten-
ções de colegas.

ACOlhendo a proposta do Maurício
.Roberto, que, obteVe concordância geral
, da Assembléia, 1caro Castro Melo, :pre-
sídente do Conselho Superior, ínrormou
que tomaria providências imediatas
para que sejam fornecidos acs Depar-
tamentos documentos esclarecendo
êstes pontos e que solícítarâ ao Presi-
dente da República a audíêncía pro-
posta:

Compareceram à Assembléia, como
delegados e convidados os seguintes
arquitetos: Delegacia do Ceará: José
Armando Farias. Delegacia do Rio
Grande da Norte, João Maurício Mi-
randa , Departamento de Pernambuco,
José Femando Nunes de Carvalho e
Maurício Castro. Departamento da
Guanab ara, Paulo Antunes Ribeiro,
Marcos Konder Netto, Maurício No-
guelra Batista, Flávio Léo da süveíra,
Jorge Machado Moreíra, Cla.udius S,
P, oeccon, Maurício Roberto, Ivan oest
de Carvalho, Antônio Augusto Dias,
, Jacques Jayme Hazan, Wladi.mir Alves
de sousa, -Sa,lomão Tandeta, João Ri-
cardo Serran, Alfredo Luíz Britto. Ale-
,xandre Nicolaeff, Luíz Paulo Conde,
Mario Torquato Pinheiro, Durval Lobo,
Hircio Ferm'o de Miranda, Wit-0laf
Prochnick. Departamento do' Rio
Grande do Sul, J. C. Paiva da Silva,
Jayme Levanton, Francisco Pedt0
Simch. Flávio F. Soares, e Iríneu
Breitman. Departamento de São
Paulo, Sidney de Olivei.ra, Paulo Celso
Duarte, Luiz Groba Rinaldi. Henrique
Signore Sadocio, Walter saraíve,
Kneese, Carlos Brasil Lodi, Paulo T. C.
de Freitas, Roger Zuekhol, Eduardo
Kneese de Mello, Gian Carlo Gaspe-
ríní, Oswaldo Arthur Bratke, Paulo
Camargo .e Almeida, Joaquim Guedes,
Jorge Wilhelm, Francisco Beck, Alber-
to Botti. Maurício Schneid'er, Arnaldo
Joaquim PaolieUo, Júlio Franco Neves,
tcaro de Castro Mello, Eduardo coro-
na, Oswaldo Correia Gonçalves:, ,o,
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artes visuais

Ferreira Gullar

A PINTURA ESPERA

A pintura, como fenômeno in-
ternacional, parece atravessar
uma fase de estagnação. Ou,
como querem os mais otimistas,
de repouso e ruminação. De fato,
era impossível manter a velocidade
de mudanças que se vinha regis-
trando desde-o fim da II Guerra
Mundial.
Não acreditamos, porém, que

êsse repouso, tão necessário e be-
néfico, sobretudo para países
~gm~ o nosso,que teriam assim
oportunidade maior de opção pró-
pria, demore muito. ~le significa
recessão no mercado de arte,
queda das vendas em Paris, Nova
Iorquj, e aqui mesmo.
Como já observamos em artigos

anteriores, o jôgo das novidades,
no campo internacional das artes
plásticas, é eliminado pela máqui-
na de promoções qus os "mar-
chands" acionam e controlam. E
êsse repouso, essa repentina falta
de nevídade, só se dá por alguma
razão inelutável que terá sido,
sem dúvida, o esgotamento das
possibilidades contidas na ten-
dência que orientou a pintura nos
últimos anos. De fato, o tachísmo
já era o último caldo daquela
laranja que se começou a espre-
mer por volta de 1900 ...
. Mas nos departamentos de pro-
moções das grandes galerias in-
ternacionais, os "experts" andam
de um lado para o outro, insones,
a buscar um nôvo caminho para a
arte, capaz de sacudir o interêsse
do burguês, seu esnobismo e sua
ambição de lucro fácíl. Em suma,
uma. arte nova que surja diante
de todo mundo como um bom e
seguro investimento.
Faz mais de dois anos, quando

o "tachísmo'' começava a bruxo-
lear, escrevi que os "marchands'
estavam armando, na Europa,
uma "nova tendência" artística
para. alastrar-se pelo mundo ín-
teíro , E que essa tendência "nova."
era o velho e manjado surrealís-
mo, furor dos anos 20 na E.uropa
e na América. O prenúncio se
fazia, no súbito interêsse demons-
trado pelas editoras de arte na
edição de albuns sôbre pintores
surrealístas ou afins. Ao mesmo
tem~, as:. galerias parisi~l1!!es,sé

e r a.
enchiam de· exposições surrealís-
tas, retrospectivas Ou atuaís; co-
letivas e individuais. Um verda-
deiro renascímentol ...
Mas a coisa parece que não

pegou. Aqui mesmo, logo surgiram
uns tímidos" inovadores" já nesse
rumo, mas não deu pé. É que o
surrealísmo é uma linguagem ex-
cessivamente usada e abusada,
com uma atmosfera e um abece-
dárlo muito característicos e da-
tados. Não deu pé nas propor-
ções que sonhavam seus promo-
tores, mas sempre movimentou
uma coisinha. Ainda há pouco
tivemos, no Museu Nacional de
Belas Artes, uma exposição dos
"realistas fantásticos". de Viena,
que se apresentam mesmo com os
precursores, em tôda a Europa, da
nova tendência artística. Nada
tão velho, meu Deus!
Menos acadêmico é, certamente,

o movimento norte-americano da
"estética do lixo" e da "pop art:',
com suas maletas velhas ou suas
"hamburgers" de papelão tama-
nho gigante. Menos acadêmico,
por menos subj etívos e mais des-
ligados das técnicas tradícíonaís.
Mas uma expressão em que o
autor do protesto é também a sua
vitima. Depoís, uma arte sem
muita condição de uníversalízar-
se, por razões inclusive econômi-
cas. Ninguém comprará aquelas
"coisas" sujas.
E é assim que no Brasil chega-

mos a uma espécie de coexistência
pacifica entre velhos e acérrimos
antagonistas. A exposiçao do
grupo "Novas tendências" é mais
clara demonstração disso: con-
cretístas e neconcretistas, abs-
tracíonístas líricos, tachistas, ín-
formalistas, ríguratívos e neotígu-
ratívos, todos agora se reunem,
como feras que perderam as prêsas
e que agora até se acariciam,
umas às outras. Sim, a verdade
não estava com nenhuma delas
isoladamente: estava em tôdãs um
pouquínho em cada uma ...

MAM - Curso de Artes Gráficas
O Museu de Arte Moderna vai

promover (início 1.0 de Julho) "um
Curso de Artes Gráficas - e ele-
mentos de Comunicação Visual
destinado à melhoria nível
profissional do pessoal da indús-
tria gráfica, TV, cinema, impren-
sa, etc. O curso será dado' pelo
artista gráfico Rogério Duarte em
3 aulas semanas de duas horãs,
em .períodos. de. 5 mêses.

literatura

M. Cavalcanti Proença..

REALIDADES BiMSILEIRAS
E .LITERATURA

Os rios hão de continuar forne-
cendo similitude para as metá-
foras permanentes, antigas e
atuais, até que êles se acabem e o
povo passe a- beber água do mal'
distilada. Rio literário é metáfora
boa para o Brasil, porque fica
dentro daquele conceito gídeano
de continuidade, porque tem cor-
respondência alegórica com a pró-
pria evolução do pensamento na-
cional. Pensamento que-. -i:e"cebe
águas vindas de dentro da -própria
terra brasileira, as ípueíras e
arroios da privíncia; águas purífí-
cadas de zonas mais altas, águas
menos barrentas, menos: telúricas,
chuva do céu europeu.

O último grande afluente que
recebeu, provocando repiquete res-
peitável. foi o movimento moder-
nista: E nesse movimento, alguns
temas foram retomados" só que
os ângulos focalizados eram dife-
rentes, com novas arestas e face-
tas, nova interpretação.

Aquêles romances de Frank1in
Távora - Casamento no Arrabalde
e O Matutn, bem assim O Serta-
nejo, de José de Alencar, tudó
reapareceu transfigurado no cha-
mado romanos nordestino, no
grande ciclo da cana de açúcar,
de José Lins do Rêgo. Aquêie
Missionário, romance de Inglês de
Souza, desabrocha, em série, com
outra fôrça, no ciclo do cacau,
projetando Jorge Amado.

O ponto de observação dos es-
critores antigos é que diferia em
relação aos de hoje: os antigos,
até certo ponto, arrumavam a rea-
lidade para que coubesse num
ideal; os atuais procuram confi-
gurar Ul1"..a.realidade artístíca,
selecionando e valorizando os
próprios elementos do material de
trabalho. No fundo, também, com
um ideal; só que díferente ,

Na verdade, essa literatura do
nordeste é a mesma literatura:
rural; sertanísta, literatura dos
lugares remotos do sertão, lugares
ermos e repagados, como -diria
Guimarães Rosa.·:
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o tema, portanto, é homólogo ,
E nem podia deixar de ser, pois,
no Brasil, aquilo que se delineou
e, como por assim dizer, cristali-
zou, numa forma nacícnal de vida,
foi a realídade rural; através 'dos
tempos, essa .realidade rural se
vem impondo como tema de
ficção. Seria fácil de juntar, sem
escândalo, aquela narração do
Oabeleíra, do mesmo Franklin
Távora, com O Cangaceiro de José
Lins do Rêgo. O drama da sêca
em Domingos Olímpío é o mesmo
em José Améríco de Almeída e
Raquel de Queiróz.
Chegamos, então, ao ponto pre-

fixado: o que houve foi a con-
quista de novas expressões, E,
porque novas, essas expressões
construíram também novas reali-
dades, ou, para ser mais preciso,
reinterpretaram a realidade pre-
existente.

Muito Se tem dito do romance
urbano. Seria bom notar que essas
urbs que andam nos romances são,
até certo época, as urbs dos ::;0-

brados e mocambos, isto é, trans-
posiçoes apenas geográficas do
binômio casa grande - senzala.
Urbano se considera, então, o ro-
mance, não propriamente porque
se diversifique do rural, mas
porque houve mudança de palco.
Os temas desenrolados na fazenda
ou no engenho podem ter segui-
mento sôbre o sinteco dos pala-
cetes, em qualquer Rua Direita de
qualquer cidade; janelas de
aroeíra no campo, sacadas com
balcões de ferro trabalhado nas
cidades. No peitoril, as mesmas
personagens. Tanto assim que a
gente citadina da literatura ro-
mântica não trabalha, vive de
rendimentos, têm fazendas de
onde lhes vêm dinheiro e prestí-
gio, onde outros trabalham para
que êles possam manter os filhos
em Colégios caros e as mulheres
em permanente desfile de modas.
Na linha dêsse romance urbano,

que vem de Machado de Assis a
Marques Rebelo, anexando Manuel
Antônio de Almeída, Alencar e
Lima Barrete no Ráo, incluindo,
de passagem, Maria de Lourdes
Teixeira, em S2.0 Paulo, devemos
notar a presença, quase sempre
positiva, dos bairros da periferia,
dos subúrbios, das chácaras, ter-
renos baldios,' capínzaís, enfim
daqueles elementos que conservam
nas cidades, traços da vida rural.
Em Marques Rebêlo, o mais ur-

bano de todos, o 'J'ppicheiro r~a~
parece a tôda hora; menino aínda
escuta riacho cantando vnae, pe-

dras, e ainda é capaz d" distin-
guir entre um potrilho e um bode
sem chifres, coisa que menino de
hoj e, nascído e criado na zona
sul do Rio, não consegue. E po-
derá morrer sem saber distinguir,
sem ao menos ter visto nem po-
trilho nem bode. Já vi, no Jardim
Zoológico, moça com voz e olhes
de enlêvo perguntar ao namora-
do, apontando o ararnado dó bú-
falo: - :Esse é o tal do boi? -
Nem vale esclarecer que o enlêvo
da voz e dos olhos era. todo do
namorado.

Mas essa urbe-metrópole começa
a impor a sua personalidade; e
Copacabana parece escolhida para
símbolo dessa nova realidade que
ainda não achou o seu romancís-
ta. Não achou porque o verda-
deiro romancista de Copacabana
não lhe notará o pitoresco, o ori-
ginal, o contraditório, ném achará
estranho, complicado, insólito o
comportamento dos seus habitan-
tes; Copacabana será a sua pró-
pria vivência e não apenas seu
tema.

O romance do Rio urbano, como
o de São Paulo, terá de vir de
dentro para rora, não de autor-
espectador, mas de autor-ator,
astro ou figurante, mas persona-
gem.

O da favela teria nascido cem
Carolina, se Carolina tivesse ex-
pressão artística e o seu livro
fôsse literatura e não apenas um
extraordinário depoimento, válido,
além de 'tudo, pelo material de
uma linguagem primitiva, cheia
de implicações f'ílológícas e sociais.

Mas essa busca de novos temas,
essa. tentativa de recriar a rea-
lidade cotidiana, é uni bem sinal.
O rio das letras veio vindo, cresceu
suas águas chegado qus foi 1928,
saiu o Retrato do Brasil, de Paulo
Prado, com braço dado com
lV1\l.cunaíma,de Mário de Andrade;
logo adiante se uniram ao Oebra
Norato de Raul Bopp e ao ufa-
nismo decepcionado de Murilo
Mendes na História do Brasil.
Daí por diante as águas serena-
ram, fizeram seu caminho: ítaí-
pavas, em 1945, para, o lado da
poesia, um pouco de ccrredeira,
já, então, por conta de Guimarães
Rosa, quando uma nova expressão,
originàriamente no jeito da que
fôra criada pelos modernistas, re-
tomou, todosvcs recursos, mobílí-
zou tôdas as. reservas --:- a, língua
portuguêsa velha, a linguagem
oral. e sertanela,. o latim dosclás-
sicos e odas~~ ciências naturais,

música

numa colheita muito mais ampla
e em muitas mais lavouras.
Agora já estamos sentindo que

houve parada nas águas. O re-
manso se fez e, porque águas
remansadas regiram, os rebojos aí
estão. A busca de novos tenras,
misturando testemunha e inYJm-
ção, invenção e testemunho (ne-
cessario êsse cruzamento para
sígnífícar que os catadores de ino-
vações ainda não encontraram a
expressão dos novos temas) vêm
com o reaproveitamento de temas
conhecidos, revistos e reapresen-
tados, num estruturar de novos
meios expressivos.

E, por isso, os temas antigos
que encontraram expressão se
renovaram e aí estão, valendo e
superando os atuais, ainda vesti-
dos de expressão velha.
A literatura do B:rasil é a de

suas realidades, onde convergem
fatôres históricos, fís'ográftcos,
sócío-econômícos , E dêsse ponto
ele vista a Iíteratura regional se
presta muito à demonstração. Que
tentaremos.

•
Nelson Lins e Barros

MúSICA MODERNA

(Dêcímo segundo e últímo
de uma série de artigos sô-
bre os problemas da músi-
ca atraves de sua história) .

A reação contra a burguesia, ini-
ciada no fim do século dezenove,
resultou na mais violenta revolu-
ção musical, conhecida geralmente
como Música Moderna. A deno-
minacão é controvertida. Os mu-
sícólogos preferem a expressão
Nova MÚSica" restringindo o mo-
vimento ao ultra-radícaüsmo do
século vinte. A Música Moderna
compreenderia apenas a música
de vanguarda da segunda metade
do século dezenove. E' uma posi-
ção justa, principalmente no que
se refere à tonalidade. Entretan-
to, é muito discutível definir exa-
tamente onde começa uma revo-
lução musical. PCr isso, uma dis-
tinção, em têrmos. do que certa-
mente foram duas etapas de um
movimento, iria na realidade, con-
fundir mais do que esclarecer va
situação.
Prefiro a definição popular de

Música Moderna que, embora me-
nos técnica, tem a vantagem de
englobar tôdas as tendências pre-
cursoras -ou revolueíenárías damú-



sica, desde o fim do século deze-
novs até os nossos dias.

Mais importante que a defini-
ção é a extensão e a profundidade
do movimento. Esta é ma's uma
razão por que não se deve fir-
mar-se em uma definição muito
limitada, passível de êrro de in-
terpretação histórica que só o fu-
turo pode decidir. Assim, prefiro
integrar a Músíca Moderna aos
grandes acontecimentos sociais,
precursores ou revolucionários,
que vêm Se processando desde o
i'lm do século dezenove até hoje
e que se caracteriza como uma
luta contra a burguesia.

A Música Moderna luta contra
a burguesia. através de sua ex-
pressão típica: o romantismo. Co-
locado nêsses têrmcs, o movimen-
to inicia-se com alzuns p.•..ecurso-
res nacionalistas, alguns neo-vag-
nerianos e mais precisamente com
os impressionistas.

A reação ao romantismo foi pos-
sibilitada pelas suas próprias con-
tradições. Essa música, que pre-
tendia 'atingir um público cada
vez maior, era fruto do mais exal-
tado individualismo. A expressão
individual. apoiada a uma, liber-
dade crescente quebraram as for-
mas e dissolveram a harmonia. A
destruícâo da tonalidade foi uma
decorrência fatal.
No sentido harmônico, Wae:ner

foi o precursor. Não há um único
músico moderno .que l!ão tenha so-
frido sua influência direta ou in-
direta. Bruckner, Mahler, Wolf.
strauss, Debussy, Schonberg, até
o nosso Villa r,obos foram r-ós-
wagnerianos, pelo menos no início
de suas carreiras. Mas W·9,gner
não foi um moderno: Sua música
estava ainda envolvida da maior
intensidade romântica. Foi um
grande inovador índívtdualísta,
um deatruídor ínvolunrárío de
seus próprios princípios. Esta
destruíçâoagravou-se com Richard
strauss. Dissonâncias mais atre-
vidas nunca tinham s'do arrisca-
das, "Morte e Transfiauracão" .
"Assim falou Zaratustra" assom-
brou o mundo com seu final em
dois tons: si maior e dó menor .
stranss não teve escrúpulo em
usar progressões harmônicas proi·
bidas ccmo auintas e oitavas P. as
incríveis sétimas naralelas. Ac'ma
de tudo, seu contrwoonto não le-
vava em consideração relações dís-
sonantes entre as partes aue se-
guiam adiante a um fim desejado,
em completa contradirão com as
regras ortodoxas da sintaxe.

A harmonia de Debussy, embora
aparentemente mencs agressiva,
foi na realidade muito ma's re-
volucíonáría.. Porque Debussy, com
sua escala de tonos inteiros des-
truíu o próprio sentido de tona-
lidade. Com Debusny e os ím-
pressionístas, o romantismo ter-
minou de vez. Se Debussy foi o
último romântico ou o primeiro
moderno pouco importa. Mas de-
pois de Debussy, o radicalismo mu-
sical iria atingi .•..cada vez maio-
res extremos. Mas, além da h '31'-
monia, Debussy e os impressíonls-
tas deram uma sentido nôvo à mü-

síca, onde forma, tom e estrutura
perderam a, delíneaçâo, o arreba-
tamento, o vírtuosísmo e tantas
outras características rcmãntícas
e burguesas.

O que restou de harmonia foi
arrazado por Sch6nberg e seus se-
guidores, Hindemith, Alberg, We-
ber e outros.
Êsses homens compunham em

uma escala de doze tons, que, co-
mo a escala de tons inteiros de
Debussy, E:liminava a tônica" exis-
tente desde o tempo dos gregos,
Mais radíeaís ainda aue Debussy,
construiram acordes em quartas
em vez dos acordes em terça, base
de tôda a harmonia desde o sé-
culo quatorze ,
M!lS a revolução não parou ou

não encontrou a nova crdem , Se
alguns compositores pesquisaram
novas ou revisaram antigas for'
mas, no movimento néo-clássíco
(na verdade uma espécie de ex-
pressionismo musical), como Stra-
vínsky, Prokofieff Bartok e Villa
Lobos, outros continuaram a, des-
truição, agora dos próprios tim-
bres' com a música concreta e
eletrônica.

Assim a revolucão da música
moderna continua. A di;e.ção
ninguém sabe qual é. Os mUSlCOS
estão perplexos. A nova ordem
não se estabelece. Nêsse impasse
refugiam -se, como conspxadores
sem massa, num hermetísmo que
não assusta mais ninguém. E
transformaram-se, de antí-burgue-
ses, em elites aristocráticas.

Creio que a única saída para
a chamada música erudita, será
através da música popular. Esta
é uma. tendência que já se de-
linea, Mas só o futuro pode con-
firmar.

* * :It

S.N.M.

Considero essencial, para a mú-
sica. brasileira, a criação do Ser-
viço Nacional de Música. Sem
possibilidades de defesa, criação,
difusão e desenvolvímento, tanto
a nossa. música chamada erudita,
corno a folclórica e príncíplamen-
te a popular estão condenad=s à
morte, enquanto expressão autên-
tica do povo brasileiro. Se a mú-
sica erudita no mundo inteiro está
em crise, no Brasil ela está à beira
da sepultura. O nosso ríquíssímo
tolclcra não terá utilidade en-
quanto separado do público .pela
distância ou pelos arquivos. A
música popular, cada VE:Zmais do-
minada pelo twíst e sucedâneos,
não tem corno vencer a pressão
todo-poderosa do cinema, televi-
são, rádio e principalmente das
gravadoras. Caso não sejam to-
madas providências muito sérias e
urgr'ntcs.Laconselho a todos os
meus amigos compcsítores autên-
ticos a mudarem de profissão ou
mudarem de país.

teatro

Cleber Ribeiro Fernandes

A "INOPORTUNIDADE"
DO TEATRO

Embora não seja um prívílégío
do teatro, nenhuma manifestação
artística, nenhuma "celebração"
traduzem melhor do que êle as
dísposlções de uma coletividade.
Os empresários escolhem um texto
pensando sempre no público: ou
em agradá-lo ou, hipotêticamen-
te, em "melhorá-lo". Os atores e
técnicos, ainda que à mercê da lei
de oferta. e procura. nem por isso
se eximem da responsabilidade,
aceitando ou recusando as ímpo-
siçoes do mercado, da, mesma.
forma qUe o público, diante de um
espetáculo, comparece ou se au-
senta - a sua maneira C2 pronun-
ciar-se. Trata-se de um. complexo,
de intenções cuja estrutura,
mesmo exposta rusticamente, per-
mite entrever as razões que fazem
do momento teatral uma radío-
grai'la fiel do momento social.
Caso exista alguma lógica nesta
generalização, percorrendo o ro-
teiro de nossos teatros neste mês
de maio, temo que a população
da Guanabara, aquela parte que
se deixa refletir no público de
teatro, não pode ter }Jl,OtiV0Spara
orgulhar-se de si própría.
Começando pelo gênero mais

popular que ,entre nós, sempre foi
o teatro rnusícado, a "revista"
para sermos maís precisos, existe
o fato indiscutível de que êle
simplesmente desapareceu. Os
palcos da Praça Tiradentes e si-
milares estão vazios, há apenas
uma "revista" em cartaz, cujo
nível lhe confere, com tôda jus-
tiça, a função de atestado de
óbito oficial do gênero que pre-
tende evocar. Ê verdade que os
vestígios daqueles íngredíentes
que delícíavam tôda uma platéia
de aficionados, heterogênea mas
sempre compacta" ainda podem
ser encontrados nas estações de
televisão e - a iniciar, talvez,
uma nova fase - nos auditórios
dessas mesmas emissoras, o que,
. entretanto, não significa que a
televisão tenha enterrado o teatro
musíeado, Talvez, isto sim, tenha
propiciado o gOlpe de misericór-
dia, mas a decadência por todos
advertida já se vinha processando
.hábast-ante tempo. A montagem
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de "My Fair Lady", ressuscitando
o. gênero por instantes, veio ape-
nas confirmar a necessidade de
uma renovação, sob pena de um
COlapso definitivo. Não houve a
reação, o público, envolvido por
sua vez na espiral inflacionária,
economizou no. preço do ingresso
com vistas à prestação do televi-
sor. Resultado: o hábito de "re-
vista", que servia inclusive para
comemorar as datas familiares da
classe média, foi substituído pelo
ambiente melanêólíco de uma
sala. à meia luz,que evidencia ao
espectador sua expulsão do con-
vida social. Não resta nenhuma
dúvida de que, especulações esté-
,ticas à parte, estamos ficando
cada vez mais tristes.
Enquanto isso, às platéias do

"teatro declamado", tirou-se, aos
poucos, a possíbílídade de esco-
lher. O preço dos ingressos tor-
nou-se, extorsivo, alííando dos tea-
tros os que vivem de modestas
rendas fixas - a maioria sempre
crescente. Por outro lado, aquêles
que não dispondo do suficiente
.para .a consumação de uma
"botte", mas ainda assim aptos a
elaborarem um "programa" se-
manal, não encontraram nenhum
incentivo para repetir a dose tea-
,ttal:do mês, j.á que todos os car-
tazes se equivalem, já que a
ma,ioria dos teatros oferece a
-meema eomédía, picante e bem
vestída, baseando suas tentativas
humorísticas no "nonsense" ínva-
riàvelmente distanciado de sua
equipagem sensorial e psicológica.
A comunhão entre palco e platéia
'eventualmente: se ei'etiva, é ver-
dade, mas até o espectador menos
atento termina por se dar conta
de que o incômodo de "ir ao tea-
tro" já não é compensado nem
mesmo por um passatempo excep-
cional. lUe reconhece no palco as
fónnulas esquemáticas que presi-
dem às situações e os personagens,
.'0. que 'predispõe a um certo agra-
do. Mas de tanto deslizar na su-
perfície, o desinterêsse se impõe,
não havendo como evitar a rrus-
tração. Os especialistas afirmam
que o.,público.gosta cada vez menos
de "pensar"; O argumento. é pon-
derável tanto rnaísporque o pro-
gressivo alheíamento pode ser
identificado 'sem - muito esfôrço
'inclusive em setores mais imedia-
tamente significantes que o tea-
tro. Mas, então, que aquêles que
são pagos para "pensar pelo pú-
blico" dêm-se ao trabalho de
variar o estoque.
Até o proprietário de uma casa.

de refeições a preço fixo, no seu

repúdio 'pelas' sutilezas, 'conhece
esta necessidade básica da clien-
tela. Na maioria dos palcos do
Rio de Janeiro nada" existe, no
momento, que o espectador já não
tenha visto e revisto, poden-do
logo às primeiras cenas de cada
peça, e sem a ajuda de qualquer
bola de cristal, prever não só o
desfêcho da intriga mas sobretudo
o mecanismo das gargalhadas. Até
truques de Agatha Christie, depois
da enxurrada de policiais impin-
gida nos últimos tempos, estão
mais do que "manjados".
Duas excessões confirmam a re-

gra. Não pelo contraste que, por-
ventura ofereçam, mas porque,
por outros caminhos, nos levam à
mesma conclusão. São. elas "O
Inoportuno" e "Antígona".
Esta última foi montada no Rio

e em São Paulo nos áureos tempos
do T.B.C. Na época, a geração
que hoje ccnstítuí a maioria do
público entrava nos seus primei-
ros contactos com o que de melhor
se fazia nos palcos internacionais.
A peça de Jean Anouiih chegou-
nos através de um espetáCUlo im-
pecável, com Cacilda Becker, então
nosso único "monstro sagrado"
em disponibilidade, numa de suas
melhores interpretações. A feliz
atualização do mito grego, o clima
poético (hoje deteriorado a ponto
de nos parecer pseudo-poétíco)
evocado pelo autor, a emoção de-
corrente da própria estrutura da
trama, corretamente captada pelo
elenco, tudo isto sensibilizou o
público que, no entanto, não dis-
punha da vivência histórica que
transformou a peça, lança da du-
rante a ocupação da França pelos
nazistas, num símbolo de resistên-
cia patriótica. Desta feita, os
fatos emprestam ao espetáculo,
visivelmente inferior ao do T. B. C.,
a dimensão que a êste faltara.
No momento, qualquer repertório
que desejasse capitalizar a opi-
nião pública mais lúcida teria que
optar entre "Antigona", "As teí-
_ticeir,ll.s.. de Salem", de Arthur
Miller, "As môscas", de Sartre ou
"Os rinocerontes", de Ionesco.
Como; porém, "Antígona" é, dentre
estas, a peça de montagem mais
fácil, o diretor Antônio de Cabo,
responsável pela maioria' dos es-
petáculos dígestívos que tão bem
caracterizam o desgaste de nosso
panorama teatral, preferiu o texto
de Anouilh. O apôío à iniciativa
é hoje, para nós, como o foi para
os franceses nos idos de quarenta,
uma obrigação, mas o oportunis-
mo (não a oportunidade) nos
impõe uma incontornável restrição
mental.

"O Inoportuno", 'espetáculo im-
portado de São Paulo, merecia um
comentário. à parte dos suas ca-
racterísticas excepcionais, Acon-
tece, porém, que também estas nos
conduzem à mesma amargura. A
iniciativa do grupo. "Decisão"
pretende opor-seconscie'ntemente
à leviandade vigente, Trata-se de
uma experiência ambiciosa, é fla-
grante o apuro de todos os seus
elementos: as últimas ccnseqüên-
elas de cada pesquíza não se dei-
xaram neutralizar por qualquer
espécie de temor. ,A _eSCOlha,do.
texto é, porém, sintomática. A
peça de 'Harold Pinter pertence
àquele gênero, cultivado por
Ionesco e Samuel, .Beckett, cuja
intenção e realízação estabelecem
uma contradição' .ínsclúvel. O
autor' tenta surpreender seus per-
sonagens numa situação absoluta-
mente cotídíaria, dando-nos a en-
tender que tal situação representa
a média da condição humana ou,
em todo caso, sua expressão mais
encontradiça em todas os .níveís
sociais: a generosidade é uma lou-
cura; a gratuítade, quase sempre
cruel, esta sim, conduz às realiza-
ções; entre 'u~a. e outra, a neces-
sidade de uma constante adap-
tação, não como dado de um plano
racional, mas como ímposíção
visceral. Após tais' conclusões,
nenhuma possibilidade de romper
o círculo vicioso é sequer sugerída,
Se é assim, nada justifica qual-
quer estôrço, muito menos, o em-
pregado na concepção de um- texto
escorreito como "O Inoportuno"
ou o da equipe responsável pelo
'alto nível do espetáculo. Se nada
vale nada e, por uma questão de
sobrevivência econômica, os pr0-
fissionais precisam da atividade
teatral,' que importa que um éspe-
táculo seja bom ou mal, gratuito
ou significativo? Se' nosso destino
é repetir os esgares de Davís, o
melhor então é darmos por encer-
rada tõda e, qualquer ,pretensão
altruísta, sob pena de nos .afo-
garmos na baba do louco,

Um comentário superficial como.
êste não pode pretender nenhuma
conclusão definitiva. De qualquer
modo, se o período que estamos
atravessando 'não fôr apenas um
antí-rato, capaz de gerar uma
fase positiva, seria o caso dos pro-
fissionais que um dia pensaram
em fazer do teatro algo mais do
que um meio (ínsatísfatórlo) de
ganhar o pão de cada dia, espe-
cularem sem complacência se o
teatro, afinal, ainda tem direito
a um lugar neste século, ,tal como
nos foi entregue para, vivê-to ,-



NorIna brasileira
de desenho de arquitetura

Técnica

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) preparou um anteprojeto de norma de
df,~ooho de arquitetura. A iniciativa é, sob todos os aspectos, das mais louváveis. Dada a sua impor-
tância para os profissionais brasileiros de arquitetura transcrevemos o anteprojeto de normas elabo-
rado pela ABNT, a fim de que os arquitetos o conheçam e possam depois de analisá-Io e estudá-lo,
fazer as sugest-ões porventura cabíveis e capazes de aprímorá-Io e melhorá-lo.

O IAB está estudando' o anteprojeto de norma, havendo designado para este fim um Grupo
de Trabalho. Os arquíteeos que tenham sugestões a apresentar deverão encaminhá-Ias ao IAB., a fim
de que o Grupo de Trabalho possa inclui-Ias no relatório que o órgão da classe encaminhará à AB~T.

O Engenheiro Paulo Sá, Secretário Geral da ABNT, está empenhado, no momento, não só em
promover os estudos finais para a aprovação da norma de desenho de arquitetura como também EIl11
rever ade desenho técnico.

ANTEPROJETO DE
NORMA DE EXECUÇÃO
DE DESENHO DE
ARQUITETURA

CAPíTULO I

Generalidades

Objetívo

Art. 1 - Esta Norma recomenda
as condições particulares que devem
ser obsérvadas na execução dos dese-
nhos de airquitetura e construção. As
condições gerais e os signífícadcs dos
têrmosempregados são os fixados
pela NB-8, "Norma Geral de Desenho
Técnico".

Art. 2 - A prescrições nela conti-
das visam obter um desenho suficien-
temente claro e de execução símplí-
ficada; assim não há restrições para
maiores detalhes do que os recomen-
dados nesta norma.

CAPíTULO 11

Formato-s

Art. 3 --' Serão empregados o for-
mato A4 (210 x 297) e os formatos
consecutivos obtidos pela conjugação
de formatos A4.

A:rt. 4 - Os diversos formatos serão
indicados pelos símbolos constantes
da tabela seguínts em que o primeiro
número se refere à largura e o se-
gundo à altura, indicando os mesmos
quantas vêzes a dimensão respectiva
do formato básico participa do formato
consídurado ,

Símbolo Formato

1 x 1 210 x 297
2 x 1 420 x 297
3 x 1 630 x 297
4 x 1 840 x 297

etc.
1 x 2 210 x 594
2 x 2 420 x 594
3 x 2 630 x 594
4 x ~ 840 x 594

etc.

1 x 3 210 X 891
2 x 3 420 X 891
3 x 3 630 X 891
4 X 3 840 X 891

CAPíTULO lU

Cortes e Superfícies Cortadas

Art. 5 - O senüdc de observação
do corte poderá ser dado, quando ne-
cessário, por duas letras colocadas a
primeira no início e a segunda no
término da linha de corte.

AS5~m os cortes AB e BA serão ob-
servados em sentidos opostos.

•Art. 6 - Quando o corte fôr deter-
minado por um plano único êste será
indicado fora da planta .,

Art. 7 - Quando o corte fôr deter-
minado pcr mais de um plano serão
marcadas dentro da planta as mu-
danças de plano.

At. 8 - As suportícíes cortadas, de
um mesmo material, serão sempre ín-
dicadas de maneira idêntica. QuandO
hachuradas, as hachuras terão a
mesma inclinação: afastamento e es-
pessura (Fig , 2).

Art. 9 - Quando, entretanto, houver
várias superfícies contínuas da mesma
natureza, deverão variar a direção
das hachuras a fim de destacar cada
elemento e a lígação entre cs mesmos.
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Art. 10 - Nas superfícies pequenas
e outras P21ra as quaís se queira
chamar particularmente a atenção, as
hachuras poderão ser substituídas por
uma côr única. Neste caso a separação
das peças será feita por uma linha de
luz (Fig. 3).

Art. 11 - As peças cortadas sevão
representadas como indicado na fi-
gura 4.
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Art. 12 - Nos corpos cilíndricos
maciços ou ôcos a ruptura será repre-
sentada corno indicado na figura 5.
Art. 13 - Quando uma peça fôr re-

presentada. por suas linhas de contôr-
no, para interrompê-Ia basta fazê-Io
nas referidas linhas, com pequenos
traços normais devendo a linha de
ceta ser contínua (Fig. 6).

CAPÍTULO IV

Linhas

Art. 14 - A natureza, a escala e o
tipo de apresentação do desenho de-
terminarão a espessura das linhas a
sarem utilizadas

Art. 15 -- Nos desenhos, coisas da
mesma espécie deverão ser represen-
tadas por linhas do mesmo tipo, côr
e espessura de traço.

CAPÍTULO V

Dímensíonamento
I

Art. 16 - Os desenhos ncrmalmen-
te devem ser cotados em metros, com
duas casas decimais. Sempre que as
cotas fôrem inferiores ao metro serão
representadas simplesmente pelo
número de centímetros. Assim:

12,0.0.= .dôze metros

14,30. quatc.FZe metros e trinta
centímetros

25 = vinte e cinco centímetros

10. = dez centímetros.

Art. 17 - Quando necessário uma
cota com aproximação de milímetros
êrtes serão representados por algaris-
mos. menores que os da cota, colocadcs
em nível mais elevado que o desta.
Assim:

0.3 cinco milímetros

7,8~ sete metros, oito centímetros
e dois milímetros.

Art. 18 _. As áreas, nas plantas
serão indicadas com êrro inferiores a
dm- ...

Art. 19 - Cada dimensão só será
cotada uma vez. As cotas serão colo-
cadas externamenteao desenho, salvo
quando para maior clareza, fôr. julga-
do conveniente cotar internamente.

Art. 20. - Os pontos de íntersecção
das linhas de cota cem as de extensão
ou as do próprio elemento cotado,
serão marcados por pequenos traços
a 4,.5°, sempre que houver conveniên-
cia.

Art. 21 - Deve-se fazer referência
em todo o desenho ao critério adotado
para cotá-Ia: se em ôsso ou acabado.

Art , 22 - As cotas dos vãos devem
ser indicadas sob a forma de fração
colocando-se no numerador a largura
seguida do sinal X e da altura e no
denominador a altura do parapeito
(Fig. 21).

Art. 23 - Cada pavimento terá a
cota altimétrica referida a um RN
geral, ercrtta na rc.ma indica da na
fig. 1.

O nível dêste pavimento (7,50. m no
exemplo citado) será! um nôvo RN
para todcs os seus elementos.

Art. 24 - As cotas de nível, ele-
mentos de cada pavimento serão ins-
critas dentro de um circulo, precedida
de um sinal (maís) ou (menos) se
estiver acima ou abaixo do RN do ce-
ferido pavimento. Exemplo:

+ 5 -5

Art. 25 - As cotas que representa-
rem medidas aproximadas devem ser
escritas entre parênteses.

CAPÍTULO VI
Letras e Anotações

Art. 26 - NoS! desenhos, coisas da
mesma espécie, deverão ser designa-
dos por um mesmo tipo de letra.

Art. 27 - Os nomes das peças po-
derão ser escritos por extenso ou
abreviadamente como indicado no
Capítulo VII.

Art. 28 - Os nomes das peças e
respectivas áreas. serão, sempre que
possível, escritos no canto superior
esquerdo
CAPÍTULO VII

Convenções, Abreviações e
Indicações

Art. 29 - Serão adotadas as se-
guintes convenções para a represen-
tação dos elementos de um projeto:

a) Elementos arquítetônícos

Elevadores - dentro de desenho as
iniciais indicador as da finalidade
EP, ES, MP, MC. (Fig. 8.)

Tubo de lixo - (Fig , 9)
Armários - (Fig. 10.)
Tubos ou parte varada - (Flg . 11)
Banheira - as linhas interrompidas

apenas indicam a construção (Fig. 12)
Chuveiro com ralo - (Flg , 13)
Lavatório - (Fig. 14)
Bidê - ,as linhas interrompidas

apenas Indicam a construção (Fig. 15)
Bacia sanitária - (Flg , 16)
Aquecedor - (Fig . 17)
Bebedouro - (F'ig. 18)
Fogão - (Flg, 19)
'I'anquj, - (F'íg , 20.)

b) Bepresentaçâo de vãos

janelas - serão irepresentadas por
um lt·~.ço singelo (Fig. 21)

Portas - quando ligando peças do
mesmo nível serão representadas sem
traço, com indicação do sentido da
abertura; sem esta o vão não terá
esquadrías - (F'ig . 22)

- quando as peças ligadas tiverem
níveis diferentes será colocado um
traço do lado do nível mais baixo
(Fig. 23)

c) Alvenaria de tijolo.

Alvenaria atingindo o teto: será
representada com traço forte.
Alvenaria sem atingir o teto: será

representada com traço leve, sempre
com indicação da altura, na forma: h=
concreto armado 011 simples: as

faces do pilar que permaneram no
mesmo plano serão indicadas com
traço reforçado.

d) Convenções cremátícas

A construir: Vermelho ou em branco.
Existente: Preto.
A demolir: Amarelo eu em branco,

contôrno tracejado.

e) Abreviações

B - banheiro
BB - biblioteca
C - cozinha
Cp - copa. •
E - entrada
ES - escritório
G - garagem
H - hall
L - loja
N - nook
Q - quarto
QC - quarto de costura
QE - quarto de empregada
R - rouparía
SE - sala de estar

SC - sala comum
SoL- sobreloja
SJ - sala de jantar
SS - SUbEOlo
SV - sala de visitas
T - terraço
V - va:randa
WC - water closet.
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Art. 'JO. - A indicação dos diversos
tipos de esquadrias será feita na
ordem natural dos números inteiros,
um para cada tipo de esquadrla- O
número indicativo de cada tipo será
inscrito:

a) em uma circunferência, para as
esquadrias de madeira:

b) em duas circunferências con-
cêntrícas, para as esquadrias
metálicas.



DESTAQUE

MAURíCIO DIAS DA SILVA

Tràgicamente, em desastre de auto-
móvel ocorrido 'no dia 27jV /64, próxi-
mo a Campina Grande, na pàraíba,
morreu o arquiteto Maurício Dias da
Silva.

ARQUITETURA lamenta profunda-
mente o prematuro desaparecimento
de Maurício Dias. Com a sua morte o
IAB-GBperde um elemento entusiasta,
combativo e amigo. Uma perda difícil
de reparar.

Formado em 1952, Maurício Dias,
integrava, como diretor, a atual Co-
missão Diretora do IAB-GB. Na gestão
anterior ocupara o cargo de 1.0 Se-
cretário.
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Maurício nasceu em 1926, 11 de Ja-
neíro, e iniciou sua formação profis-
sional, antes mesmo de entrar para a
Escola, no escritório dos Irmãos Ro-
berto (1945-47). Durante o curso e
logo depois de formado trabalhou com
os arquitetes Renato Soeiro, Renato
Mesquita, Jorge Ferreira e Tomaz
Estrela, e viajou pelo Brasil, Argenti-
na, Uruguai e Chile (1947-1951).

Grande parte de sua vida profissio-
nal foi dedicada à colaboração com o
DHAPNI na restauração e adaptação
de monumentos de nossa arquitetura
colonial. Neste campo, projetou a am-
pliação e o agenciamento do Museu
das Missões de São Miguel; estudou a
restauração da igrej a de N. S. da Con-
ceição do Víamão e respectiva Casa
Paroquial, no Rio Grande do Sul.
Orientou o f'lnal da restauração da
Casa de Câmara e Cadeia de Laguna,
em Santa Catarinta. Estudou a res-

tauração e adaptação das Fazendas
União, (Mimoso do Sul) e a do Padre
Correia (Correias) ambas no Estado
do Rio e dirigiu as obras de recupe-
ração e restauração da cidade de Ouro
Preto.

Integrou a equipe que scb a orien-
tação de Lúcio Costa desenvolveu o
Plano Pilôto de Brasília. Ainda com o
arquiteto Lúcio Costa, desenvolveu e
e orientou a construção de residência
na Fazenda Manga Larga, no Estado
do Rio.

Entre os seus projetos destacam-se
residências, clubes recreativos, escolas,
as capelas do cemitério de Brasília, e
um estudo para a, urbanização da Prata
de Gaeca, São Sebastião, em São
Paulo. Estudou com o médico Ban-
deira de Melo a planificação do siste-
ma hospitalar de Brasília.

Maurício Dias era membro do
INCOM e fez viagem de estudos per-
correndo vários países da Europa e da
Africa do Norte. Durante sua estada
no continente europeu trabalhou na
seção de arquitetura da fábrica de
casas pré-fabricadas da Cooperativa
HSB-BORO, na Suécia, pa'rticipou do
Curso de Verão do CIAM em veneza e
do 9.° Congresso CIAM em Aíx-En-Pro-
vence 0952-1953).

MNB
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DEPOIMENTOS SOBRE
ARQUITETURA

Da revista da U. I. A. (fevereiro -
1964, n,v 25) transcrevemos mais dois
depoimentos sôbre arquitetura. Tanto
nestes quanto nos publicados no nú-
mero anterior nota-se que a preocupa-
çã principal dos autores liga-se a algo
que, à primeira vista, parece exterior
ou estranho à arquitetura. De fato,
nenhum dêles parece preocupado com
qualquer obra arquitetônica específi-
ca. Atribuem todos, por outro lado,
uma considerável importância ao pIa,-
neiamento urbano. O fato se para
alguns não chega a ser novidade, para
muitos, principalmente para os não
arquitetos, é de certa forma inusitado.
Acostumou -se, aqui, a ver-se. a arqui-
tetura - quando ela o chegar ser -
como uma obra que vale exclusiva-
mente por si, isto é, que tem o mes-
mo valor de uma escultura.

A inserção do obra arquítetônlca no
contexto urbano e suas implicações -
plásticas, volumétrícas, sociais, econô-
micas ou culturais - não são pensadas
ou simplesmente vistas. Entreta:nto,

como frisa Giedon, até o ano dois mil,
para atender ao crescimento urbano,
que é da ordem de 4%, seria necessá-
rio, neste período de 40 anos, construir
mais do que tudo o que foi construí-
do desde o início de nossa época até
agora.

Normalmente, quando se fala em
construir habitações, pensa-se somen-
te no aspecto prático de levantar um
determinado número de casas. Esta
perspectiva induz a erros considerá-
veís , Um grupo de residências, qual-
quer que êle seja, exige muito mais do
que o simples ato de levantar paredes
e cobri-Ias com um teto. Na maioria
das vêzes, êste grupo de casas será
implantado em terreno urbano e irá
se constituir numa parcela da cidade.
O simples considerar assim já dá uma
outra dimensão ao problema, provo-
cando o aparecimento de ilações ím-
portantíssímas. Umas, próprias da
unidade em si, outras, relacionadas
com o meio urbano existente: Um sis-
tema vário deixará articular-se para
proporcionar a circulação e as liga-
ções da unidade com todo; o abaste-
cimento deverá ser previsto; os ser-
viços públicos (água, luz, esgotos) se-
rão instalados e um mínimo de equi-
pamento social (escolas, centro médi-
co, diversões, etc.) é indípensável . Se
considerarmos que as cidades tornam-
Se através da organização (e não me-
ramente da agregação) de unidades
de habitação, compreenderemos que o
priblema maíor e mais imediato não
está na tarefa de construir estas uni-
dades e sim no fato de que devemos
construí-Ias sim, porém sem perder de
vista o organismo que ela vai cons-
tituir: a aglomeração humana" o nú-
cleo urbano, a cidade.

Os arquitetos brasileiros, as autori-
dades responsáveis pelos programas de
habitação e as autoridades municipais
não podem continuar esquecendo ês-
tes aspectos. As nossas cidades-
grandes e pequenas - já foram su-
ficientemente sacrificadas pelas omis-
são e pela ausência de planejamento.
Êstes fatos não são exclusivamente
nossos, têm dimensão universal - e
. disto os depoimentos transcritos são
uma prova - mas, com pesar nota-
mos o quanto êles têm sido negligen-
ciados entre nós.

---e--

GfEDON: Oarrtiriuidade e evolução da
vocação do arquiteto

Extratos de uma conferência de
S. Giedon.

As variações que regem a posição
do arquiteto não são um fenômeno



l nõvo . o que, ao contrário, é nõvo, é
a importância e a complexidade dos
problemas que êle e a humanidade de-
vem enfrentar. Mencionando apenas
um dêles: a explosão demográfica po-
derá atingir o número de 6 a 7 bilhões
de 'indivíduos no ano 2.000.
O acréscimo de população nas aglo-

merações urbanas é de 4%. Êste acrés-
cimo implica em que, nos 40 próxi-
mos anos, o número de construções ur-
banas a serem levantadas seja supe-
rior a soma de tôdas as já construí-
das desde o início da história huma-
na. até nossos dias.
As condições de trabalho do arqui-

teto são sempre variáveis. O í'ator
imaginação, entretanto, permanece
sempre essencial. A missão do arqui-
teto não difere da de outros "criado-
res de emoções": escultores, pintores,
poetas e músicos.
A visão universal sem a qual a ima-

ginação não pode florescer, começou
a, desaparecer em fins do século
XIX. Schopenhauer escreveu em
1813 que "a faculdade de abstração
divide as representações globais nas
suas componentes, para as pensar iso-
ladamente" . Êste ponto de vista é o
"Ieitrnotív" do século XIX. Hoje, êle
constitui o principal obstáculo às so-
luções do problema do mundo que, for-
çosamente, transforma-se num mundo
de acontecimentos correlatos.
Para reencontrar uma visão univer-

sal é preciso recriarmos um aspecto
fundamental da vocação do arquiteto
e retornarmos à consciência global
dos problemas arquitetônicos. A par-
tir do século XIX passamos a cultivar
um tipo de especialista confinado em
seu próprio ofício, sem levar em con-
sideração o lugar que deveria ocupar
no problema como um todo.
Êste gênero de especialista deve de-

saparecer. A atitude espiritual que
preside tôdas as pesquisas, deve inte-
grar cada problema particular em uma
concepção universal da vida; aí está
o segredo de tôda a cultura.
Nas primeiras civilizações, a liber-

dade de imaginação era freiada pelos
rituais e por preciosos programas ar-
quítetônícos. As dificuldades com que
nos defrontamos hoje são devidas a
um fenômeno de sentido inverso: a
imaginação pode se desenvolver em
todos os ritmos e em tôdas as dire-
ções concebíveis. Nós fomos ultra-
passados por nossas possibilidades.
Nos dias de hoje, os transtôrnos

enormes que devem ser enfrentados
pela humanidade tomaram o primeiro
lugar. A saturação demográfica nos
ameaça. Tornamo-nos supernervosos
Sucumbimos sob o impacto da técni-
ca, o automóvel entre outras. Hoje,

nos agarramos às estatísticas para
buscar conselho e orientação. Mas, as
estatísticas não diferem das flutuações
da Bolsa" que têm raizes psicológicas.

Um outro elemento não deve ser
perdido de vista: a indíspensá vel vi-
são dos acontecimentos futuros, violen-
tamente dei'endida por Kandinsky.
Estamos, sem nenhuma dúvida, na
presença de capitais inovações as quaís
cumpre-nos a tarefa de resolver. Êste
conceito de evolução diminuiu a nos-
sa perspectiva universal a um ponto
tal que nossos arquitetos não podem
mais apresentar projetos que não SElo
jam concebidos em função de mudan-
ças ulteriores. Esta não é senão uma
aberração passageira.
Nossa época não é somente a épo-

ca das mutações espantosas, ma s,
também, a de uma tendência, que pode
se comprovar mais segura que qual-
quer das profecias estatísticas; a ten-
dência de que a ambição do artista.
desde o início dêste nosso século con
siste no despertar dos valores latentes
da alma humana e a prova de qur
"tôdas as idades são eonternporâneae"

O futuro da vocação do arquiteto re-
pousa, em grande parte, nas mãos' da
futura geração. As oportunidades
que ela terá para defender a íntegrt-
dade de sua, ética profissional consti-
tui' a nosso ver, um problema de gran-
de importância.
O papel da futura geração é intei-

ramente diverso do desempenho pelas
que lhes precederam. Sua tarefa será
a de forjar as novas formas de ex-
pressão.
Hoje não há mais uma revolução a

fazer contra a opinião pública. O ris-
co é ser excluído dos problemas glo-
bais de arquitetura e de planejamento
terri toríal ,

---e--

NEUTRA: Arquitetura e biologia

Extratos de uma conferência

Os arquitetos, os planejadores ur-
banos, que fornecem o meio tangível
para as atividades dos homens, têm
efetivamente as rédeas dos destinos da
espécie humana em suas mãos, e re-
presentam, de certa maneira" o· indi-
víduo que se opõe à estandartização e
a monotonia que dela decorre. E' o
arquiteto que deve, sempre, preestabe-
lecer o meio ambiente geral, com su-
ficiente flexibilidade para o enrique-
cimento do indivíduo.
A idéia de Darwin de que o indiví-

duo está em conflito com os outros,
e a da luta de todos contra todo o
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resolva
o seu
problema!
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znuLI executa as melhores
instalações para exaustão de
fumaça e vapores nas cozinhas
com retenção das gorduras

GAUu.;

mundo é uma cpinlão ultrapassada do SHELL DA PReMIO
século XIX.

o indivíduo se fortalece quando ser-
ve de estímulo ao seu meio ambiente,
quando pode mover-se em um meio
que se relaciona a êle, quando se
sente, êle próprio, estimulado por êste
meio e age de í'orma vital em seus
limites.

o arquiteto pode contribuir para esta
vitalidade individual ou, pelo 'Contrá-
rio, enfraquecê-Ia. "

o indivíduo vive sempre em virtudé
de sua auto-identificação, mas são
sobretudo os sêres humanos conscien-
tes de si mesmos que sentem mais
,profundamente a necessidade de tal
Identífícaçâo , Nós nos comunicamos decidiu associar-se ao IAB-GB, na

A Shell do Brasil S.A. (Petróleo)

com os outros por meios de sons, pelas
formas sensoriais, as côres e sua in-
tensidade. E, tal como o nosso meio
de sêres humanos, o arquiteto elabora
também formas sensoriais, côres e
imagens.

A comunicação individual é feita por
intermédio de meios de estímulos da-
dos e recebidos. A relação arquiteto-
consumidor, seu cliente, é muito seme-
lhante. O cliente será estimulado du-
rante tôda sua vida pelo projeto do
arquiteto.

Os efeitos menos importantes são os
que se tornam, por acumulação, os
mais perigosos. Não se pode conce-
ber o arquiteto elaborando um proje-
to de edifício no qual o ocupante não
entrará senão para morrer no mesmo
instante. Êle terá um sofrimento len-
to, às vêzes inconsciente que o fará
perecer lentamente, após um longo pe-
ríodo de amortecimento. Trata-se de
uma cruel acumulação de ínfimas im-
pressões sensoriais; a perda de radia-
ções contra uma parede feita de ma-
teriais não apropriados, ou o rádio do
vizinho que se deita, tarde e qUe ouve
perniciosos programas, ou ainda o ruí-
do dos vizinhos do andar de cima que
parecem nunca tirar os sapatos.

O arquiteto planejador deverá se
converter num especialista em bíoío-
gia aplicada, para satisfazer seus con-
sumidores do futuro, da mesma forma
que a indústria farmacêutica, através
de uma imensa equipe de cientistas,
se preocupa com a saúde do homem.
A produção destinada a abrigar as ati-
vidades dos homens deverá ser prote-
gida por métodos atuais e meticulosos.
Aqui é que deve nascer a verdadeira
inspiração, mais profunda e durável

ventiladores para indústria • ar condicionado • refrigeração que as noções efêmeras, por mais
atraentes que elas possam ser mornen-

SAOPIlULO· RIO· BELO HORIZONTE tâneamente.

Premíação Anual, conferindo, anual-
mente, um prêmio em dinheiro ao
arquiteto vencedor na categoria A-3 -
PROJETO DE EDIFíCIO' PARA FINS
COMERCIAIS.

A Premiação Anual do Instituto de
Arquitetos é honorítíca, mas, sua re-
gulamentação prevê a hipótese de
firmas comerciais ou industriais se
associarem ao IAB, dotando as diversas
categorias da, premi ação com recom-
pensas em dinheiro.

Na Premíaçáo Anual do IAB-GB,

1963, o contemplado com o Prêmio
Shell foi o arquiteto Ulysses Burla-
maqui que aparece na foto receben-
do-o das mãos. do Sr. G, W. Niblett,
da diretoria da Shell, na presença de
outros diretores da emprêsa e do ar-
quiteto Maurício Roberto, presidente
do IAB-GB.

--8--

NOVA HONRARIA PARA OSCAR
NIEMEYEF, VINDA DO EXTERIOR

Oscar Niemeyer voltou a ser distin-
guido por duas instituições estrangei-
ras, desta, feita norte-americanas,
Foi eleito membro-honorário da
"American Academy de Letters" e do
"National Instituts of Arts and
Letters". É êle um dcs poucos' artistas
estrangeiros alvos de tão elevada hon-
raria, que é, destinada "aquêles que
prestem contribuição incomum nos
campos das letras e das artes, nos
Estados Unidos ou noutros países".

Oscar que se encontra atualmente
em Tel-Avív, projetando a ccnvíte do
Govêrno de Israel, foi recentemente
demitido de suas funções de Coorde-
nador do Curso de Arquitetura da Uni-
versidade de Brasília.

A.L.B.
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EdifÍcio ~.rRodolphode Paoli"
Nova. expressão da
arquitefura. brasileira

Funcionalidade e estética qUe pro-
porcionarão um ambiente de tran-
qüilidade ao trabalho em todo o prédio,
foram as preocupações dos arquitetos
Marcello de Paoli e Mário A.F. Silva
na elaboração do projeto do edifício
"Rodolfo de Paoli", de 36 andares e
todo em estrutura metálica, que co-
meça a ser erguido na avenida Rio
Branco.

Pa.rtindo de um terreno em
rorma triangular, que possibilitará o
prolongamento da avenida Nilo Pe-
çanha, os arquitetes procuraram evitar
ao máximo as salas não retangulares
e criaram a área de circulação vertical
interna localizada no centro do triân-
gulo, com apreciável sentido de equí-
distância para as salas e menor cir-
culação horizontal nos pavimentos .

o edifício terá três frentes, uma para
a avenida Rio Branco, a segunda para
a rua, da Assembléia e a última para o
futuro prolongamento da Avenida
Nilo Peçanha, a ser aberto cont a con-
clusão do "Rodolpho De Paoli". Cada
fachada terá um tratamento estético

diferente, proporcionando o mícro-
clima desejado no interior do prédio.
. O "hall" principal, no pavimento
térreo, com cêrca de 14 metros de
fachada, dará acesso cômodo aos 15
elevadores sociais, proj etados de modo
a atender com í'olga às necessidades
do funcionamento do prédio, todo
distribuido em grupos de uma a sete
salas.

Grupos de salas

A ordenação adotada na planta de
pavimento tipo. proporcionou a neces-
sária variedade de tamanho para os
escritórios, obtendo-se 39 salas para
18 conjuntos, assim distribuídos:

a) - Vestíbulo - 1 sala, r saní-
tário;

b) - Vestíbulo - 2 salas, 2 saní-
tários;

c) - Vestíbulo - 3 salas, 3 saní-
tárics:

d) - Vestíbulo - 4 saias, 3 sani-
tários;

e) - Vestíbulo - 7 salas, 5 sani-
tários.

A variedade dessa distribuição per-
mite a instalação das firmas dentro
de suas conveniências sem necessidade,
de um modo geral, de futuras adap-
tações.

Tomando por módulo 1,75 m foram
obtidas salas de largura de 3,35m
livre (3,50 entre eixos de parede) mais'
amplas que as usuais, permitindo
melhor arranjo interno e funciona-
mento mais proveitoso.
A disposição dos pontos de luz nos

tetos obedece à mencionada modula-
ção, não sendo, por conseguinte, alte-
radas quando se agrupam 2 ou mais
salas.

Tetos falsos nas salas escondem
vigas, tubulações, iluminação embutida,
rebaixado o pé direito para 2,65 m,
mais próprio à escala humana.

Os tetos das circulações, gerais e
das salas e vestíbulos terão 2,30m de
altura. Aí ficarão os dutos de ar con-
dicionado e nos vestíbulos os condi-
cionadores individuais de refrigeração.
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Microclima

A orientação solar para um. terreno
fixo não pode evidentem.ente ser es-
colhida e sim corrigtda.

Prévios gráficos de ínsclação, deter-
minaram correções que proporciona-
ram o rnícroclíma desejado em todo o
in terior do edifício.

A fachada ?a avenida Rio Branco,
de insolação matutina, será parcial-
mente fechada, deixando apenas a
ilumínação necessária. A insolação na
fachada da rua da Assembléia, que
terá insolação direta apenas no ín-
vemo, quando não importa em des-
confôrto, foi corrigida com "bríse-
soleü". vertical, A fachada da avenida
NUo Peçanha apresentará insolação
mínima, permitindo. a execução de
amplas janelas corridas.

Essa correção vem favorecer de
modo apreciável à instalação. de ar
condicionado, diminuindo as fontes de
calor e conseqüentemente a vazão de
ar frio insuflado, o que' determina
menor potência da maquinaria.

Planta do 2..0 ao 15.0 andar - pavimento tipo

o "hall" principal do edifício, no
pavimento térreo é amplo, ocupando
cêrca de 14m de fachada, que evitará
o congestionamento para a entrada e
a saída do edifício.

No pavimento térreo há 4 lojas de
grandes dimensões, sendo 3 com res-
pectivas sôbre-lojas e 2 com sub-lojas.

O edifício terá uma entrada de ser-
viço, pela rampa da garage, que possi-
bilitará o acesso de móveis, encomen-
das, etc., à qualquer hora, SE:m pre-
judicar o setor social. Completa esta
entrada, um elevador de serviço que
atenderá à todos os pavimentos, inclu-
sive às sobrelojas, a partir do 1.0 sub-
solo além do estacionamento de veí-
culos, na garage .

Serviços

A admímstraçâo do prédio ficará
localizada na sobreloja, com acesso
fácil e rápido. Um sistema de comu-
nicação interna dará maior rapidez à
ligação entre a administração e os
conjuntos com a utilização para
avisos comuns e avisos de emergência,

em caso de necessidade de evacuação
geral do prédio, ou de andares em par-
ticular, e para contrôle de funciona-
mento dcs escritórios no quadro de
condôminos instalado no "hall" prin-
cipal.

No subsolo estão localizados os ser-
viços gerais, tais como, arcondicio-
nado (instalação central) oficina me-
cânica, carpintaria para conservação
do prédio, reservatório d'água (1 mi-
lhão de litros pelo sistema hidroprteu-
mático de distribuição d'água sob
pressão, incinerador de lixo, grupo
gerador diesel, medidores de luz e
fôrça, depósitos gerais, entrada da
telefônica, água e etc.

O acesso a êsse subsolo é feito símul-
tâneamente por escada e elevador hi-
dráulico, possibilitando fácil entrada
de maquinaria pesada de constituição
e manutenção das instalações.

No 1.0 subsolo ficará localizada a
garage para 34 veículos, 2 sublojas,
contrôle e vestiário para o pessoal de
serviço do edifício. Acesso por escada,
elevador hidráulico e elevador de ser-
viço.
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Canalizações

A tubulação vertical das instalações
hidráulicas. elétricas, água gelada do
ar condicionado, f' sistema contra in
cêndio, estão dispostas em linhas de
canalização i'àci1mente Identírícáveís,
por pintura característica à cada
função.

Essas linhas rüspõem de acesso di-
reto pela circulação dos pavimentos
em armários, não sendo necessário
perturbar qualquer escritório para
consêrtos gerais.

Entre a sobreloja e o 2.° pavimento
foi intercalado um entrepiso com 1,50m
de altura por onde serão feitos todos
os desvios de canalízações. Tal dispo-
sitivo possibilitará o reparo ou desobs-
trução superveníente, sem afetar a
tranqüilidade dos ocupantes do 2.° pa-
vimento e sobrelojas.

Por êsse entrepiso será feita também
parte das tomadas de ar exterior para
o ar condicionado, bem como a exaus-
tão dos subsolos em pontos diversos,
reduzindo à metade os poços necessá-
rios que, se levados até à cobertura,
ocuparíam grande área útil dos pavi-
mentos-tipo.

A distribuição da água, não será por
gravidade e sim por sistema hídro-
pneumático, isto' é, pressão nas tubu-
lações. Por gravidade haverá apenas
a instalação contra incêndio, qus será
tôda automática, sistema. Sprinkler.

O edifício contará com 3 grupos
Diesel geradores, ligados em série,
com braço de sincronização para for"
necer luz e fôrça de emergência.

Estrutura

A íntra-estrutura será feita em
concreto armado, compreendidas as
paredes de 1.0 e 2.° subsolos (cortinas),
laje de sub-pressâo, laje-piso do 1.C
subsolo, pilares no trecho compreen-
dido entre os pisos do 2.° e 1.0 subsolo,
poços de elevadores, reservatório
d'água subterrâneos' (2.0 subsolo) e
escadas.

Além da íntra-estrutura teremos em
concreto armado a laje-piso de cober-
tura e reservatório dágua contra in-
cêndio. As lajes dos pavimentos tipo
serão do tipo pré-moldado .

Tôda asupf;;restrutura (pilares e
vigas) desde o piso do 1.0 subsolo até
a cobertura, ser 'i em perfís de aço.
com sensível redução da área dos pi-
lares, e grande rap'dez na execução da
obra, facilitando a utilização de can-
teiro de obra de r.equenas dimensões.

As paredes dívísórtas das salas de-
verão ser de chapas duplas de cimento
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No gráfioo aparecem os quadriláteros desenhados pelo sol. no piso e paredes da sala, nas horas nêles marcadas,
durante sua trajetória no solsticío de inverno (2.1 de junhe). São obtidos pela orientação da fachada JAssem-

bléia - 18.0 NNO) e cs ângulos de altura e azimute do' sol.

34

amianto intercaladas com isolante
acústico, ou de tijolos de espuma de
cimento, ambas muito leves, trazendo
economia a tôda pa.rte estrutural.
PoSte tipo de parede dará o isola-

mento acústico no sentido horizontal.
No sentido vertical será obtido pelo
vazio entne as lajes-pisos e os fôrros
falsos.
Haverá um sistema de água gelada

com 2 bebedouros por pavimento, um
na sobreloja, um no 1.0 subsolo e
outro no 34.° pavimento.

O sistema de ar acondicionado será
geral com o equipamento frígorigeno
localizado no 2.° subsolo , A água ge-
lada será conduzida pelas línhas de
canalização até os vestíbulos, onde
haverá um condicionador individual
ínsuüando nas salas o ar frio, pelos
.dutos instalados nos fôrros falsOS das
circulações. Dessa forma serão evita-
dos furações na estrutura metálica.
As tôrres de resfriamento se locali-'
zarão no 34.° pavimento.
Será utilizada !3, exaustão mecânica

para os sanitários e subsolos, com
saídas pela cobertura e pelo entrepiso
entre a sobreloja e o 2.° pavimento.

li
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Elevadores

Além de ampla escada conveniente-
mente localízada, a círculaçâo vertical
será feita por 16 elevadores, assim
distribuídos: -

Zona "A" - Elevadores e 1 a 6,
com paradas no 1.0 pavimento e do
2.0 ao 15.°, com capacidade para 15
pessoas cada e velocidade de 210m.
p.m ,

zona "B" - Elevadores de' 7 a 10.°
com paradas no 1.0 pavimento e do
16.0 ao N.o, com capacidade para 220
pessoas cada e velocidade 240m.p.m.
No trêcho entre o 1.0 e o 16.° pavi-
mento haverá portas de emergências,
com espaçamento não superior a 7m.

Zona "O" - Elevadores de 11 a 15,
com paradas no 1.0 pavimento e do
25.0 ao 33.°. Os de números 11, 12 e
12, para 20 pessoas cada, o 14 e 15
para 12 pessoas cada todos de 240m.
p.m. No trêcho entre õ- 1.° e o 25.1
pavimentos. haverá também portas de
emergência, com espaçamento não
superior :ao7m.

Haverá ainda um eleva doi' expresso
de serviço, com paradas no 1.0 sub-
solo, 1.0 pavimento, sobreloja e do 2.°
ao 33.° pavimentos, com capacidade
para 12 pessoas e velocidade d<:
210 m.p.m..

Os elevadores de 1 a 6 terão sua
casa de máquinas no 18.° pavimento
e sua localização possibilibará o apro-
veitamento do espaço útil para salas'
nos andares superiores.

Os elevadores sociais serão de duple'
comando, automáticos e para caoí-
neiros que, em casos de emergência ou

. horas críticas, poderão controlá-los
com maior rendimento; serão do tipo
S'electomatic Mark IV.

Inovações

> O, .pepa.rtament.o .Técnico . do De
Paoli S.A. - Comércio e Indústria,
que projetou todo o edifício, está estu-
dando !a. possibilidade de introdução
de. duas ínovações 110 moderno prédío

A primeira é' a utilização de esqua-
driasde fibras .'.'poliester.", pràtíca-
mente eternas, bonitas, .íricombuetíveís
li que díspensam pintura e conserva-



ção. Entendimentos estão sendo man- b) Entrada do estacionamento
tidos com industriais, para a fabrica-
ção das esquadrías do "pclíester" no c) Saída especial:
Brasil, com base rias necessidades do
edifício "Rodolpho De Paoli". Se de 11 - Subchefe, 12 - Chefia geral,
todo fôr impossível êsse tipo, as es- 13 _ Ja.rdins,
quadríae serão de alumínio.

A outra inovação, ainda em estudo,
permitirá ia.limpeza das áreas comuns
do edifício por um sistema de exaustão,
instalado nos corredores de cada pa-
vimento.

Stand e escritérío

Também mereceram atenção fspe-
cial do Departamento Técnico os pro-
jetos do "stand" de exposição e vendas,
e os escritórios e canteiro de serviços.

o recinto de exposição de plantas e
dos vários aspectos do edifício foi
realizado para, ~m luxo ou ostentação,
propiciar ao público ambiente estético
e confortável.

Seu maior dimensionamento resul-
tou afinal, na amplitude desejada pois
que, havendo previsão usual de aten-
dimento a cêrca de 50 pessoas por
hora, a afluência de visitantes, atingiu
a 200 p/hora no primeiro dia de expo-
sição, sem que o recinto se apresen-
tasse excessivamente superlotado.

Dispõe das seguín tes dependências i-

a) Entrada principal:

1 - Recepção, 2 - Vitrine, 3 -
Exposição de plantas, 4 - Espera,
5 - Atendimentos, 6 - Sala de
datílcgraífa (escritório), 7 - Copa.,
8 - Sanitário feminino, 9 - Sa-
nitário Masculino" 10 - Sah. de
espera dos chefes,

d) Entrada de automóveis.

Além da característíca funcional, foi
também considerada a característica
econômica do "stand", totalmente des-
montável e recuperável para outro
empreendimento ou varres outros,
mesmo de menor porte.

As paredes do "stand" de vendas são
de "interflex" (cimento e amianto)
aparafusadas e pintadas, tetos do
mesmo material, ·com caixas de ilu-
minação fluorescente embutidas e
removíveis. Esquadrias de ferro, com
janelas fi,xas ou móveis e portas apa-
ratuzadas no madeiramento de estru-
tura, obedecendo igualmente à modu-
lação dominante.

Os escrítóríos da obra foram exe-
cutados com materiais de categoria,
em elevado padrão de estética funcio-
nal, embora sem maiores preocupações
quanto ao seu total reaprcveítamento,
dada a. sua utilização por 4 anos.

Consta de: Entrada principal; En-
trada de caminhões e maquinarias;
Almoxarifado com 2 depósitos anexos;
Grupos geradores; Depósito decombus-
tíveís; :Praça de materíaís no térreo.

Para proporcionar melhor visão da
obra em sua fase inicial, bem como
proporcionar uma galeria externa para
pedestres, os escritórios da obra con-
tam no plano elevado com sala de
estar (proprietários e comissões fis-

cais); Copa, Sala de diretoria, sani-
tários, Sala dos engenheiros, Departa-
mento Técnico, Encarregado geral, Es-
critórios para as diferentes rírmas dê
sub-empreíteíros de serviços, Escadas
de acesso.

A De Paoli S. A. - Comércio e In-
dústria cuidou para que os proprietá-
rios do Edifício "Rodolpho De Paoli"
tenham periódico acesso .às obras, in-
troduzindo nos escritórios salas espe-
cíaís de recepção e visita, com visão
panorâmica dos trabalhos de cons-
trução.

Um engenheiro de plantão ficará
encarregado de prestar informações
sôbre o andamento das obras.

\ .
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Estante

• OBRAS DE EDIFíCIOS PÚBLICOS
Normas de projetos e métodos de
execução de serviços - discrimi-
nação orçamentária

A Divisão de Edifícios Públicos do
DN3P, organizou as normas de pro-
jetes e métodos de execução de serviço
e discriminação orçamentária que
constam dêste volume e que i'oram
aprovadas pelo Presidente da Repú-
blica, pelo Decreto n.? 52 147, de 25 de
junho de 196~.

Edição da Fundação Getúlio vargas,
Serviço de Publicações, Rio de Janeiro
1964, 227 pgas., 16 x 23 cm .

e "LES PLANS D'URBANISME
(2,a edição)

Esta obra de Pierre Rcssíüon, Chefe
do Service Juridique de L'Agence
Fonciere e Technique de Ia Région
Paríslenne, prefaciada pelo P"ofessor
Líel-Veaux, constitue um documento
básico no momento, na França. A se-
gunda edição conserva a mesma dis-
tribuição de capitules, mas cada um
deles sofreu. cuidadosa revisao e
numerosos esbôços foram substituídos
e adicionados. Nesta obra nada falta.
Contendo a íunspruüêncía, uma bi-
bliografia e um índice alfabético. É
de capital importância para juristas,
planejadcres urbanos e administrado-
res. CUIA 'n.; 24)

• NEW ARCHITECTURE
OF LONDON

Esta edição, em formato de bôlso,
é um guia das construções modernas
situadas num raio de 8 milhas do
centro de Londres. Foi publicado pela
"BRITISH TRAVEL AND HOLLIDA YS
ASSOCIATION" em colaboração com a
Associação de Arquitetos, tendo o seu
presidente Anthony Cox escrito a in-
trodução. Êste guia, destinado aos
turistas que visitam Londres, inclue
180 edifícios, dos quaís 90 são apre-
sentados em rotos. O guia tem ainda
um texto explícatívo em 4 línguas:
inglês, francês, alemão e espanhoí e
contém 7 mapas. Oadanbra constante
do guia é apresentada. por um pequeno
texto, pelo nome ...do arquiteto autor
do projeto e do elíente. (Pr€ç.o 7 s.)
CUIA n.o 24)

Além de garantia dá mais economia!
50% no tempo exigido pelas lajes. comuns. 30% no custo do lajearnento.
70% na mão de obra. 10% no custo total da estrutura. 100% no Isolamento
termo-acústico. 80% no escoramento. (Adapta-se a qualquer estrutura. Sim-
plitica-a compra e desafoga a obra). COmprove êstes dados visitando cons-
truções que têm esta placa:

~~H
LAJES VOLTERRANA
~llI~

.
Lajes pré-fabricadas para pisos e forros. Lajotas de
cerâmica ou de concreto. Lajes "X" com armação
cruzada para casos especificos. Consulte-nos para
maior eficiência de sua construção.

SÃO'PAULO (Baracde Itapetininga. 151 - 11.6- Fone 35-7245) - RIO (Rua-'da-Lapa, 180
5.° - Fone 22-5470) - BE,LO HORIZONTE (Rua São Paulo, 893 - 8.0 - Fone 4-1326)
RIBEIRÃO. PRETO (RuaAlvar es Cabral, 576 - Fone 3701) - BRASrUA - RECIFE



r Notícias
• CURSO DE TÉCNICAS DE

PLANEJAMENTO

A Assocíacâo Brasileira de Assisten-
tes Sociais - Diretoria Nacional - e o
Centro de Planejamento Social da
Escola de Serviços Sociais da Pontífí-
cia Universidade Católica. do Rio de
Janeiro estão promovendo um curso
cuj a finalidade principal é de infor-
mar sôbre técnicas de planejamento,
oferecendo instrumental analítico ba-
seado nos aspectos relativos a cada
matéria mínístrada ,
O programa do curso compõe se de

3 tipos de matérias: a) de caráter
ínrcrmatívo (geografia, demografia,
sociologia, economia" antropologia cul-
tural, psicologia. social, enfocando
problemas nacionais e experiências de
outros países); b) de caráter técnico
(as técnicas de planejamentos em seus
aspectos econômico, social, administra-
tivo e territoriall; c) palestras (temas
atuais relacionados com a situação
nacional e internacional).
O curso em realização estender-se-à

até agôsto, perfazendo um total de 147
horas de trabalho (aulas, debates e
palestras) .

• RÊPERTOIRE DE LA CONSTRU-
CTION DE L'HABITAT E DE
L'URBANISME

Louis de Quirielle, Chefe do Serviço
Jurídico do "OF'FICE CENTRAL IN-

TERPROFISSIONAL DE LOGEENT",
deu a êste seu nrabalho (repertório de
leis, decretos, portarias, circulares,
sentenças judiciais), um tom às
vêzes muito pessoal. As questões téc-
nicas e arquítetônícas somente são
tratadas quando implicam em proble-
mas jurídicos ou administrativos.
Cada rubrica é desenvolvida mais

ou menos longamente e classificada,
alfabêtícamente, com freqüência se-
guida de um .quadro analítico e de um
índice. detalhado. Palavras-chaves ín-
terrnedíárías e abundantes permitem
ao leitor apressado saber cnde é
tratada a questão que lhe Interessa
Volume em formato de bôlso. ven-

dido a 48 F. (UIA n.? 24)

• ANTEPROJETOS CONCURSO
PEUGEOT

.A SocÍE~dacieCentral de Arquitetos
da Argentina devolveu, aos cuídadcs
cio IAB, os anteprojetos de arquitetos
brasileiros que concorreram ao con-
curso internaciona.lpara o Edifíc:o
Peugeot. ÊstE:S anteprojetos encon-
tram-se já no Rio de Janeiro, na Al-
fândega. A' Secretar-ia Geral do IAB,
solicita dos colegas abaixo menciona-
dos, um urgente contato (Av. Rio
Branco, 185-sj817-Rio-Gb.) a í'im de
qUe sejam tomadas previdências ime-
diatas para retirada dos trabalhos. A
Secretaria Geral informa ainda que

não poderá' se responsabilizar pela
guarda dos anteprojetos por prazo su-
períor a 30 dias.
São os seguintes os arquitetos ou

respcnsáveís a quem se solicita as
providências:

Guanabara

João Luis Bentes, Djanira Cunha
da Silva e Souza, Hiran Fraga Mo-
reíra, Geraldo 'Dranato, A. 1\1. Braga,
Maria Helena Rubinato.

São Paulo

Newton Rodrígues, Joseph C. Selen-
sky, Manoel Paíva Felix· (Santos),
Vícente Ignatti, Antonio Pinto Pereira,
Armando Espinot a, Claudio Cianca
Rullo,

Rio Grande do Sul

Nilo da Silva Basto, Jandyra Taba-
jara, Zeno Giacomet, Rui Mozaes
Paredes.

Minas Gerais

Maria Helena Schettino, Wanda
Vasconcelos.

Pernambueo

Anselmo L. de Siqueira Campelo.
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• FUNDAÇAO DA CASA POPULAR

o arquiteto Rmbep.s do Amara!
Portela é o nôv~/ responsável pelos
destinos da Fundação da Casa populalf
a qual, segundo consta, está reservado
um destacado papel no programa ha-
bitacional do Ministro Roberto
Campos.

• EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL

As associações fi institutos de arqui-
tetos do Japão, resolveram, em con-
junto, promover por ocasião da reali-
zação dos Jogos Olímpicos de Tóquio
um congresso de arquitetos. Uma Ex-
posição Internacional de Equipamen-
tos Esportivos e Recreativos, montada
sob o patrocínio da. LUI, funcionará
durante o Congresso.

O congresso, qUe reunirá cêrca de
5,OPO arquitetos japoneses, terá lugar
em Tóquio no período de 1 a 4 de no-
vembro de 1964, e é apoiado pelas
seguintes entidades profíssíonaís ja-
ponesas: Architectural Institute of
Japan, Japan Federation of Architects
and Building Engineers Assocíattons,
Jàpan Archítects A::sociation, Zen
Nihon Kenchiku hikai, The Archtec-
tural Assocíatícn of Japan, The Asso-
cíated General Contractors or Japan,
Inc., Building Contractors Society e
Zenkoku Architects and Engineers
Office oorporatíon.

Os Interessados deverão se dirigir,
até 31 de julho do corrente ano, ao
presidente do Comitê Executivo, Ko-
gore Komoda usando o seguinte ende-
rêço: 1,3 - Chome Ginza - Nisbi
Chuo-ku - Tókio - Japan

• LE CORBUSIER

Le Corbusier legou sua obra à
França apesar das proposições feitas,
neste sentido, pela suíça e pelos Es-
tados Unidos. Uma Fundação Le CO':o-
busíer que reunirá tôda a obra do ar-

38 quiteto será criada na cidade de
Poíssy ,

• IV CONGRESSO Il\-'rERNACIONAL
DE ARTES PLASTICAS

Realizou-se em Nova York no Hotel
Hudson, reunindo um limitado número
(70) de participantes, no período de 6
a 12 de outubro do ano passado.
Duas sessões foram dedicadas.a.o

tema: "Integração das Artes". Theo
orosby, no n.o 24 da revista da UIA,
relata o que foi debatido nestas
sessões.

"Os participantes, em sua maioria,
mostraram-sa tneatísreitos com os
exemplos existentes de íntegração da
obra de arte na edificação, se bem que
estivessem convencidos do valor desta

obra. O artista deveria estar intima-
mente ligado à concepção do edifício
ou, pelo menos, ser consultado desde
o primeiro estágio. Os arquitetos pre-
sentes, em sua maioria, eram favorá-
veis à colaboração com os artistas ou,
quando menos, a favor de que a êies
fôssem confiados certos trabalhos.
Todavia, frisaram que os artístas ra-
ramente tomam consciência dos pro-
blemas técnicos próprios da constru-
ção e ignoram geralmente o papel
extremamente instável do arquiteto na
sociedade industrial de hoje, cada vez
mais mecanizada."
"Osa.rtistas, PQr sua vez, rízeram

vêr qus poderiam contribuir .muíto em
diversos níveis. Fora dos aspectos es-
pecíficos, tais como superfícies murais
ou a escultura, sua experiência seria
de grande utilidade, por exemplo, no
campo da utilização das côres. Segun-
do a opinião de alguns, o contrôle da
ambíentação, tal como se apresenta
no desenvolvimento urbano, oferece
grandes possibilidades para a obra de
arte em grande escala. Neste ponto,
porém, os arquitetos mostraram -se
mais reservados pôs to que, êles
mesmos, raramente têm o contrôle de
tais trabalhos, cula natureza. envolve
a participação de representantes de
quase tôdas as profissões.
Não é fácil, evidentemente, estabele-

cer leis sôbre a integração das artes,
dado que esta é o resultado de relações
pessoais entre duas partes. Entretan-
to, muitas proposições neste sentido
foram feitas. Sugeriu-se qUe aAIAP
adquirisse a expcsrçao organizada
anos atrás por J érome Melquist, bem
como que dela se fizesse uma COleção
de diapositivos, a ser posta even-
tualmente em circulação. S'ôbre êste
tema já existem filmes e outros po-
deriam ser feitos."

• REIDY, "FELLOWSHIP" DA A. I. A.

A A.I.A. (Amerícan Institute ar'
Archltects) conferiu ao arquiteto
Afonso Eduardo Reidy (lAB-GB) o
título de "Fellowship", uma das maio-
res distinções da entidade americana
de arquitetos.

• PROBLEMA HABITACIONAL

O número de março de 1964 de Con-
juntura Econômica, revista editada
pela Fundação Getúlio vargas, publica
na sua seção de Eó'tudos Especiaís, um
trabalho sôbre o problema habítacíó-
nal e as inversões privadas.

• CONCURSO DO PORTAO
CURITIBA - PR

A URBS' (Companhia deUrbaniza-
ção e saneamento de Curítíba) pro-
moveu um concurso plÍ-blico. deª,nt(l'.

•••••.~...~.
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LUMINARIAS "DECORLlTE"
EM PLAsTICO ACRíLICO •
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projetos, - com a colaboração do
IAB - PR para O' centro Comercial do
Portão, em Curitiba. O prazo de ins-
crições encerrou-se a 15 de maio últi-
mo e O' de entrega dO'Strabalhos a 10
de junho corrente. O prímeíro prêmio
é de Cr$ 500.000,00, cabendo ao ven-
cedor, obrígatõríamente, a execução
do projeto definitivo e a físcalízação
arquitetônica da obra. Doís outros
prêmios são previstos: um de Cr$ ...
250.000,00 para o segundo colocado e.
outro de Cr$ 125. (lOÓ,OO para O'terceiro.
O Júr! está constítuído pelos arqui-
tetos Alberto BO'tti (IAB-SP), Eduardo
Corona UAB-SP) e Elgson Rdbeiro
oomes (IAB-PR).

• SANTA CATARINA -
PLANEJAMENTO URBANO

Para dísclplínar o desordenado
crescimento urbano das cidades cata-
rinenses, a Associação oatarínense de
Engenheiros dirigiu memoríal ao go-
vernador Celso Ramos sugerindo a
criação de um organismo estadual
cuia finalidade seria a de se encarre-
gar dos problemas relacíonados cO'm o
planejamento urbano, 'o órgão suge-
rído podería vir a criar as condições
necessárias ao estabelecimento de

planos diretores para as cidades cata-
rínenses, planos êstes cada vez mais
prementes. O memoríal sugere ainda a
criação de Conselbcs e de um Fundo
própria para a elaboração e execução
dos planos.

Também a Assocíação Catarinense
de EngenheirO's encaminhou aO' Govêr-
no do EstadO' sugestão no sentido de
que fôssem promovidos estudos para a
transformação da atual Dlretorta de
Obras Públicas em um Departamento
de Arquitetura e Edificações. Justii'i-
cando a sua sugestão a ACE destaca:
1.°) reconhecimento que se deve à
classe dos arquitetos, hoje já consa-
grada, tendo-se em conta a função
enzinentements social em que se em-
penha a Arquitetura; 2.°) a necessí-
dade de uma refcrmulação na estru-
tura do órgão, em faCe do incremento
dado ao setor de construção de ediÍ1-
cios públicos; 3.°) melhor caracteriza-
ção das atividades que desenvolve o
órgão".

.• IAB-8P EXPÕE MÓVEIS

O Departamento de São Paulo pro-
moveu em sua séde uma exposição de
móveis planejados pelos arquitetos

Lúcio Costa, Sérgio Rodrigues, Artur
Lício Pontual ~ Sérgio Bernardes. A
mostra foi teíta em colaboração com
a OCA, que lançou a linha de móve.s
desenhada peles arquitetos. FO'ram
também exibidas as últimas criações
em tecídos de Elizabeth Wilheim

• IAB-GB DARÁ CURSOS

O Departamento da Guanabara está
planejando para o segundo semestre
de 1964 um amplo programa de ati-
vidades culturais. Dois cursos estão já
com época marcada, - príncípíos de
julho. Um dêles será sôbre Planeja-
msnto trrbano e O' outro, Arquitetura
de Interior. As inscrições para os
cursos do IAB-GB serão limitadas
(30 pessoas).

• íCARO EM OSLO - MORElRA
NA PRESID:ÊNCIA DO IAB

o arquiteto ícaro de Castro Mello,
presidente do IAB viajou para Oslo
onde se reune desta vez a Comissão
de Construções Esportivas e Recrea-
tivas da UIA. Em virtude do afasta-
mente, assumiu a presidência do IAB
o arquiteto Jorge Machado Moreíra,
1.0 Vice-Presidente.

ECONOMIA
As formigas são dotadas de excepcionais qualidades de eco-
nornia e não perdem tempo no verão, suprindo os seus ce-
leiros contra O'S rigores do inverno. Aprenda com as formí-
guinhas a economizar O' seu dinheiro empregando em suas
construções um material que lhe dê O' máximo de rendimento.

o cimento Portland Mauá
supéra as especificações
exlgldas para cimento
Portland nomundo inteiro

e~.
.

*.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND



• PREMIAÇÃO ANUAL DO
IAB-GB - 1964

o Departamento da Guanabara já
está preparando a Premiação Anual
de 1964. Algumas pequenas modifica-
ções foram introduzidas no !regula-
mento da Premiação a ser brevemente
dlvulgada, A Diretoria do IAB'-GB
r stá convencída de que, êste ano, a
Premiação Anual terá uma repercussão
.bem maior do que a do ano passado
quando se constituiu em um autêntico
sucesso.

• CONCURSO PARA
PRAÇA PÚBLICA

William Breger, James Terjesen e
Warren Winter, da Universidade de
Pratt, Brooklyn, Nova York, foram os
vencedores do concurso para a praça
pública de Allegheny em Pittsburgh.
O prêmio dos vencedores foi de US $
5,000, para a primeira fase. Ooncorre-
ram 305 trabalhos.

• EXPOSIÇÃO DE
ARQUITETURA HOSPITALAR

40

A Sociedad Central de Arquítectos,
da República Argentina patrocinará,
junto ao IV..o Congresso Mundial de
Ginecologia e Obstetrícia, uma expo-
sição de arquitetura hospitalar rocan-.
zando planos e proj etos para unidades
destinadas a departamentos de geíne-
cología e obstetrícia, especialmente
centros maternais e infantis em zonas
rurais e semí-ruraís....
A exposição terá lugar 6m Mar deI

Plata entre 18 e 26 de setembro de
1964. Os pedidos de inscrição deverão
ser enviados à Secretaria do Congres-
so, Bolíver, 160, Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, até o dia 15 de junho.
O material destinado a mostra de-

verá chegar às mãos do Comitê Orga-
nízador antes do dia l.0 de setembro
do corrente ano. Os trabalhos deverão
ser enviados sob a forma de material
fotográfico. Maiores' detalhes poderão
ser obtidos na Secretaria do IAB.

Noticias Técnicas
• DETEÇÃOELETRÔNICA ATIVA

Nôvo processo de sinalização de
incêndio foi lançado recentemente no
mercado brasileiro. Técnicos france-
ses - especialistas em eletrônica e
em engenharia de incêndio - aper--
feiçoaram e estão fabricando em es-
cala industrial um sistema de pré-re-
tenção de incêndio, capaz de rea.gir
às primeiras manifestações de com-
bustão.

Qualquer· que seja a. cama do in-
cêndio (sobrecarga elétrica, reação
química, combustão espontânea, fric-
ção ou início de combustão devida à
brasa ou chama. viva), mann'esta-se
inicialmente por um diminuto aqueci-
mento local - raramente perceptível,
salvo pelo emprêgo de aparêlhos de
precisão, do tipo usado em laborató-
rios. Mas, por menor que seja êste
aquecimento inicial, dá se, sempre
como conseqüência da. combustão, o
despredimento de destílatos invisíveis
e de fumaça. :Ê:stes dois fatos são de
fundamental importância a uma efi-
caz deteção de sinistros, pois esta é
tanto maísposttíva quanto mais cêdo
são percebidas as manifestações pri-
márias da combustão.
O processo agora fabricado em linha

industrial pelos técnicos franceses,
baseia-Se na aspiração permanente do
ar dos ambientes que devem ser vigia-
dos e na análise de sua natureza ..
Desta forma, poucos instantes após o
início da combustão, é possível assi-
nalá-Ia pelo recolhímento, feito no
detetor onde circula o ar aspirado, do
destilato e da fumaça que dela. sé
desprendem.
O detetor compõe-se, sumàríamente,

de um elemento radioativo que se
irradia em duas câmaras. Uma das
câmaras serve de "câmara de refe-
rência" e nela não circula o ar aspi-
rado dos ambientes vigiados. A outra,
provida de uma antena isolada, colo-
cada sob o fluxo do ar aspirado, fun-
ciona como "câmara de contrôle"; as
írradíações radioativas chegam à ante-
na após terem atravessado a veia de
ar aspirado dos locais sob vigilância.
A íntensídade da corrente elétrica

(da ordem de 0,750 mA) entre o catado
e a grande auxiliar, em posição de
equilíbrio eletrônico, é constante.
Ocorrendo, na "câmara de contrôle",
a interposição de moléculas grossas -
provenientes de oxidação rápida (des-
tílato ou fumaça) - entre o elemento
radioativo e a antena, a intensidade
da corrente entre o catodo e a grande
auxiliar cresce para compensar o de-
sequilíbrio provocado pelas moléculas.
:Ê:ste aumento na intensidade da :

corrente, apesar de muito pequeno,
é acusado num circuito provido de
contatos elétricos que desviam uma.
corrente de guarda para ci~cuitos ele-
trônicos que interpretam a manifes-
tação acusada, e segundo esta inter-
pretação, podem determinar o aciona-
mente de um dispositivo de alarme.
Para tal fim, os detetores estão liga-
dos a uma central de alarme por con-
dutores elétricos.
A central de alarme, além dos dis-

positivos de interpretação dos "sinais"
recebidos dos detetores, dispõe de um

sistema de circuitos de sinalização
acústica (sírenes, . campainhas) e
ótica (sínaís luminosos) que permitem
a localização instantânea do ponto
onde se deu a ré ação do detetor. A
central funciona com fonte de energia
elétrica autônoma. 'redes os circuitos
são alimentados por baterías mantídas
mediante carregadores automáticos.
Pilhas sêcas sinalizam qualquer ano-
malia no funcionamento do sistema.
O sistema de deteção eletrônica

ativa apresenta" sôbre os demais tis-
temas, vantagens consideráveis:
- permite uma permanente análise

da natureza do ar dos locais vigiados.
pois êle circula constantemente no
detetor;
- é capaz de acusar qualquer ma-

nifestação de um possível sinistro -
pela captação do destílato ou da fu-
maça - antes mesmo de . .ser percep-
tível o aumento de temperatura do
local;
- reage somente às manifestações

'relativas à incêndio incipiente, não es-
tando -sujeíto às influências do calor
ambiente, nem à existência de poeí-

- ras, . umidade ·ou outros fatores não
diretamente ligados à finalidade do
sistema de alarme;

possue bastante flexibilidade;
seus dutos de aspiração de ar podem
ser de material rígido ou flexível,
opaco ou transparente, permitindo
alcançar qualquer ponto da edificação;
:Ê:ste equipamento de deteção eletrô-

nica, patenteada pela emprêsa tran-
cêsa "La Detection Electronique Fran-
çaíse" está sendo fabricado já no
Brasil, com elevada percentagem de
materiais nacionais, pela "Vigilex",
Alarme e Proteção Ltda.".

• CLARABOIA ESPECIAL

(8. H.!.) Uma firma holandesa está
fabricando um tipo especial de clara-
bola que oferece uma difusão luminosa
máxima, sem perda de lummosldade ,.
A claraboia é de plástico (metíl me-

tacrilato) e apresenta em tôda sua su-
perfície mícro-dítusores circuladores,
com 15 em de diâmetro, que permite
a passagem da luz solar, díspersando-a
completamente. Com o emprêgo dêste
tipo de clarabóia, os problemas rela-
cionados com a luz solar direta, aque-
cimentó local, reflexos e sombras dei-
xam de existir.
Estas claraboías que são o resultado

de pesquisas e testes realizados em
conjunto com o Departamento de Téc-
nica e Física do TNO (Organização
para a Pesquisa da Física Aplicada)
são fornecidos em cinco tamanhos:
duas versões circulares, com diâmetros
de 86 em e 116 em e três retangulares.



DF - MINISTÉRIO EXTRAORDINÁ-
RIO PARA PLANEJAl\'IENTO E COOR-
DENAÇAO ECONÔMICA DECRETO
N.o 53 914 - DE 11 DE MIAIO DE 1964 .

Define as atribuições do Ministro de
Estado Extraordinário para o Piane-
jamento e Coordenação Econômica,
extingue órgãos da Presidência da Re-
-pública e dá outras previdências:

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 87, item r. da Constituição
Federal, decreta.:

Art. 1.0 - Incumbe ao Ministro de
Estado Extraordinário para o Plane-
jamento' e Coordenação Econômica:

a) dirigir e coordenar a revisão do
plano nacional de desenvolvi-
mento econômico,' em coopera-
ção com os Ministérios e demais
órgãos da administração direta
ou descentralizada do Govêrno
da União;

bJ coordenar e harmonizar, em
.planos gerais, regionais e sete-
ri ais, os programas e projetos

elaborados por órgãos da admi-
nistração pública" entidades
para estatais, sociedades de eco
nomía mista, e empresas sub-
vencionadas pela União;

c) conhecer e coordenar os planos
de ajuda externa, econômica,
financeira e de assistência téc-
nica prestadas aos órgãos e en-
tidades referidas na alínea "b"·

d) coordenar a elaboração e a exe-
cução do Orçamento Geral da
União e dos orçamentos dos
órgãos e entidades referidos no
item "b" harmonizando-os com
o plano nacional dfi! desenvolvi-
mento econômico;

e) assessorar o Presidente da Re-
pública na decisão de assuntos
relacionados com o plano de
desenvolvimento econômico e na
formulação de plano e projetos
de desenvolvimento econômico e
social;

f) exercer outras funções e encar-
gás que lhe sejam atribuídos pelo
Presidente da República.

Art. 2.° - Para o exercício das atri ~
buições que lhe são conferidas por êste
decreto, fica o Ministro de Estado Ex-
traordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica autorizado a:

a) requisitar servidores dos órgãos
da administração direta, autar-
quías e sociedades de economia
mista, sem prejuízo dos venci-
mentos, direitos e vantagens a
que façam [ús, obedecido o dis-
posto na legislação em vigor;

b) recrutar pessoal especializado,
administrativo e auxiliar, nos
limites dos recursos financeiros
postos à sua disposição, não
adquirindo o pessoal assim re-
crutado a natureza de servidor
público;

c) atribuir a pessoas, ernprêsas e
organizações idôneas a prestação
de serviços técnícos específicos;

d : constituir grupos de trabalho,
por prazo limitado, para execu-
ção de trabalhos específicos de
natureza técnica.

ÁREAS PARA INDÚSTRIAS
EXCEPCIONAL LOCALIZAÇÃO

VENDEMOS TIU:S (3) AREAS COM~O.000, 18.000
E 30.000 m2: JUNTAS, SEPARADAS,· OU EM
LOTES JÁ DEMARCADOS (com documentação 41
legalizada e plantas), COM ÁGUA, MEIO-FIO,
RUAS ABERTAS; ÁGUA DE RIO E FôRÇA PARA
INDúSTRIAS, SITUADAS NA AVENIDA AUTO-
MóVEL CLUBE, PRóXIMO A DEL CASTILLO
(E.F.C.B.), COMFACILmADE DE ACESSO, POR
RUAS ASFALTADAS, Ã AVENmA BRASIL, SU-
BURBANA E DOS DEMOCRÁTICOS, SUJEITAS A
RÁpmA VALORIZAÇÃO, DEVIDO À INAUGURA-
çÃO DENTRO EM BREVE DO NôVO VIADUTO DE
BONSUCESSO (E. F .L . ) .

INFORMAçõES PELOS TELEFONES
54;..3889E 38-8973

COMO 5R. WILLIAM
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Art. 3.° - A autorização concedida

no artigo anterior ficará sujeita às se-
guintes limitações:

para o Planejamento e Coordenação
Econômica:

Chefia do Gabinete
Assessoria de Relações Públicas e

Informação
Assessorias Especiais
Secretaria Geral do Planejamento e

Coordenação Econômica

Coordenação Técnica

Serviços Administrativos

a) aos servidores requisitados e aos
demais colaboradores poderá o
Ministro de Estado Extraordiná-
rio conceder uma gratificação
mensal de representação de ga-
binete, dentro dos Iímítes dos
recursos postos à sua disposição;

b) ao pessoal recrutado poderá o
Ministro de Estado Extraordiná-
rio pagar um "pro labor e"
mensal, obedecidos os níveis
aprovados pelo Presidente da
República.

Art. 5.° - Fica o Ministro de Estado
Extraordinário autorizado a constituir
o seu Gabinete Técnico e Administra-
tivo, mediante a expedição de porta-
ria em que sejam fixadas as atribui-
ções e responsabilidades de suas uni-
dades e servidores, bem corno a ex-

Art 4,° - compõem o Gabinete do
Ministro de Estado Extraordinário

pedir os atos de designação do pessoal.
Art. 6.° - Ficam extintos os se-

guintes órgãos da Presidência da Re-
pública:

a) . Coordenação do Planejamento
Nacional;

b) Assessoria Técnica;
c) Comissão Nacional de Planeja-

mento;
dl Conselho de Desenvolvimento;
e) Grupo de T'rabalho incumbido

de estudar a situação econômica
da Bacia Hidrográfica do rio
Itajaí no Estado de Santa Cata-
rina;

f) Grupo de Trabalho incumbido
de estudar a economia da Bacia
Hidrográfica do rio paraíba do
Sul;

g) Grupo Executivo de Ajuda à
Baixada da Guanabara;

Art. 7.0 - Fica subordinada ao Mi-
nistro de Estado Extraordinário para
o Planejamento e Coordenação Econô-
mica a Comissão de Coordenação da
Aliança para o Progresso (COCAP) ,
criada pelo Decreto n.> 1040, de 23 de
maio de 1962.

Art. 8.° - O pessoal pertencente aos
órgãos extintos pelo artigo 6.° dêste
Decreto poderá ser aproveitado no Ga-
ginete do Ministro de Extado Extraor-
dínárío para o Planejamento e Coor-
denação Econômica uma vez verifica-
da, em cada caso, a, conveniência dêsse
aproveitamento e a habilitação do ser-
vidor para as funções que deverá
exercer.

Art. 9.° - O acêrvo dos órgãos
extintos, pelo artigo 6.° dêste Decreto,
compreendendo material e instalações;
será transferido para o Gabinete do
Ministro do Estado Extraordinário
para o Planejamento e Coordenação
Econômica, mediante tombamento.
Art. 10,° - O Ministério da Fazenda

colocará à disposição do Ministro de
Estado Extraordinário para o Planeja-
mento e Coordenação Econômica a' se-
guinte dotação orçamentária do Orça-
mento Geral da União para o corrente
exercício (Lei n.v 4 295, de 16 de de-
zembro de 1963):

4,01,20 - Presidência da República,
(Encargos Gerais)

Despesas Ordinárias

Consignação 1 .6 ,00
diversos.

Encargos

Sub-Consignação:

1,6,24 - Diversos.



14 - Manutenção e funcíonamentc
dos Ministérios .Extraordinários, cria-
dos pela Lei Delegada n.o 1, de 25 de
setembro de 1962. - Cr$ .
200 000 000,00.
Art. 11 - Fica o Ministro de Estado

Extraordinário para o Planejamentc
e Coordenação Econômica autorizadc
a movimentar e a aplicar os saldos
dos recursos orçamentários e extra-
orçamentários atribuídos ou postos à
disposição dos órgãos extintos pelo
artigo 6.0 dêste Decreto, sem prejuízo
da verií'icação da bôa aplicação dada
à parte já utilizada dêsses recursos.
Parágrafo único - O Ministro de

Estado Extraordinário poderá delegar
competência para a aplicação da do-
tação orçamentária referida no artigo
10.0 e dos saldos de recursos mencio-
nados neste artigo, prestando contas
desta aplicação ao Presidente da Re-
pública.

Art. 12 - Ficam cancelados todos
os ajustes e convênios asinados pelos
órgãos extintos pelo artigo 6.° deste
Decreto com entidades públicas, in-
clusive autarquías e sociedades de eco-
nomia místa..

Art. 15 - O presente decreto en-
trará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as dísposíções em
contrário.

Brasílía, 11 de maio de 1964,; 143.°
da Independência e 76.° da Repúblíca.

Ass. H. Castello Branco
Milton Campos
Octávio Gouveia de Bulhões
Vasco da Cunha
Roberto Campos.-.._-

GB CONJUNTO RESIDENCIAL
BAIRRO MORRO NOVA CINTRA
DECRETO "E" N.o 422 - DE 18 DE
MAIO DE 1964

Revoga o Decreto n.o 572, de 15 de
setembro de 1961. e aprova plano de
urbanização, estabelecendo condições
para construção do "Conjunto Resí-
dencial Bairro Morro Nova Cintra".

o GOVERNADOR DO ESTADO DA
GUANABARA, no uso das suas atri-
buições legais e tendo em vista o que
consta do processo nO 7.703.280-63,
decreta:
Art. 1.0 - Em substítuíção ao

P. A. 7.676, fica pelo presente decreto
aprovado o Projeto n.? , refe-
rente ao "Plano de Urbanização do
Conjunto Residencial Bairro Nova
Cíntra", situado nos fundos do Parque
Eduardo Guinle (4.a Região Admínís-
tratíva) , com í'rente para as Ruas
Campo Belo e Tavares Bastos.

§ 1.0 - Ficam os propríetáríos deso-
brigados de construírem o plano incli-
nado que, através de servidão, ligaria
o conjunto residencial à Rua Paulo
oesar de Andrade.

§ 2.° - Se entretanto o Plano Viário
do Estado restabelecê-Io o ônus de sua
construção e conservação será de res-
ponsabilidade dêles.
Art. 2.0 - A ocupação do terreno

pelos Edifícios de Apartamentos e pelo
Clube projetado será feita dentro dos
limites, características o uso indicados
na planta do conjunto ora aprovado e
nas condições do têrmo de obrigações
a ser assinado, de conformidade com a
referida planta e o presente decreto.

Art. 3.° - A construção dosedífícíos
e do Clube poderá ser feita parcela-
damente, obedecida a legislação que
vigorar na data de aprovação de cada
projeto e a unidade arquítetôníca dos
blocos - o que deverá ser devidamente
verificado, oportunamente, pelos com-
petentes do Estado.

Art. 4.° - A área "non aedificandi"
não doada ao Estado e situada abaixo
da curva de nível de 170,00 rn, deve
ser utilizada como reserva e conve-
nientemente cuidada a vegetaçoã exis-
tente.
Art. 5.° - Da área global de 204.000

m2 (duzentos e quatro mil metros
quadrados), serão doadas no, Estado:

1 - Áreas para escolas e praças, em
um total de 12.240,00 m2 (doze mil,
duzentos e quarenta metros quadra-
dos), nos têrmos do § 18, do art. 557,
do Decreto n,? 6 000, de 1 de julho de
1937; 2) Uma área de 10.200,00 m2.
para constituir reserva florestal, nos
têrmos do art. 10, § 1.°, da ~ei n.? 948,
de 27 de novembro de 1959, tudo con-
forme consta do projeto ora aprovado.

Art. 6.° - Os proprietários, seus
herdeiros ou sucessores a qualquer tí-
tulo' mediante assinatura de têrmo,
ficam obrigados à conservação perma-
nente dos jardins, instalações de 43
abastecimento de água, esgotamento
sanitário e pluvial, bem como a con-
servar e cuidar da vegetação protetora
existente na Gleba 1, principalmente
aquela situada acima da' curva de
nível de 170,00 m, considerada como
"ncn aedificandi".
Art. 7.° - O presente decreto en-

trará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em con-
trário, especialmente o Decreto. núme-
1'0 572, de 15 de setembro de 1961.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1964,
76.0 da República e 5.0 do Estado da
Guanabara.

Ass. Raphael de Almeída Magalhães
Enaldo Cravo Peixoto.

/



QUEM ,.ES,PEC:IFIC.~?

o arquifeto não concebe cojscs irreais. A sua concepção' é material desde o primeiro traço.
O traço, a linha são notações qué~i::'orrespo~dem a determinados materiais. É o arquiteto pois
quem, decide' qual o material a ser empregado. Há diversos tipos de materiais e nem todos são'
conhecidos pelos' crquitetos .Será que êles conhecem o 's§u material? A 'melhor maneira
que o senhor tem para tornar o seu :~~teJiaL.~onhecido pelos arquitetos é apresentá-Io através das
páginas de .A:RQ~uiTETU':RA.,Ar~visraque todo .crquitelo brasileiro lê e coleciona.



PREPARAÇÃO DO PISO PARA PARKEX
E SUAS VANTAGENS

C
Ia
~ ECONOMIA
~ NA ALTURA DA CONSTRUÇÃO

50 mm por A.ndar

ECONOMIA
DO PÊSO DA CONSTRUÇÃO DE
60 a 80 kgs por m3 de Piso

PARKEX
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BANCODO ESTADO DÁ GUANAB.ARASA.
Edüício-Sede

Local: Av. Nilo Peçanha - Rio de Janeiro
Projeto: Escritório Técnico Henrique E. Míndlin
Construção: Companhia Construtora Nacional S. A.

O m'ajestoso Edilíciodo BANCODO ESTA-
DO DA GUANABARA S.Á., será atendido
em sua circulação vertical por Ia elevado-
res e :1escadas rolantes ATLAS, de carac-
terísticas técnicas e acabamento os mais
avançados do mundo·

Características dos Elevadores:

Comando: MARK IV (o mais avançado e eficiente comando de
elevadores)

Velocidade: 320 metros por minuto.

Cabines: luxuosas e amplas, iluminadas com luz fluorescente e
com acabamento completo em aço inoxidável.

- INDÚSTRIAS VILLARES S. A. - sz.o PAULO o RIO DE: JAN"E:IRO • 8RASíLIA • SELO HORIZONTE 6 SANTOS o RECIFI::

PÔRTO ALEGRE o SALVADOR. CURITI8A • JUIZ DE FÓRA • PELOTAS • RIBEIRÃO PRETO. FORTALEZA o BELÊM

BUENOS AIRES • HAVANA. MONTEVIDEU o MÉXIGO • CARACAS 6 LIMA o SANTIAGO 00 CHILE. ASSUNÇÃO o LA PAZ
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