


QUEM ESPECIFICA"

o arquiteto não concebe coisas irreais. A sua concepção é material desde o primeiro traço.
O traço, a linho são notcçôes que cor respondem a determinados materiais. É o arquiteto pois

'quem decide qual o material a ser empregado. Má diversos tipos de materiais e nem todos são
conhecidos pelos arquitetos Será que êles conhec~m o seu material? A melhor maneira
que ( senhor tem para tornar o seu material conhecido pelos arquitetos é apresentá-Ia através dos
pági .. :~ de ARQUITETURA. A revista que todo arquiteto brasileiro lê e coleciono.



o assunto é ·INCÊNDIO • • •

Se o seu neg6cio é segurança ou prevenção
contra incêndios, sua emprêsa não Foderá deixar
de estar presente no próximo número de ARQUITE-
TURA.

Porque, Em agôsto, o nosso assunto será INC~N-
DIO - cêrca de 15 artigos e reportagens, prepara-
dos pelos mais renomad'os especialistas, abordando
tôdas as modernas técnicas e problemas ligadas â
segurança e proteção contra incêndi.os.

Essa edição, que representa uma iniciativa iné-
dita no Brasil, será por certo uma fonte permanente
de consulta para arquitetos, construtores e indus-
triais sôbre os problemas de incêndio - e a indica-
ção categorizad'a dos materiais e técnicas a utilizar
para r~olvê ..los.

Até o momento já temos 4.000exemplares reSE'r-
vados, além de nossa distribuição normal de 10.000
exemplares destinados a todos os arquitetos e cons-
trutores do país. E a mai.oria dos gl-andes fabrican-
tes de materiais de prevenção e segurança contra
incêndios já reservou espaço para suas publicida-
des. SEm dúvida um dêsses fabricantes será o seu
concorrente.

Umanúncio nessa edição especial representa um
lembrete permanente para a utilização do seu ma-
terial junto A QUEMpode utilizá-Io (arquitetos e
construtores) e NOMOMENTOEXATOeln que êle
pod'e ser utilizado.

Se o seu assunto é incêndio, ARQUI1-'ETURA será, em agôsto,
sua melhor oportunidade para promoção... e vendas.



60 ANOS DE ATUALIDADE

elA. FIAT LUX, DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA
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uma linha completa de móveis para cscritério e
residênclo, desenhados por arquitetos de renome
internacional; satisfazendo as eXlgencias e necessi-
dades ccnternper êneos do Funcionalidade e beleza.

consulte sem compromisso flOS:>O departamento de plo!"eioment~
rua barato riboiro 200, loj(l f, tel; 37-6637 rio - gb

embiente I!!I spazio
s p e x i c m é va i s e d e e c r e ç ê e s limitada
concession6rio exclusivo p o r o o gvonaboro de
ambiente indústria e com ér c!c da móveis S. A.

uma linha completo de móveis para escritório e
residência, desenhados por arquitetos de renome
internacional, satisFazendo as eXlgenclas e necessi-

. dadas contempor8neas de Funcionalidade e beleza.

er::nsults sem compromisso n05SO departamento de planeiament(")
rI.leI barata r,beiro 200, loja I. te!: 37·6637 rio - gb



cobertu ra horizontal?
me io s-tu bos

Aliando a beleza estética à funcionali-
dade, os meios-tubos ETERN IT pro-
porcionam coberturas horizontais im-
perrneãveis .6 _de duração ilimitada.
Suas dimensões, além de aumentarem-
o rendimento da montagem, permi-
tem beirais de grandes balanços. Com a

ETERNIT DO 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 ETERNIT constituem
a solução adequada para coberturas
horizontais.

Consulte os Serviços Técnicos Eternit.



CJ -MARCA HOLZÀPFEL CRIADA PELO
"INDUSTRIAL DESIGNER" GERSTNER (SUICAl

•
-MARCA BRAFOR CONCEBIDA PELO
ARQUITETO ALUiSIO MAGALHÃES

Há muitos modo
de se reconhecer
a qualidade de um
móvel de escritório:
° material,
a simplicidade
das formas,
a função,
o acabamento,
os detalhes de
montagem ate.
O modo mais seguro,
porém, é procurar
esta marca:'

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

brafor
s. FAULO PflAÇA ROOSI:VlLl, 159

TELEFONE: 3~·6665 c 35·~454

R DE JANEIRO: RUA MIOXICO. 21·A
TELEFONE: 22.0180 c 32·7178



Agradecemos aos nossos prezados
c ne rit es a preferência dada ao
aço especial para construção

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

FabricanTE?'>
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Ruo Riz k o l l o h Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 - 32-5146 - Rede Interna· S. Paulo
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PINTaR E UM DESCaNSO!
'\,

••• COM OS PRODUTOS
TINTAS E VERNIZES PARA TODOS OS FINS

o elevado poder de cobertura,
a grande secatividade e

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

econômicos em sua
categoria -tomam facílima

o suo aplicação,. oferecendo
sempre resultados

cornpensodores l

FLATEX • Tinta de em u r -
são, fôsca, lavável, exce-
lente para paredes de in-
teriores.

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

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

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

NIULAC • À base de nitro- SINTEX· Esmalte sintétlco
celulose é a tinta ideal - rápido - para interiores
para ou tos e outras su- e exteriores Excelente se-
perfícies metálicas. catividade.

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

MEB-O·LlNE • Tinta à. ba-
se de ó Ie o, b r i Iha nte,
econômica e de boa du-
rabilidade.

RIO - S. PAULO· P. ALEGRE· B. HORIZONTE • RE~:lFE . SALVADOR
BELtM - NITEROI • PELOTAS - FORTALEZA • MAR lUA • VITORIA



A Holiday é" leve,resistente, bonita e completamente nova.

Examine-a. Que tal?,

Excelente! A Holiday é a primeira má-
quina de escrever com estôjo de Cyco-
lac * - matéria prima ultra-resistente,
aprovada nos mais rigorosos testes. De
linhas modernas e apresentada em har-
moniosa combinação de côres, a Holíday
torna a escrita um prazer constante,
pois suas teclas possuem ; resistência
cientificamente equilibrada' - capaz de
aguentar até mesmo a curiosidade das

crianças. Para seu próprio uso, ou·
para presentear a quem você quer bem,
experimente esta moderna conquista
da técnica - a Holiday portátil - garan-
tida pela

Filial do Rio de Janeiro: Rua da Quitanda, 4G
Filiais nas principais cidades do país

"marca registrada



WlllYS
- SíMBOLO. DE QUALIDADE lEVANDO PROGRESSO

A TODOS OS CANTOS DO BRASIL!

A Willys Overland do Brasil, pioneira na
fabricação de automóveis no País, possui
hoje a mais completa linha de veicules para
passeio e utilitários - 99,8 % nacionalizados.
Para a perfeita manutenção dêsses veículos,
cujo número aumenta constantemente, a Willys

mantém extensa rêde de Revendedores e Ofi-
cinas Autorizadas em todo oBrasil. Você os en-
contia mesmo nos maís remotos rincões doPais,
com pessoal treinado na própria fábrica, aptos
a manter, com peças genuínas e serviço espe-
cializado, a alta qualidade dos Veículos Willys, .

WILLYS OVERLAND DO BRASIL S.A.
FABRICANTE DE VEICULOS DE ALTA QUALiDADE



SR. aUITETO Inclua
em seu
projeto

êste detalhe
realmente
Nôvo e

VICRATEX não é um simples requinte de deco-
ração: muito ao contrário, é revestimento fun-
ciona~ por excelência, porque não racha, não
corta, não descasca, não risca, não desbota, é
inalterável à luz e às mudanças de temperatura
- é próticcrnente. indestrutível. Nas áreas co-
muns, de grande circulação, VICRATEX é uma
necessidade - o seu alto teor de beleza, tradu-
zido em 15 padrões e em 22 côres diferentes,
faz com que seja indicado especialmente para
lojas, residências, gabinetes de trabalho, ete.
Consulte/sem compromisso/um representante da

r' '•..

DtcORAÇÕ~S t.. DEL-KA
R1:VESTIMENTOS
Distribuidor exclusivo poro o Guonoboro e E. Rio

Exposição e venda

Rua Barata Ribeiro, 96-B tel: 37-4924
(aberto diàriatnentc até ás 2~ horas)



A UClU I'I'E'I'U KA

N.O 25 - Julho - 1%4

órgão oficial do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil -- R9vlsta men-
sal do IAB-GB - AV. Rio Bran-
co, 277, grupo 1 301 - Publicação
da Edltõra Artenova Ltda. - Trav.
11 de Agõsto, 6/201.

ConselllO de Redação: Mauricio Ro-
uerto, presidente; Affonso Reldy,
Edgar Oraerr, Ernãnl vasccncei-
10S, Henrlque e. Mlndl1n, tearo de
Castro Mel1o, Marcelo Roberto,
Marcos Konder Netto, Oscar Nle-
meyer, Paulo Antunes Ribeiro,
Paulo Ferrelra Santos e Sylvl0 de
Vasconcellos.

Conselho de Direção: Odylo Costa,
nrno: Altredo L. Brltto - IAB;
Mauricio Nogueira Batista - lAB.

conserno de Representantes: Al-
certo. Xavler - IAB-RGS; Jor,ge
Wllhelm - IAB-SP; Vital Maria
i-essca de Mello - IAB-PE: ss-
ronso Baquerros RIOS - IAB-BA;
oartos EUl(enl0 Hune - IAB-DF;
Atrnn- Fernandes - lAB'PR; ElIo
vranna - lAB-ES.

Editor:

Alvaro Pacheco.

Redação: redator-chefe - Mauri-
cio N ogueíra Ba ttst.a - IAB; se-
cretárro - Aírreuo L. Brrto -
IAS.

Colaboradores: Claudlus Ceceon -
IAB; Ferrelra Guiar, Carlos Dle-
gues. Jota, Cleber Ribeiro Fernall-
ues, Jose Guilherme Merquror,
Nélson Llna de Barros, Luis MI-
mada Oorrêa, Arq , Alberto Vlelra
de Azevedo e Leandro Toeantlns.

t:llltora Artenova Ltda. - Direto-
res: Alvaro Pauneco, Udylo Costa,
Filho e Clcero Sandronl - 'l'rav.
Il de Agoatc, 6. gTUpO 201.

Kellação: IAB-OB - Av. Rio Bran-
co, 277, grupo 1 :l01 - telY 22-l7u3,
-- Rio,

Administração, Publicidade e Assi-
naturas: Trav. 11 de Agôsto, fi -
grupo ztn - td.: ar-zus i: RIO -
IJU.

Uepresentallte em S. Paulo: RE·
PRENAES - Rua 7 de Abr1l, ~ôl
- 5.0 andar - LeI.: 3~-3512.

Est.a publicação é dístrfbu ída gra-
tuitamente a .todos os arquitetos
uo Brasu, Inst.n.urções ue eusrno
superior, associações de classe e
l.utJdades eu rt.u ru is naCionaiS e e:.-
tfangeiras, proressõres de arqurte-
lu I a e eng ennarra de lodo o Pais,
centros acadêmicos, repart íções
}JutHícas t'tc.crals, estaduais e mu-
Iliclpals ligadas à arquttesura, à
eugennarra e a consrruçao em ge-
rar, governos estaduals, tôdas as
nrmas eonctru toras do Rio e S .
Pauto, e de outros estados, firmas
ue uecoraçao, galerias ue arte, câ-
crrrôríos tecuícos ,

Venda avulsa em livrarias e ban-
cas especrauzadas: preço do exeru-
piar: Cr$ J50,OO; exterior US $1;
assinaturas: 1 ano - C1'$ 3.400,UO;
exterior: US ~lU, tiragem: lU.OUU
exemplares.

Os artigos assinados são de exclu-
"" a n,.pollsabilldade dos seus au-
tures ,

Composição e Impressão: EDIGRAF
- Editora e Gráfica Ltda, - p••.
Cruz Vermelha, 3-A- - Rio.

Capa: Edlflclo em cOllst:ução,-
Foto: Alrredo Brl rto

SUJIÁltlO

2 Editorial

o futuro da cidade e a Arquitetura

S Artigo

Arquitetura Egípcia: de religiosa a func.ona

Arq. Samir Yousse]

9 Urbanismo

A cidade e a saúde mental

Arq. Mauricio Nogueira Batista

13 Fainel

Projetos de Wit-O' af Prochnick, Raquel i:3Ger Prv~h;i ;"_
Fernando Abreu e Stephcnson & Turner

I>; Charge

Clsudius

19 Reportagem

o tráfego e a cidade: estacionamento e clrculaçao

21 Galeria

Literatura

M, Cava/cant, Proen;:a

Artes Visuais

Ferreir a Gu/lar

Cinema

Carlos Die ques

Teatro

Clebec Ribeiro Fernondes

27 Destaque

29 Estante

:11 Notícias,



o futuro da Cidade

e Arquiteturaa

A arquitetura está indissoluvelmente ligada à cidade.
Ela é a matéria de que as cidades são feitas. Se as cida-
des do mundo se revelam caóticas, confusas e supervoa-
das, a arquitetura não pode apresentar outra í'ace , Dír-
se-a que as cicaoes nao podem ser ínteiraments constí-
turcas de obras prrmas arquitetôrncas . Ninguém, em sa
consciência, por certo, assim as pensaria. ~O que se deseja
e quer é que elas tennam uma amoiência agradável e
favorável ao homem. Uma arnmencia dessa nacureza não
poaera jamais exciuír os aspectos esteticos, SOCiais e
numanos.

ARQUITETURA desde seus primeiros números tem de-
monstrauo constante preocupaçao pelo destino da Cidade
brasneira e ae sua arqurtecura , bla vem lutando para
que uma maior conscrencia dos problemas urbanos se
iransrorme em elemento valioso na tentativa de salvar
nossas cidades em crescimento da perspectiva que se an-
gura fatal. A posiçao ae ArtQUll'l!;l'U.hA náo e singular.
icev.stas especianzauas do munuo inteiro abrem suas pa-
gmas e uao extraorcnnaria entase aos aspectos de cres-
Cimento, renovaçao, uesenvorvimento e crraçao nas CI-
dades.

Esta atitude de ARQUITETURA revela a maturidade
do arquiteto brasueiro, ante o uesenvorvímento urbano
ao pais. OS arquitetos estao certos de que, sem tratar a
ciuade, sua arquitetura deixara de ter o profundo sentido
que sempre a marcou em outras epocas. ~la terá, quando
muito, a srgnrncaçao ue um quadro de cavalete ou de
um pequeno objeto ue adorno. AO tazermos esta anrma-
çao, nao nos move nenhum sentimento de menosprezo à
pintura. Dela nos vaiemos para acentuar o carater da
arquitetura isolada, uesngada ao quadro urbano, aposta
ao runco intorme cte uma cidade eumcada sem alma.

Os arquitetos sabem que só terão oportunidade de
cumprir p.•enarnente sua real vocação quando a cídace
começar a ser tratada como um todo. A obra maior ca
críaçao humana, a verdaueira síntese das artes.

Há dois anos atrás, o Museu de Arte Moderna e a
Liga de Arquitetura da cidade de Nova Iorque promoveram
uma série ae reuniões sobre a corrida imoouiana. A per-
gunta runuamentar, colocada ante os participantes, roi a
ue saber se serra possrveí construir uma cidade civilizada
numa free-for-,all soc1ety. Podem existir cidades cívínzadas
enquanto a área urbana é objeto de uma irrestrita espe-
culação?

Peter Blake, moderador dos debates e um dos edi-
tores da ARCHITECTURAL FORUM, por incumbência dos
promotores relatou os resultados. A pergunta nunca che-
gou a ser respondida durante as 5 reuniões. A sua res-
posta fei sempre: recusada, mal interpretada ou, outras
vêzes, delíberauamente respondida de modo obscuro. En-
tretanto, se quisermos encarar o problema basta-nos olhar
em tôrno,

Do que se debateu durante as reuniões, Peter Blake
tirou e publicou no número de junho de 1962 da FORUM,
o que considera um lição e a resumiu em três itens:

Editarial

Primeiro - não haverá uma grande arquitetura ur-
bana na América até que se dê um basta à irrestrita es- .
peeulação no preço dos terrenos. A verdade é que não há
outra saída. Um famoso republícano, Abraham Líneoln,
disse há cem anos atrás: "A terra ... nunca deveria ser
pessuída por um só homem, corporacão ou sociedade ...
assim como o ar e água". Outro famoso conservador, há
40 anos: "Lucros indevidos eom a terra ... , são derivados
de processos que não são absoiutamente benéficos mas
sim prejudicíars ao povo em geral". Êsse famoso conserva-
dor era Wlston Churchi'íl. Enquanto não houver uma radi-
cal mudança no contrôle da terra, não haverá nenhuma
possibilidade de arquítetura urbana na América.

Segundo - várias leis, tais como li; lei de impostos,
encorajam os construtores a trabalhar como se estivessem
produzindo botões, Rápido" barato, e para venda imediata
de acordo com a oferta mais alta. Quem constrói devagar,
comcuidailo e bem, terá de sofrer a pena dos impostos.
- Até decidirmos que construir é direrente de fabricar
botões, não teremos cidades decentes. Vincent ScuJly cos-
tuma dizer que os edifícios de uma rua pertencem a todos
os que a usam. Concordo. J<;dificiosmudam radicalmente
a face da terra; não são sômente uma parte da civiliza-
ção - e~es mesmos são a eívrlízaçâe, Não podemos canti-
nuar a tratá-Ios como se róssem eonstruíuos para serem
usados durante um certo tempo e depois jogados no lixo.

Terceiro - não haverá arquitetura urbana na América
até que o gnvêrno tome a liderança no sentido de contra-
tar boa arquitetura. O que tem sido feito até hoje é ater-
rador. - A cidade de ~()va Iorque não tem um edifício a
ser mencíonado desde que a New York City DaU foi cons-
tl'UlÍdoem 1812. Nos últimos meses temos notícias de al-
guns tímidos esforços.

Este é, segundo o que Peter Blake concluiu da reunião,
o quadro de Nova Iorque e dos Estados Unidos. Todos nos
conhecemos o vigor da nova arquitetura americana e o
valor dos seus arquitetos. Suas revistas, além de demons-.
trurem essa pujança, mostram uma real e profícua preo-
cupação pelos proniemas de planejamento territorraí e
urbano, que, no fundo é o resultado do trabalho e da
ação dos arquitetos e planejadores americanos.

Que dizer de nós? A revista ACRÓPOLE publicou, há
pouco, um guia arquítetôníco da cidade de São Paulo.
Nêle são destacados apenas 50 edíncíos. Seus autores,
os arquitetos Eduardo corona e carros Lemos, devem ter
suado para conseguir atingir êsse numero. Cinqüenta edi-
fícios de arquitetura considerada boa, numa cidade de
mais de quatro milhões de habitantes! A percentagem é
ínfima e por si só bastaria para tirar o sono dos que res-
pondem pela cultura brasileira, se houvesse sensibilidade.
O Rio, Pôrto Alegre, Belo Horizonte, quantos contarão?

Os arquitetos não podem ser responsabílízados por
êste panorama. Pelo contrário, ainda são êles os que
conseguem fugir de vez em quando à mediocridade, à feiú-
ra, à raita de imaginação, criando algo que permanece
como um quadro ou uma escultura de valor, em meio a
um confuso e cômodo abarrotado de objetos díspares.
inadequados e inqualificáveis. 111



o Museu Copta, no Cairo, é um
exemplo da arquitetura tradicio-
nal egípcia. Apre3enta belos exem-
pl1J.S de Muxarabiês. - Foto:
C. Zachary

Arquitetura Egípcia:
De Religiosa a Funcional

Arq. Sa-mir Youssej *

A ptrãmíde de Q1WOP6 em Glzé. - Foto: C. Zachary



o Egito, terra dos faraós, antiga'
mente chamada Kemi, ou terra preta,
é uma estreita faixa de solo aluvíal
fértil. situada ao longo. das margens
do rio Nilo, e limitada pelas areias do
deserto.

Dos países do mundo antigo foi o
único que, controlando o mar Verme-
lho, dominou os caminhos da navega-
ção do comércio estrangeíro que se
fazia através do Mediterrâneo e elos
mares árabes.

O. rio Nilo, em si mesmo, foi de UI'i

valor incomensurável, não só como
via de comunicação, como pelas inun-
dações periódicas de suas águas tertí-
llzantes que transformavam o deserto
em campos fecundos. Dêle pode-se
dizer que era o rico sangue que corria
nas veias do Egito. Por esta razão,
às suas margens os egípcíos construí-
ram, desde os tempos ímemoríais, suas
cidades - tanto para vida, como para
morte -, as pirâmides e os templos.

Neste país, floresceu uma oívnízação
que desafia os séculos na imortalidade
de seus pétreos monumentos, que re-
fletem o ditado criado pelo seu povo:

A estátua da Esfinge, em Glz:é. ~ Foto: C. Zachary

----------------------------==

"todos temem o tempc mas..o tempa
teme as pirâmides".

A íntimac,onexão entre a religião
e a arquitetura é evidente em tôda cL

parte. O sacerdócio era investido d,~
ilimitada autoridade e possuidor de
tôda a sabedoria da época. Os ritos
religiosos egipcícs eram tradícíonaís,
imutáveis, misteriosos e marcaram
fortemente a arquitetura dos túmulos
e templos. A religião, monoteísta em
teoria, na prática era pollteísta. Muitos
deuses foram cultuados. Os fenômeno,
naturais c os corpos celestes - o sol.
a lua, as, estrêlas - assim como os
animais, eram deificados. A mitologia
egípcia se tornou complexa pela mul-
tiplicação dos deuses locais em dife-
rentes centros. A nota chave da reli-
gião foi a do temer e da submissão
ao grande poder representado pelo
sol. A maior adoração, entretanto,
era devotada a Osírís, o homem-deus
que, morrendo e ressuscitando. através
da morte e da ressurreição alcançou
a vida eterna.

Nesses dias da alvorada da história
do mundo, não havia uma linha díví-
sóría precisa entre deuses e reis, A

doutrina dos direitos cívtnos dos reis
não se fazia necessária, pois êies pró-
prios eram. muitas vêzes, por si mes-
mcs ou pelo povo deíflcados.

Os deuses, freqüentemente foram
associados em trindades. Assim, Amon.
deus do sol, Mut, sua mulher e mãe de
tôdas as coisas, e o 8tU filho Horus,
deus da lua, constítuiram a grande
trindade tebana, enquanto Ptah, o
criador. sekhet, o deus do fogo e I-cm-
hetep, deus da medicina, formaram a
trindade de Menfis.

O poderoso osírís, deus da morte
Isis, sua mulher; Horus, deus do SOi

nascente; Hator, deusa do amor; Se",
temível deus do mal; e Berapis um
deus de cabeça de touro que represen-
tava o estranho culto dcs touros sa-
grados - foram outros dos muítos
deuses egípcios. Todos estes e muitos
outros, cêrca de 2.000, aparecem, sós
ou em combinação, na imutável e tra-
diclonal arquitetura du antigo Egito.
Aparecem e reaparecem em todos 0;3

templos. zelosamente fechados, erí-
gidos para o uso dos reis e dos sacer-
dotes a serviço dos deuses.
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A imensa crença na vida futura era
o iato mais importante da religião
egípcia. A casa ele moradia era ma
abrigo temporário. o túmulo D. resí-
dêncía permanente - assim nos relat ,
Heródoto , Por esta razão,tudo que
contruíam para a vida presente era
feito com material de pouca rcoístên-
cia, reservando-se a dureza do porfirio
a do basalto para as contruções fune-
rárias e templárías ,

As casas dos primitivos habitantes
do Delta eram implantadas em meio
às terras cultivadas, ou às margens
dos canais e lagos, acima do nível das
enchentes do Nilo. O material arglloso
de que eram oonstruidas não permitia
outra localização, mais vulnerável ao
embate das águas. A estrutura dessas
habitações era de junco de. papiros
amarrados em. feixes. A vivenda dos
habitantes do 001ta era sumária e
sem complicações, êle só a uulizava
para dormir e gostava de viver ao ar
livre. Esse povo, que amava o D.1' livre
e a luz do sol - a ponto ele deificá-Ia
- recatou o interior el.e suas:' abita-
ções. Dotou u interior de sua casa de
uma semí-penumbra, conseguida pele.
luz filtrada através de um gradeado
de junco, de fina trama, que guarnecia
as pequenas janelas. Esta brusca
transição do exterior radiante para a
quase total ausência ue luz interior.
~e estendeu aos remplos, prestando
acentuada sugestão de místér.o aos
ritos ela riturgta ,

Os mortas eram cclocados sob túmu-
101:·, aos quais os prlmttívos habitantes
davam o nome de Pirama, que sígníü-
ca altura, ou Pircmi, que quer dizer
luz do sol. Êstes túmulos foram cons-
truidos em granito c revestidos com
unia camada de pedra calcárca, quc
1110B deram a tão almejada ponuanén-
da. Os iaraés construíram para seus
corpos mumificados as tcrtalezas reais,
aqueles estupendos montes de alvena-
ria, que mesmo hoj 8, em nossos tem-
pos, continuam sendo uma surprêsa
para o mundo.

Das ao pirâmides ainda existentes
no Egito, Sacara (2.770 A. C.) 8 Gizé
\2.670 A.C.) estão entre cs monumen-

Novas turmas da moderna ;'.rquitetura I1U
Egito (Cairo). Ed. de apartamentos, Pro-
.ie!.(' arq. Nauum Chabib. - Foto: Soblli
;\fifi.
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o V:ml'lo de li.clla Upper, 110 E~jto - l'oto; c. na,chary

Exemplus da nova arquítetura.vegtpcla, nu Caíru. Hotel Sheplt:rds. Projeto afq. Antoíne Nahas.- Foto: C. Zachary



tos de origem religiosa mais antigos.
Estas pirâmides revelam a fôrça das
crenças, enquanto os templos, com
seus pátios resguardados por muros
circundantes, são a expressão Externa
e material do poderio do clero.

Os templos, semelhantes em seus
planos misteriosos, em seus aspectos
proibitivo e em seus hierogli1'os mís-
ticos, falam exclusivamente da rellgião
egípcia, não eram sítios de adoração
para o povo, mas santuários pa-a reis
e sacerdotes. A êles, às vézes se che-
gavapor uma longa e imponente ave-
nida guarneeída de esfinges (Luxor,
1. 4,1)0 A. C. e carnac 2.466 A C. ) .
Outros eram escavados na rocha
(Abu-Simbel, 1.330 A.C.) ou serní-es-
,oavados e parcialmente construídos,
como cs de Deír-El-Baharí, 1.500 A C.

A arquítetura antiga do Egito carac-
terízava-ss pelo emprego de paredes
.maciças e colunas compactas, pouco
distanciadas entre si. sustentando vigas
;'de pedra que, por sua vez, apoiavam
: telhado reto. Suas paredes ligeira-
.mente inclinadas vísavnm a estabili-
dade e a permanência. A fim de pre-
-servar o arrbiente do rigor solar e :la
iuz vívíssíma, as aberturas. nas Ia-·
chadas eram evitadas. Tôda a deco-
ração exterior reduzia-se à majestade
. dos pilões e à llnha g'raciosamentc
..curva da cornija egípcia. Ao contra-
: rio da grega, a arquitetura egípcta era
;

pràtícamcnte íntroverttda.

;;. A ínrluêncta da antiga arquitetura
egípcia em nossos días é quase nula.
sendo notada somente em certas cons-
, truções néo-clásslcas, inteiramente de-
sajustadas no ambiente moderno. As
réplicas das antiguidades egípcias de
murais e esculturas são usadas exten-
slvarnente na decoração. Oóp'as do
mobiliário antigo, com suas Iínhas
retas e detalhes simplificados, são
vistas, com grande sucesso, em inte-
riores modernos.

Tendo sofrido multas influências
através dos séculos, a arquitetura do
Egito de hoje evoluiu de uma certa
confusão para um estilo puro e fun-
cional, aproprtado às condições cli-
máticas e socíaís do país.

O Egito está sítuado numa zona
quente e sêca e dotada de um clima



desértico , o calor do dja, em cer+as
regiões, atinge 54. graus centígrados
à sombra. A noite,' entretanto, a tem-
peratura': pode descer. até zero grau.
A ausência ele chuvas dispensa as
calhas. A neva e o gêlo são desconhe-
ciclos. Êstes fator; simplifícam os deta-
lhes arquítetônlcos. Os recursos na-
í.uras CC.':10 madeira, pedra e barro,
clb qual se faz o tijolo. determlnam o
caráter da arquitetura ela região. Com
o'grande desenvolvimento da indústria
e+do uso dos materiais modernos, a
arquítetura evoluiu notàvelmente . A
manutaturaxío feno e elo aço rio P~íS
encorajou de forma acentuada o uso
ele modernas estrub1[ as e tornou possí-
vel a realizacào de grnndes projetes.

O problema maior do arquiteto
egípcio - é que (; vem desaliando
através dos séculos - é o de como
evitar o calor e :" intensa luz SQlUl'.

Neste campo, ainda hoje são usadas,
com bons resultados, as sábias S0111-,
cões dos ar.tígo-; construtores.

O uso de paredes grossas, m vcícas
011 ócas .r juda r. manter os tnt-ríores
frescos durante o cli'a. e mõrnos 'à

noite. O rnr.teríal usado e a tSylrSslll'U

das paredesjntlueneíam o "timé~lag"
.e para 'l\lnperfêJt~ resultado atefu-

,.,- ; . . .~'". ":~';;

peratura registrada no interior dev'~
ser constante durante QS '.Inte e nua-
trc horas do dia.

Pequenas aberturas externas, consti-
tuídas por portas e janelas bem pro-
tegidas contra o sol, são extremamente
úteis. porque através delas dá-se a
mudança ele temperatura, O uso de
grandes panos de vidro nas fachadas
e a íntroduçào do ar ccndícíonado não _
são soluções adequadas, O emprêgo cl·]
materiais capazes de refletirem os
raios solares e o acabamento branco
das superfícies exteriores ajudam a
rününuír a penetração do calor. A in-
trodução do quebra-sol em suas múl-
tiplas variedades - fixos ou móveis
verticais ou horizontais. foi muito va-
liosa po:s êste elemento deixa passar
a luz, quebrando sua Intcneidade ,

o Jardim Andaluz,' no Cairo. Ao fundo o Hotel' Nilo Hilton, projeto do 'arq, Wetton Becket e equlp.s de arquttetos egípcios. --' Foto: S'obhi AfHi.

Fator importante é o aproveitamento
da rventüacão natural, cruzando-a no
ambiehte do chão para o teto pelo
uso de grandes muxarabiês que, entre-
tanto, . devem ser manejados com
grande cuidado. A utiüzaçào ch' pilo-
tis notérrGO,' assim como :de pátios,
[ardins e espelhosrd'água, aumentam
o efeito decoratívo e proporcionam as
áreas de sori1biae ventllação tão ne-
cessá rias.

Estando o Egito situado ao norte
do hemisfério a orientação sul eleve
ser evitada. As orientações para 1,~sW

e oeste permitem fachadas parcial-
mente abertas. A mais favorável,
porém, é a norte, que permite a cntra-:
'da de uma brisaL''-..nvinda.

'Sendo a arquitetura o resultado de
tão variadas condições, não podería-
mos nós, arquitetos egípcios, abordá-

Ia - como organismo vivo que é -
senão dentrorío seu próprio amtítente.

A moderna arquiteturn do Egitu
reflete o progresso de nossa época em
direção a, uma maior consciência de
sua personalidade, de suas Iímítações
e possibilidades, quanto às suas obras
e seus· fins. Talvez, ela deva sua exis-
tência a muitas razões a ela anterio-
res, mas no momento surge como
um organismo autônomo, com carac-
terísticas próprias e definidas. [j]

., O arquiteto Sam1r Youssef pertence à nova geraçâo de arquitetos
egipelos, e é autor de. projeto da Ernbaíxada xía República Arabe Umda, em
Brasrlía., SY está no Brasil, no momento, e irá acompanhar a construção do
seu projeto na nova capital brasileira.



A Cidade
a Doença Mentale

Urbanismo

A1'q. Mauricio Nooueiru Batista

A urbanízação eonstítuí uma ameaça à
saúde mental? A Civilização moderna
à responsável pelo proclamado aumen-
to das doenças mentais do mundo
atual?

Estas perguntas abrem um trabalho
publicado no n,> de janeiro da revista
"A Saúde do Mundo", da Organização
Mundial de Saúde. O Brasil apresenta
um alto índice de população urbana.
Suas cidades estãocrescendo dia a: dia
e êste fato é encarado pela maioria
das pessoas como um evidente sinal
de progresso. Sob certos aspectos, não
resta dúvida, as pessoas que assim
pensam estão certas. Acontece que a:
maneira de crescer de nossas cidades·
não é das mais corretas. Elas' estão
mais "inchando" do que propriamente

Foto: M.N.S.

evoluindo num ritmo saudável de de-
senvolvimento harmônico e planejado.

~ste fato tem merecido de ARQUI-
TETuRA constante ( persistente aten-
ção, ao ponto dela ser acusada de des-
viar-se do tema que deveria ser sua
preocupação dominante: a arquí tetura.
Mas, pergunto, qual será hoje o en-
tendimento da arquitetura? - O da
casa isolada? - O do edifício que se
faz encurralado por outros tantos e
do qual só se tem visão de uma das
faces, a fachada - único elemento
que resta ao arquiteto, para compor?
-' Não. Não é mais possível certa-
mente, ccntínuar divulgando e prestí-
giando êste conceito da arquitetura.

É impossível pensar em arquitetura
sem. o espaço no qual ela está contida.



li: que espaço ê êsse? - Primeiro, ê
espaço atual, a terra. as árvores, os
cursos d'água, e os acidentes geo-
gráficos. O arquiteto teria grande
parte de sua tarefa facilitada se
vivesse em Pala, a ilha de Huxley,
Lá, as crianças aprendem, ao mesmo
tempo que a multiplicação e a divisão,
as primeiras lições de ecologia, "Nunca.
se deve dar à criança a possibilidade
de imaginar que as cclsas possam
existir isoladamente. Devemos mos-
trar-Ihes de início as relações que
existem entre as matas e os descam-
pados, entre 1)OÇOS e os cursos d'água
e entre as vilas e os campos que as
r;:,df;!l.am ( ... ) ensinamos sempre a
ciência das relações juntamente com
a ética. das relações. li lei da natureza
ccnsiste num balanço perfeito entre o
qUe se toma e aquilo que se dá. Em
outras palavras, no equilíbrio". Segun-
do, as outras edítlcaçôes e demais
componentes urbanos - ruas, praças.
avenidas .parques, etc. Tudo isto, sem
esquecer que a única finaiidade dêsses
elementos é o próprio homem.

A urbanização violenta esqueceu o
homem. Passou a contar apenas a
massa, humana. Esta, a nosso ver, a
razão das perguntas que abrem êste

go, onde as condições econômicas eram
baixas em comparação com as zonas
pel1iféricas, que gozam de melhor
situação econômica, ao passo que
as psicoses maníaco-depressívas não
acusavam correlação alguma com a
distribuição geográfica."

"Os investigadores demonstraram
também que existe Significativa corre-
lação ent-reo tipo de perturbação
mental e a classe social. As neuroses
se concentram nos níveis mais altos
da estratificação de classes e as psi-
coses, especialmente a esquizofrenia,
nos nâveís mais baixos".

MUDANÇA.8 CULTURAIS

O trabalho acentua ainda que
apesar das sensíveis melhortas obser-
vadas nas condições físicas de saúde
na Inglaterra nos últimos 75 anos, os
índices de doenças psíco-somátícas
aumentaram consideràvelmente"
êste fenômeno pode resultar da trans-
formação cultural que di acentuada
importância à organização, à limpeza
e à disciplina,' bem como a falta de
contatos pessoais livres entre mães e
filhos ( ... ) O índice de strleídíos é
mais elevado nas cidades do que nasartigo. Elas 'estão f''':,rmuladas no
zonas rurais e aumenta com a idade.trabalho publicado pela "Saúde do.
Isse cria grave problema para as so-Mundo", que condensa relatório do Dr.

Tang-Yi-Lin, professor de psíquíatría
da Universidade de Formosa, sôbre os
aspectos sanitários da rápida índus-
trialízaçâo .

NEUROSE E URBANIZAÇAO
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Os médicos e outros profissionais
entre êstes incluídos os erquttetos
estão alarmados cem o conhecírnento
da extensão do problema das neuroses
na sociedade moderna. "Há índicíos
seguros de que' a incidência das neu-
ross aumenta em proporção à amplí-
tu de e ao ritmo da industrialização e
da urbanízacãe. A verdade é que cêrca
da metade dos doentes tratados pelos
clínicos e a maioria dos estudantes que
deixa de concluir os seus estudos é
vítima de perturbações neuróticas.
Mais ainda, quase a metade do total
de tempo perdido na indústria se
deve à mesma causa."

"Elevado nível de esquizofrenia foi
veríflcade nas zonas eentraís de Chica-

cíedades modernas desde que as suas
próprias caracteristicas - urbanização
e aumento da população idosa - têm
alta correlação, e até provàvelmente
relação causal, com (I. suicídio. O iso-
lamento social, que caracteriza as re-
lações humanas de certa parte da po-
pulação urbana, pode desempenhar
importante papel nessa tendência ao
suicídio" .

DISTRAÇÕES E TESTAÇÕES

A condensação do relatório do Dr.
Tang, ressalta a inadcquaçãc das
mentes deficientes às cidades. Vários
fatores contribuem para esta ínade-
quação: a forte concorrência e o ritmo
acelerado da vida urbana, a falta de
cordialidade nas relações familiares, fi,

ausência ou a escassez de espaços des-
tinados à recreação. Por outro lado,
sublinha o relatório a quantidade de
distrações e tentações indesejáveis
"que podem fAcilmente determinar,

nos que têm reduzida aptidão ao
julgamento moral, uma vida ligada
ao crime".

Muitos países astatíccs já estão "su-
perurbanizados" e essa tendência está
em rápida ascensão. A "superUl'bani-
zaçâo" caracteriza o estado em que o
crescimento das cidades está em des-
proporção com o desenvo.vímento eco-
nômico. Nestas condições, acentua o
relatório, "as cidades não podem exer-
cer suas funções tradicionais de pro-
pereíonar eondlções favoráveis ao pro-
gresso econõmíca permitindo a efi-
ficêncla da lU1Odução".

o Dr . Tang- Yi, aborda a seguir um
aspecto focalizado com muita propríe-
dade e bastante profundidade pelo ar-
quiteto [apcnês Kunyo Maekawa, em
trabalho publicado recentemente por
ARQUITETURA, sôbre as influencias
entre o Oriente e o Ocidente. Trata-se
da maneira pela qual estão se desen-
volvendo as cidades asiáticas "A es-
trutura, a organização, (). padrão de
vida nas cidades são em grande parte
copiados do Ocidente e dessa maneira
a discrepância de cultura entre a vida
urbana e a rural é realmente enorme.
Em muitos casos, chega a tal ponto
que as cidades são consideradas regiões
estrangeiras dentro do paas".

A CRIANÇA

O relatório dedica à críança uma
atenção especial. As crianças sofrem
muito mais que os adultos eSSa sen-
sação angustiante, devido à instabi-
lidade da vida famílíar, ao conflito de
valores culturais e às relações humanas
impessoais das cidades, agravadas pela
dureza da competição da luta pela
vida.

As conseqüências dêsses fatores
atuam fortemente nas crianças. Não
conseguindo solução para sua ansie-
dade são levadas a padrões de com-
portamento que terão grande signifi-
cação social, tais como: "(aI) a criança
pode achar mais fácil permanecer
infantil e assim desenvolver urna per-
sonalidade imatura e dependente; (b)
a criança pode desenvolver uma ten-
dência a afastar-se da realidade, o que
se exprime pela apatia pelo alcoolismo
ou pela toxicomania mais tarde; (c)
as tensêes sem solução podem achar



cxprefJSãonum procedimento neurótico
ou em condições psícossomátícas; (d)
procedimento agressivo e anti-socíal
graças às tensões acumuladas".

"É êsse quarto tipo de procedímento
que mais especialmente tem merecido
a ateneão de administradores, juízes.
assistentes sociais, professores, ete.
Mas é preciso não esquecer que há
três ou mais tipos de falta de saúde
mental nas crianças que lSão igual-
mente graves para .o indivídu.o e para
a sociedade."

TERAPttUTICA

Quais os remédios? Que pode a psi-
quiatria social oferecer no sentido da
melhorla da saúde mental da :futura
sociedade? - O relatório do Dr. Tang
confessa qUe não há qualquer prescri ..
ção concreta que atenda especifica-
mente às exigências dos planificadcres
regionais. Neste ponto, a eondensação
nos deixa um tanto no ar. Ficamos
sem saber a quem cabe a culpa da
ínexístêncía de prescrições concretas.
Aos planlficadores regionais? Aos psi-
quiatras sociais? Ou às condições sob
as quaís são exercídas as profissões de
p.anejador e de psiquiatra?

A situação, - prossegue a conden-
sação do relatório - "é, porém. de tal
natureza que se deve exercer imediata-
mente alguma ação positiva. para me-
dificar êsse estado de coisas ou, quando
nada, para limitar o declinío rápido
das condições".

"tt preciso repetir que o excesso de
urbanização canstítui não só um grave
problema para o desenvolvimento sôcío-
econômico de uma nação, mas também
uma ameaça à sua saúde mental, pois
a "superurbanização" reduz os benefí-
elos positivos das cidades vara a maio-
ria da população, aumentando ao con-
trárío cs seus aspectos negativos em
todos os setores da vida humana,
inclusive à saúde mental".

"A construção de uma cidade indus-
trialmente muito avançada e distante
da cultura tradicional e do padrão de
vida da população pude não só sobre-
carregar os recursos públicos, mas
também criar um elemento de discór-
dia com o resto da nação. Conquanto
a cultura urbana deva marcar o rítmo



e fornecer o estímulo para a mudança
e a modernização, é preciso levar em
consideração a conservação da cultura
tradicional e c esfôrço de tornar essa
mudança aceitável. Isso assegura
dupla corrente de influência cultural,
que é essencial ao crescimento firme
e dinâmico do indivíduo e da sccíe-
dade".

MEDiTAÇÃO NECESSÁRIA

12

Os assuntos abordados no relatório
do Dr. Tang devem ser meditados.
O Brasil, como salientou-se no início
dêste artigo, atravessa uma fase
de intensa urbanização (em 1950. a
relação população urbana-rural, era de
31 %, em 1960, 36% e a estimada para
1980 é de 45%). Esta urbanização não
tem, Italvez, as violentas caracterís-
ticas da que ocorre na Ásia. Não tem
ainda. É, entretanto, suficientemente
assustadora para nós. Basta imaginar
que se quisermos eliminar o déficit
habitacional existente será preciso
construir perto de 7 milhões de unida-
des residenciais. O número é grande
e, provavelmente, dêle não se forma
uma idéia muito clara, como extensão
material. Se tentarmos imaginar o que
significa êste número de casas em
têrmos de cidade - única relação
plausível, considerada a orientação
demográfica mundial - a visão será
das mais inquietantes. Considerar a
mcradía uma coisa isolada, que se re-
solve somente construindo a casa,
ajuda a escamotear a dimensão do
problema. O fato é que não SE: enfrenta
crises residenciais levantando casas
isoladas aqui e ali, e sim promovendo
a construção de uma massa de edírí-
cações que, em nosso caso, arcgará, a
incipiente, gasta, mal aparelhada e
pouco desenvolvida rêde urbana bra-
s.lelra ,

Erguer sete milhões dE; habitações,
significa dar abrigo e ambíentação
adequada - dotar de faciIdades ur-
banas, portanto - a 35 milhões de
pessoas. Êste número não ínciue con-
vém lembrar, o atendimento do incre-
mento pcpulacional brasileiro, um dos
mais altos do mundo. Nêle estão
computados apenas os que vivem em.
baixos níveis de habítabíltdade. Trinta
e cinco milhões de pessoas podem ser
agrupadas em 10 cídr.des de 3,5

.milhões de habitantes (duas cidades
brasileiras apenas ultrapassam êste

. número). Ou em 70 de 500 mil - so-
mente cinco cidades no Brasil ultra-
passam esta população: Fortaleza,
Recife, Sa:vador, Belo Horizonte e
Porto Alegre,

Como não vamos criar, da noite
para o dia, essas 70 cidades - todos
estamos lembrados da celeuma levan-
tada em tôrno da criação de Brasília,
planejada para abrigar uma população
desta grandeza - fácil é imaginar o
que ocorrerá às existentes. Crescerão
ou, mais propriamente, "incharão",
transformando-se em metrópoles im-
provisadas, caóticas. Rio e São Paulo
'já estão neste ponto. Ten;mos outras?

VISAO DO FUTURO

O quadro urbano brasileiro do
futuro será certamente o descrito se
não forem tomadas, desde agora, as
medidas destinadas à ordenação dos
. núcleos urbanos - dos menores aos
maiores - e das regiões nas quais êles
estão ímplantados. Algumas cidades
brasileiras já começaram a equacícnar
os seus problemas de forma global e
tratam de formular seus planos díre-
-tores. O número delas, infelizmente,
..é ainda muito pequeno e, 8e bem que a
ação empreendida neste sentido seja
das mais positivas, o problema da ur-
banização, como um todo, não pode
ser enfrentado unicamente através da
elaboração de alguns planos diretores.
Uma visão panorâmica do conjunto dos
problemas demográficos e terrttoríaís
é necessária. O crescimento demográ-
fico da população, sua distribuição
. geográfica, e as correntes migratórias
mais fortes, devem ser analisadas e
estudadas cuidadosamente. A base
dêsses estudos e dos outros, um pré-
plano do aproveitamento do espaço
terrttcríal do país deveria ser formu-
lado visando o aproveitamento inte-
gral dos resultados dos planos de de-
senvolvimento econômlco ,

Os arquitetos brasileiros vêm desde
algum tempo provendo a difusão desta
necessidade premente. Em ~958, o IAB-
GB, com o concurso de outros prorís-
sionais, preparou o esbôço de uma lei
federal de urbanização. .ver Boletim
n.? 3, de março de 1958). O trabalho
não é perfeito, mas constitue uma pri-
meira hipótese de trabalho que merece
ser retomada e desenvolvida com vista
ao progresso e desenvolvimento har-
mônicos do pais. Esta é, por outro
lado uma forma efetiva de enfrentar
os problemas mencionados pelo Dr ,
'I1ang-Yi-Lin em seu relatório (! con-
jurar as ameaças ali. denunciadas li!
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PARQUE E PAVIUlAO EM VILA NOVA ALDEO,!'A

Fortaleza Ceará
Arquiteto WIT'OLAF PROCUNICK
Projetó - agôsto de 1962

Parque constituindo a f'aíxa verde que separa um Ioteamento da avenida perímetral de Fortaleza.
Várias· funções de uso ccmunal - igreja, local para jogos infantis, pavilhão. estacionamentos e campos de
jogos - foram previstas interligando-se os espaços por meio de palmeiras
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IGREJA DO PARQUE EM VILA NOVA ALDEOTA
Fortaleza - Ceará
Arquiteto - RACHEL ESTHER PROCHNICK
Projeto - 1962
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EDIFíCIO-SEDE DAmM
Sydney - Austrália
Arquitetos - STEPHEKSON & TURNER
Construção - 1963

Os arquitetos americanos Stephenson e Turner projetaram a nova sede da mM em
Sydney, Austrália, proeurando resolver os problemas da arquitetura em climas tropicais

O edifício. com 21 pavimentos, tem como característíca principal um interessante sistema de
"brises" destinado não só a resguardar do sol suas dependências, como a protegê-Ias das intempéries
tropicais e a amortecer o impacto do vento nas superfícies envidraçadas. O "brise"é tormado por
abas de concreto que circundam. cada pavimento, dando à edificação um certo ar de pagode chinês.
A construção dêste sistema de quebra-sol constitUiu-se numa das mais complexas obras de pre-
moldagem já tentadas.
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c... .... jIoítAIA Di tUIU',' .u.
CASA NA PRAIA DE GUIUl'l
Mangaratiba. - Estado do Rio
Arquiteto - FERNANDO ABREU
Proprietário - ANDRÉ SERGIO SILVA
Projeto -- 1964 - Construção iniciada

Casa. destinada principalmente a fins de semana, para casal, 2 filhos c prováveis hóspedes,
Construída em terreno irregular onde existe algu mas rochas de grande porte e uma. ótima vista
para o mal'. Paredes laterais em pedra do próprio terreno, peítorís da fachada principal em tijolcs
à vista. Esquadrias em madeira envernizada. Area de construção 160.OOm~.
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cidade:
.estacionamen to
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Os pedestres passaram a aceitar
~não mais ter calçada para andar, de-
pois que os carros parados passaram
a usá-Ias. Os condutores de veículos
admitem como normal não encontrar
livre as artérias para circular. Todos
os que guiam e usam carros - públi-
cos, particulares ou oficiais - se
amofinam num tráfego enervante, em
vias cuja capacidade de escoamento
estava reduzida por filas duplas ou
triplas de autos em repouso, e entar-
tadas pelos que rodam em busca de
vaga para estacionar. Os donos de
carros particulares não sabem onde
parar e deixar seus carros.

Éste é o problema da cidade con-
gestionada. Quadro de uma cidade de
tráfego doentio cuja moléstia se agra-
va e complica, deixando mal seus ha-
bitantes. O prognóstico era e se torna

oada dia que passa, mais sombrio.
Primeiro, pela maneira 'de tratar o
mal. Trata-se ou se procurar tratar
dêle e não do doente, a cidade. Ou
melhor dizendo, ataca-se o sintoma e
não a doença. Os problemas de trá-
fego. não são uma coisa isolada dos
demais aspectos do espaço urbano -
êles estão envolvidos e, de certa for-
ma, envolvem -êles mesmos tôda a
problemática da área urbana, um or-
ganismo diâmico.

Assim entendendo, é de estranhar a
passividade com que todos sofrem as
conseqüêncras, à espera de uma mi-
lagrosa intervenção do Estado. Ao
Poder Público compete, no final das
contas, a maior parcela de responsa-
bilidade e o ônus de enfrentar em
tóda sua dimensão o problema. O

Poder Público, entretanto, não é uma
figura mítíca, desligada e diferente de
todos nós. A população cabe uma
contribuição decisiva em qualquer sis-
tema ou forma de governar. Uma
forma efetiva de colaborar e participar
é interessar-se por conhecer os pro-
blemas da cidade, estudá-Ios e debatê-
10s. A população do Estado da Gua-
nabara é uma das de mais elevado
nível cultural do país. Dessa popu-
lação, é lícito esperar outra atitude
que não a de uma passiva espera de
soluções milagrosas.

Daí achar ARQUITETURA oportuna
a divulgação de dados. e conceitos
sôbre o tráfego, encarando-os do
ponto de vista do planejamento ur-
bano. Esta é a maneira pela qual os
problemas de tráfego vêm sendo en-
í'rentados no mundo inteiro. A ín-
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Gráfico da evolução da frota automobilística de são Paulo e nacional. Transcrito da Revista de Eng enharfa., junho de 1963.

trodução de veículo motorizado sígní-
rícou um impacto formidável na es-
trutura urbana e suas conseqüências
não foram ainda, em qualquer cidade,
completamente dominadas e controla-
das. Pensar, estudar e debater êstes
problemas é pcís uma obrigação não
só dos técnicos e das autoridades res-
ponsáveis diretamente, como da cama-
da intelectualmente mais preparada
da população.

o NOSSO PROBLEMA

o problema de tráfego nas cidades
brasileiras não está senão despertan-
do. Basta verificar os números do
quadro anexo - relação automóvel-
habitante em algumas cidades
para perceber que os sintomas já sen-
tidos tenderão a se agravar bastante
em futuro não muito longínquo.
Neste quadro, nota-se que, relativa-

mente às demais cidades relacionadas
o índice habitante-automóvel das
duas maiores cidades brasileiras é
ainda muito baixo. Em fins do ano
passado, o então diretor do Serviço de
Trânsíto da Guanabara, arquiteto
Stélio Moraes, informava que ao tér-
mino de 1963 o número de veículos em
circulação nas ruas do. Rio atingiria
a casa dos 200 mil. Número êste que
significa a ocorrência de entre 18 a
19 veículos por habitante.
O engenheiro Eduardo Fares Borges

em artigo publicado na revista ENGE-
NHARIA, órgão do Instituto de Enge-
nharia de São Paulo, número de

A NOS

março de 1963, mostra que a partir
de 1957 a curva do gráfico de veículos
em circulação serre uma rápida ín-
Ilexâo para cima. O ano de 1957 é o
primeiro da produção nacional de
veículos motorizados. Assim, vemos
que após a estabilização dos anos
1953-1957, conseqüência da Instrução
113 do então Ministro da Fazenda
Oswaldo Aranha, que criou taxas di-
ferenciais de câmbio que dificultavam
"bastante a importação da. veículos, a

tendência é para um constante e pro-
gressivo aumento da frota nacional
de veículos e o conseqüente agrava-
mento das condições de tráfego ur-
bano e rcdoviárío.

Em 4 anos, período de 1957-1961,
assinala o engenheiro Fares Borges, a
frota automobilística de São Paulo foi
acrescida de 80.500 veículos. Para ter
uma noção do significad.o dêste núme-
ro é bastante considerar que em 1951,
São Paulo possuía uma frota de

RELAÇAO HABITANTE-VEíCULO DE ALGUMAS CIDADES

CIDADE I ANO I
HABIT/

I FROTA
I

POPU-
VEíCULO LAÇÃO

Sã.o Paulo 1961 I 20,6 198.000 4.074.228
Rio de Janeiro 1961 26,1 130.700 3.416.292
Nova York 1961 5,4 1. 431.540 7.710.300
Los Angeles 1961 2,1 2.876.100

I
5.979.200

Chicago 1961 3,2 1. 594.560 5.086.900
Detroit 1961 2,6 1. 039.040 2.651. 600
Philadelphia I 1961 3,8 524.327 I 1. 960.000
paris 1960 5,5 1. 200.000 6.600.000
Roma 1960 5,3 350.660 1.874.000
Amsterdam 1960 11,4 76.770 872.000
Lisboa 1960 9,6 88.500 844.000
Madríd 1960 12,8

I
175.500 2.250.000

Duesseldorf 1960 6,8 100.000 680.000
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86.300 veículos, portanto, nos primei-
. ros quatro anos da produção nacional
a frota da Capital foi acrescida de
um montante equívatenne a tô.da a
frota acumulada no 1.° século da era
do automóvel".
A previsão futura para. São, Paulo,

ainda de acôrdo com o estudo do en-
genheiro F'ares Borges, que utilizou a
taxa de crescimento de 14%, dá os:
seguintes números:

Frota em 1961
Frota em 1965

198.000
388.000
190.000Acréscimo 1961-1965

Êstes dados indicam a necessidade
premente de pensar, em têrmos rea-
lísticos e sérios, na proteção de nessas
cidades contra. o afogamento por uma
massa de lata e motores. Muitas ci-
dades do mundo já estão tomando me-
didas drásticas visando a restricão do
uso de automóveis particulares
êles ocupam, quando em circulação,
uma área de 6 metros quadrados e,
para estacionar, cêrca de 25 a 30 m2
- substituindo-os, nas áreas urbanas
centrais, por veículos de transporte
coletivo. A revista Scala Internacio-
nal, junho de 1964, acentua. que "a
grande atração do carro próprio é o
confôrto de entrar nele em frente de
casa, e só sair exatamente nlU'ponto
de destino. Essa liberdade porém, já
chegou ao fim na democracia Inglêsa
de proprietários de automóveis: é
forçoso racionalizar o espaço das
ruas e estradas".

CIRCULAÇÃO
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Talvez pareça um tanto óbvio dizer
que uma das funções básicas da ci-
dade é proporcionar uma perfeita
circulação de pessoas, veículos, mer-
cado-rias etc. Com o impacto da in-
dustrialização esta função tendo que
atender a um maior volume de coisas
em trânsito vem se tornando cada vez
mais complexa. Os sistemas de vias de
tráfego para atender a êste aumento
de volume tornam-se por sua vez ex-
tremamente complexos e onerosos.
O Rio de Janeiro ínegàvelmente

dispõe de uma das melhores rêdes
víárías do país. Se hoje ela não mais
suporta o volume de veículos em cir-
culação, culpa não pode ser atribuída
aos profissionais que as planejaram.
No Departamento de Urbanismo, lu-
tandn contra tôda a sorte de incom-
preensões e dificuldades materiais,
técnicos de grande valor e competên-
cia proí'issíonal - Afonso Reídy, Her-
mínio Andrade, José de Souza Reis,
entre outros - conseguiram estabe-
lecer um sistema de vias para a ci-
dade. Se êste sistema não tivesse sido
planejado e executado parcialmente
- ninguém no Rio ctrcutaría para
parte alguma.

Mas se o Tio tinha um plano viário,
por outro lado, nunca teve um plano
urbano. Esta é uma das causas tun-

damentaís de sentirmos agora, inten-
samente, o drama que significa des-
locar-se e estacionar na cidade. Dei-
xou-se construir à vontade. Os gaba-
ritos foram elevados ao sabor da es-
peculaçâo, sem que se pensasse exata-
mente na sua sígnífícação para o fu-
turo da cidade. Ruas destinadas a
receber casas unífamílíares, tiveram
essas casas demolidas, e em seus lu-
gares surgiram edifícios de 8, 10 e
12 e mais pavimentos. Onde moravam
5 pessoas passaram a viver, às vêzes,
1.000 ou mais. As ruas, entretanto,
continuaram com sua mesma 'faixa
de rolamento. À exceção da, lei das
garagens, não se pensou em estacio-
namento.

A CONGESTÃO_DO
CENTRO URBANO

A cidade deveria responder eficaz-
mente às necessidades de seus habi-
tantes. Um bom sistema de transpor-
tes é uma dessas necessidades. Atra-
vés dêsse sistema é possível a realí-
zação de trocas, de vendas, de negó-
cios, enfim de todo o convívio de que
carecem os habitantes. Uma forte de-
formação de nossa civilização maquí-
nicísta, leva. cada vez mais, a consi-
derar prioritàriamente os fatos da
vida econômica, em detrimento dos
demaís valores espirituais e culturais.
Os aspectos do lucro e da perda, do
rendimento máximo e de uma maior
produtividade, preponderam sôbre
quaisquer outros.

Estacionar é um dos componentes do
transporte. urbano dentro da escala de
valores prtorltáríos, e deveria ser enca-
radocom o mesmo. cuidado que se de-
dica ao sistema de vias e ao de
transportes públicos. A sua falta
acarreta danos -tão consideráveis
quanto os provocados pelo engarrafa-
mento, ou pela ausência de uma frota
de veículos que transporte rápido, bem
e cômodamente a população.
A crescente melhoria do tracado das

vias urbanas e do sistema d~ trans-
porte público, implica no conseqüente
aumento da densidade de pessoas e
veículos nas principais pontos de con-
vergência da cidade. Esta maior ccn-
centração é uma. das exigências da
vida econômica do centro urbano.
Significa maior número de ernprêgos,
maior volume de vendas, mais locais
de diversões etc. A concentração, en-
tretanto, tem duas faces. A atraçao
determina a congestão da área. cen-
tral urbana. Os rneíos até agora
empregados para combater êste con-
gestionamento' não tendo o necessá-
rio caráter global e atuando apenas
sôbre certos aspectos do mal, tendem
a agravá-to em vez de resolvê-lo .
Enrico Tedeschi observou que "o eon-
gestionamento que começou com o
ernprêgc do bonde puxad-o a burro,'
aumentou com o elétrico, creceu mais
ainda com o automóvel e o ônibus e
pessou a:apresentar extremos psíeopá-
ticos quando se usaram remédios apa-

rentemerrte radicais, corno os trens
subterrâneos e os elevados. :tstes re-
cursos; Imaginados para combater a
congestão, se transformaram em meios
de congestlonamento ao permitirem
que um número cada vez maior de
pessoas pudessem se reunir rápida-
mente em uma zona restrita .. A ci-
dade burocrática, de imediato, res-
pondeu ao desafio levantando edífieícs
mais altos, capazes de abrigar UlT<
número sempre maior de empregados
e papéis.

ESTACIONAMENTO

Se interessa à maioria elevar ao
máximo a densidade da população no
centro da cidade, em certas horas do
dia, devem ser proporcionados meios
adequados de estacionar, de circular e
de tornar acessíveis os preços do custo
do transporte público. Em outras pa-
lavras, é preciso racionalizar o sistema
de circulação da cidade, aumentando-
lhe a produtividade. -

Ríchard U. H·atcliff, professor de
Economia de Terras da Universidade
de Wísconsln, discutindo o problema
do estacionamento e considerando-o
inseparável do problema de tráfego.
pergunta: "A quem cabe o ônus do fi-
nanciamento dos servicos de estacio-
namento? A comunidade, aos comer-
ciantes, que se beneficiam com o
aumento das vendas, ou a ambos? Se
_o custo deve ser arcado por tôdas as
pessoas que recebem benefícíos, então,
quem se ben.eficia? RUD termina con-
cluindo ser de justiça que a carga
geral recaia sôbre tôda a comunidade
metropolitana.

Esta não. é, entretanto, uma opinião
pacífica. Larry Smith, discutindo as
opiniões do Prnf . Ratcliff, diz que,
para a cidade, é tão importante o
usuário do transporte público quanto
o proprietário de carro que o emprega
para ir ao centro. LS considera ainda
que o custei "per capíta" de prover
estacionamento é muito mais alto do
que o de assegurar um bom sistema
de transporte público e, assim sendo,
há tanta razão pata oferecer serviços
gratuitos de vias e estacionamento.
quanto para subvencionar o sistema
de transportes públiccs.

A opinião de LS parece ser a mais
geralmente aceita. Tôdas as cidades
do mundo estão tomando medid-as
que visam a restringir o emprêgo do
carro particular no centro urbano.

Uma outra medida, considerada de
certa eficácia, é a que leva as, auto-
ridades munícípals a exigir dos em-
preendedores a cbrígatoríedade de
assegurar locais para estacionamento.
Assim, qualquer cinema, teatro, loja.
hotel, estabelecimento industrial e
mesmo residências, são obrigados, para
obter a licença, disporem de uma de-
terminada área reservada ao estacio-
namento de veículos. Um guia de zo-
neamento para pequenas cidades, pre-



parado pela Associação Sulista de
órgãos Estaduais de Planejamento e
Desenvolvimento dos EUA, recomenda
as seguintes previsões. de áreas para
guarda de veículos: residências, uma
vaga para cada unidade domiciliar;
acomodações para turistas, uma vaga
para cada quarto; teatros, auditôrícs,
estádios ou outros Iccaís de reuniões
públ,:cas, uma vaga para cada dez
lugares, considerada como, base de
cálculo a capacidade máxima de lu-
gares sentados; hotel, uma vaga para
cada quarto de hóspedes;lojas e outros
estabeíecímentos em dístritos de co-
mércio Ioeaã, uma vaga para cada
5.50 m2 de área construída: edifícios
de escritório, uma vaga para cada 27
m2 de área construída; estabelecimen-
tos industriais, uma vaga para cada
cinco operários, tomando como base
de cálculo o número máximo de em-
pregados e o espaço para carga e des-
carga dos veículos usados nas opera-
ções do estabelecimento. .

Êstes valôres parecem ,evidente-
mente muito altcs para qualquer um
de nós. Nenhuma cidade brasileira
tem índice automóvel-habitante seme-
lhante aos das cidades americanas.
Por outro lado, os ingleses, que du-
rante muito tempo fizeram exigências
dêste tipo, estão já inclinados a ·re-
considerar o problema. A existência
de facilidades para estacionar implica
em ter, um número cada vez maior

de veículos em circulação nas vias,
ruas e praças. A tendência hoje, na
Inglaterra, é de fazer severíssímas res-
trições ao emprêgo de carros parti-
culares nas áreas urbanas centrais, A
Comissão Buchann, que estuda o
problema, esta inclinada a estabelecer
taxas de pedágio para o tráfego urba-
no de veículos. Esta ínrorrnaçáo, co-
lhida na revista Scala Internacionàl,
adianta ainda que uma vez aceitas as
sugestões da Comíssãc Buchman, a
circulação no centro das cidades, ficará
bastante c~ra para os usurários de
carros particulares. A receita obtida
da cobrança destas taxas será desti-
nada a melhorar o sistema de trans-
portes públicos que. deverá ser rápido,
eficiente, confortável e atraente. Se-
gundo a mesma revista, as somas' a
serem utilizadas na Inglaterra para
enfrentar o problema do tráfego são
gigantescas. O prof. Buchanan, en-
tretanto' considera que, "se o país
pode e quer gastar novecentos milhões
de libras anuais, na aquisição de
carros, deve também admitir a apli-
cação da mesma soma, nas obras que
asseguram o tráfego dêsses veículos,
sem destruírem a organização da so-
cíedade" .

RIO, 1964

O Rio tem vivido nos últimos tem-
pos uma rápida alteração no seu sis-
tema de tráfego. Medidas policiais
radicais foram postas em prática para
coibir o estacionamento em áreas ou
locais determinados. As medidas to-
madas, de uma certa forma, refleti-
ram-se benérícamente sôbre o nosso
caótico ssítema de tráfego) Restriçôes
policiais, entretanto, tendem a só sur-
tir efeito enquanto persiste a ação
repressora. Quanto custará manter
um exército de guardas a esviasiar
pneus?

A nosso ver, paralelamente, ouu as
medidas deviam ser tomadas visando
assegurar meios de estacícnamento e
a propiciar um sistema de transportes
públicos capaz de atrair os donos de
carros particulares, desestimulando o
uso do automóvel para vir à cidade.

o problema, entretanto, não pede
ser visto unicamente' de ângulo do
tráfego. Impõe-se o estabelecimento
de providências globais que envolvam
o planejamento integral da área me-
tropolitana do Rio. [j]

M. N. B.
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REALIDADES BRASILEIRAS E
LrrERATURA - 11

M. Cavalcanti Proença

Seria exagêro artístico exp.í-
cal' a realidade rural que se con-
figurou na regiao, hoje dita,
centro-oeste, com a natural índe-
terminação de linhas que carac-
teriza êsse tipo de sistemática,
mas, na verdade, parte de Minas
Gerais, de Goiás, da Bahia, de
Mato Grosso e de São Paulo, na
região em que se entroncam com
os formadores do Paraná, o Rio
Grande e Paranaíba .
Historicamente é uma zona de

civilização bandeirante. Sua apa-
rência, o relêvo do solo, merecem
as denominações de vários tipos de
planícies, baixas ou elevadas:
várzeas, taboleíros, chapa das, cha-
padôes , E coincide o revestimento
floral com as diversas modalida-
des de savanas, do buriti dos
campos gerais, dos cerrados, dos
cerradões, das campinas alpestres.
As diferenças de nível, freqüentes
e aproximadas entre si, favorecem
o trabalho da roda dágua, requin-
te do aproveitamento dos riachos
perenes; a máquina agrícola rudi-
mentar é o monjoío, plangente,
contínuo, cantando - xo - pan!
segundo Monteiro Lobato ,

Sona de milho, exgotador da
terra, do arroz, nas veredas e var-
gens de pindaíba ou de buritizal,
onde as águas atloram. Mas tôda
essa agricultura é puramente
local satisfazendo, apenas as ne-
cessidades próprias de cada comu-
nidade, não indo além do torne-

. cimento acs pequenos povoados,
onde as casas se reunem em tôrno
da igreja, para que o povo possa
remir a alma, e, onde, mais tarde,
abrem espaço para a escola, von-
tade de remir a ignorância dos,
filhos.
O que a planície, nos seus vários

aspectos, favoreceu e desenvolveu,
rcí o mesmo a pecuária. O boi
é que encheu os espaços vazios

entre a cídade-mater, São Paulo,
e os armados que foram crescendo
vertiginosamente - e na vertigem
se incluem rapidez e desordenação
- em roda das descobertas de
ouro ou de diamante.
A riqueza do ouro e diamante

permite importar a mercadoria
mais cara de tôdas - o negro
que sabe mexer com a batéia, re-
conhecer o cascalho, e, além disso,
sabe torcer o fumo, conservá-Ia
depois de colhido, e até lavrar o
ouro. O resto da mercadoria, dos
primeiros recursos tirados do chão,
aos segundos, criados nos campos,
veio no lombo das tropas de burros,
aproveitando as águas perenes e os
longos estirões, apenas interrom-
pidos para a subida das cordi-
lheiras.
E aí está o material que era

preciso díversír.car, mas não de-
somogenísar, uma literatura que
poderá receber muitos titulos,
como a de centro-oeste, dos cer-
rados, e, aproveitando especifica-
mente um livro, das "tropas e
boiadas". Aí estará a literatura
dos garimpos, que começa com
Bernardo Guimarães em O Ga-
rimpeiro e chega até hoje; com
Heberto Sales, em Cascalho, in-
cluindo, ainda, a literatura das
cidades que se apagaram, porque
só se iluminavam no clarão do,
curo,
Nesse ponto, é bem notar que

Ermos e Gerais, em que Bernardo
Ellis nos dá um retrato de cidade
do interior, também poderia ser
nome da literatura desta zona.
Modernista quanto aos recursos e
soluções expressivas, o admirável
Cavalinho de Platiplanto, de José
Veiga, põe a cidade velha repre-
sentando de personagem. E Tro-
pas e Boiadas, de Hugo Carvalho
Ramos, também não pode ser
omitido na história de nossa lite-
ratura regíonalísta ,
E aqui tocamos num ponto que

vale a pena abordar sob aspectos
mais pormenorizados. Dois auto-
res antigos identificam a região,
através de livros cuja intenção se
percebe até hoje: Bernardo Gui-
marães e Alfredo de Escragnole
Taunay, Neles, é a paisagem que
se valoriza através de algumas
descrições que, embora românticas,
possuem o traço realista, servindo,
mesmo, como material documen-
tário. Pois, se a paisagem é ídea-
lízada com a escolha e composí-
ção dfrigida pelo autor, êste se
limita à; idealizá-Ia, segundo o seu
conceito estético, e a interpretá -Ia
segundo o seu aspecto romântico,

sem alterar nem deformar a na-
tureza. Em Inocência, de Taunay,
e em quase todos os romances de
Bernado Guimarães, o cerrado
comparece, o tropeíro e o boladeí-
ro estão presentes, as árvores, re-
cebem os nomes próprios: as quei-
madas, trovões, chuvas torrenciais
dão aos livros dêsses romancistas
condições de documentos que até
ensaistas consultariam; recordem-
se a propósito, que uma descri-
ção fito-geográfica do cerrado,
válida até hoje, é a de Taunay.
Êsses dois autores, quando

usam a linguagem regional, fa-
zem-no com parcimônia, avisando
ao leitor a importância que tem
a consignação de têrmos em apa-
rente desuso em outras regiões do
pais. Serão sertanístas, sertanejís-
tas.
Mas é justo grupar um segundo

tipo de escritores chamados re-
gionais, e que terão extraordinária.
importância, divulgando a lingua-
gem característica dessa parte do
Brasil, que, em primeira tentativa,
estilizarão pela escolha dos giros
sintáticos e vocabulário expressi-
vo da linguagem brasileira, isto
é, de uma língua portuguêsa do
Brasil.
Ao enumerá-Ics, sem preocupa-

ção de valor ou cronologia, o pri-
meiro que aparece é Afonso Ari-
nos, Seu estilo eloqüente, de tom
chatobríandesco, capaz de aproxí-
má-Io de Alencar e ao mesmo
tempo, das amplas ressonâncias de
Euclides; suas preocupações com
a Grécia, que o fílíam ao parna-
slanísmo , Traços principais de sua
prosa, podem ser' reconhecidos,
fàcilmente, no célebre "Burlt.í
Perdido". Afonso Arinos não apro-
veita com abundância o material
da região, se bem que o saiba
aproveitar com maestría.

O primeiro, já agora cronologi-
camente, a ajustar expressão e
conteúdo, é êsse importantíssimo
Waldomíro Silveira, dos Caboclos,
dos Mh:uangos, do Nas Serras e
nas Furnas; também, de Lerêías,
. êste de menor valor, por nele
haver tentado a aceitacão da cor-
ruptela fonética e sintática, pelo
fato de não apresentar um sis-
tema de transcrição.

Mas, aproveitando o material
da linguagem regional, Waldomiro
Silveira foi, até certo ponto, pre-
cursor do Modernismo, e, antes
do Mcdernísmo, precursor de
Monteiro Lobato, que com pince-
ladas de urucum nacional, conse-
guiu abrasíleírar o seu estilo ca-
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miliano, haurido em longas lei-
turas de promotor em disponibi-
lidade' numa cidade-fantasma.
E, aqui, a repetição não será de-

masia, segundo conceito gideano,
a continuidade da literatura.
Porque é essa estilização da lin-
guagem brasileira que irá dirigir
um dos rumos da pesquisa moder-
nista, algumas do próprio Mário
de Andrade, que, pelo menos em
um dos trabalhos do Primeiro
Andar, já se revelara contista re-
gional; e essa orientação virá
crescendo, até explodir em girân-
dola nas páginas de Macunaíma.

li!

artes visuais
Ferreira Gullar

MORANDI E A POÉTICA
DO OBJETO

A morte de Giorgio Morandi
marca o desaparecimento de uma
das personalidades mais originais
da arte contemporânea. Tão ori-
ginal que essa palavra parece
pouco se adaptar à sua arte, que
fugia a tôda espécie de rebusca-
mento e arrojos. A originalidade
do simples, numa época de retó-
rica. A originalidade da paciência
e da meditação numa época de
pressa e ação.
A arte de Morandi era de tal

i'orma nova que muita gente temia
gostar dela e ser considerado um
saudosísta.. Mas isso, também
compõe o universo significativo,
cultural, de sua obra, e serve para
melhor aplicá-Ia.
De fato a arte de Morandi não

estava i~teiramente em aeôrdo
com a pintura que se fazia no
mundo paralelamente a ela. Mo-
randi era contemporâneo mas não
era moderno.
No entanto, os mais apaixonados

vanguardistas sempre se detinham
diante dêle, com reverência. E
gostavam sinceramente de suas
naturezas-mortas de garrafas e
objetos obsoletos. Por quê? Por
amor ao seu contrário? Por nos-
talgia? Numa época em que o
dinamismo leva à dissolução dos
objetos, Morandí, num recanto
tranqüilo da Bolonha, faz o objeto
durar. Nessa contradição, é que
vamos descobrir a sua obsolescên-
cia e a sua atualidade.
Dentre os vários enfoques com

que se pode abordar o fenômeno
da arte contemporânea, está o da
relacâo entre o tempo exterior e
o tempo interior. Isto é, a arte
como representação do fluir ou da
duração. Pode-se dizer que o Im-
pressíonísmo, no seu afã de captar
o instante, é, contradítnríamente,
uma arte do devenir. Pelo menos,
ali se exprime a luta do homem
por fixar a face mutável do mundo
e do tempo. O homem extrover-
tido sente-se fluir com a luz do
dia, a cada minuto.

É Cézanne quem reage a essa
entrega aberta ao devenir e busca
encontrar a síntese entre a im-
pressão fugaz e estrutura dura-
doura. Morandi é seu discípulo,
na medida em que atende àquela
necessidade de fugir ao fugaz. E
leva adiante êsse propósito, 'ao
ponto de voltar à pintura de ate-
líer, ao diálogo burguês com os
objetos que vivem dentro de casa.
Lá onde o sol não penetra, uma
luz quase eterna desenha as
formas estáveis das garrafas,
bules e chávenas, .que a poeira
recobre pacientemente. E, como
se estava à margem do tempo,
Morandi trabalha.
Essa luta, que está presente em

tôda a arte contemporânea, com
o tempo, reflete a questão social
da arte, sua marginalízação . É
falta de função que coloca o ar-
tista nesse corpo a corpo com o
tempo. Pintar para nada e para
ninguém é perder tempo, perder
a vida, gastá-Ia inutilmente. Dai
a necessidade, para os artistas, de
fundar no real o seu trabalho, isto
e, o tempo que passa a pintar.
Daí a necessidade de que o tempo
do trabalho não seja um tempo
qualquer mas um tempo verda-
deiro, essencial. Os Impressíonís-
tas queriam que as. suas pincela-
das coincidissem com o próprio
instante exterior do que pintavam,
como se a natureza pintasse. por
suas mãos. Nasce aí a interíori-
zação da pintura, que terminou
por abandonar a aparência do
mundo e buscar apreender-lhe
apenas o fluir, que estaria, menos
fora, do que dentro do homem.
O tachísmo é o resultado dessa
reducão: a exacerbada tentativa
de dar sentido a uma atividade
inútil. E Mathieu pinta em pú-
blico para que o tempo que perde
seja testemunhado por todos ...
Morandi não precisa de teste-

munhas. Ao invés de disputar com
o tempo, eliminou-o, o que equi-
vale a eliminar a atualidade do
mundo. S'uas paisagens não têm
sol, como os seus objetos, depois
de certo tempo, não têm sombras:
situam-se num espaço ideal. Na
sua arte, a figura humana não
existe, porque a sua presença é
perturbadora. E não é por acaso
que, na época moderna, a arte
fundou tôda uma poética, sôbre os
objetos. Essa poética é o passo
anterior à abstração. E é aí que
reside a ambígua atualidade de
Morandí, figurativo numa época
de arte abstrata. É que a sua
figuração, reduzindo os objetos a
bruxuleantes imagens de um
mundo ideal, também colabora
nessa sistemática destruição das
relações objetivas entre o homem
e o mundo, de que a arte abstrata
é a etapa extrema, Morandi não
faz mais do que esgotar as últimas
potencialidades de uma linguagem
figurativa condenada a morrer.
Mas o que morre, com Morandi,

e morrerá com a arte abstrata, é
a poética do objeto, a arte que se
nega a ralar do homem e do
mundo na sua condição concreta,
social e politicamente definida.
Sôbre seus destroços. se erguerá
uma arte nova. [jJ

cinema
GANGA-ZUMBA:

ENTREVISTA COM
CARLOS DIEGUES

Os primeiros dias de
marco assinalaram o lau-
camerrto na Guanabara
do filme "Ganga-Zumba,
Rei das Palmares", Seu
diretor é Carlos Diegues,
responsável por esta co-
luna desde a introdução
da Galeria em nossa Re-
vista.
ARQUITETURA colheu

o depoimento de seu co-
laborador sôbre sua pri-
meira expertêneía em
longa-metragem.

Por que o romance Ganga-Zumba
do João Felicío dos Santos?
A idéia. fundamental é anterior

à leitura do romance: fazer um
i'ilme sôbre a liberdade. Na lei-
tura do romance, o surgimento de
um nôvo elemento: a cultura
negra, coisa que me encantava há
muito tempo. Daí, 00 desejo de
tentar uma experiência quase
aventura, isto é, fazer um filme
negro sôbre a liberdade.
O resultado final do filme corres-
ponde ao 1l':anejadoO?
Na medida em que isto foi pos-

sível. Em primeiro lugar, o rea-
lizador brasileiro está sempre
exposto às incertezas de um sis-
tema de produção precário, ím-
previsível. Em segundo lugar,
muita coisa que nos foge ao al-
cance da idéia ao roteiro, que
surge na montagem, às vêzes até
já em exibição. No essencial.
entretanto, o filme corresponde
àquilo que queríamos fazer. Com
todos os. seus erros e acertos.
Que pontos de contatos existem
entre Ganga-Zumba e "Escola de
Samba Alegria de Viver", seu
episódio em Cinco Vêzes Favela?
"Escola de Samba" foi super-

híper malhado pela crítica e pú-
blico em geral, mas nunca neguei
minha assinatura 'a êle. Embora
reconhecendo como uma obra es-
. sencialmente frustrada, írrealíza-
da (por motivos que não cabe ex-
tender aqui), tenho certeza que os
princípios fundamentais de "Gan-
ga-Zumba" estão lá. Principal-
mente uma, série de idéias de
"mlse-en-scéne" que foram depois
desenvolvidas, mas que apareciam
na curto de "Cinco Vêzes Favela":
Outro ponto de encontro: a idéia
de fazer um cinema poütícamente
válido e eficiente sem recorrer à
demagogia, penetrante no sentido
de sua pesquisa humana. De
tudo isso, um exemplo: tôda a
construção geral de "Ganga-
Zumba".
Como situar Ganga-Zumba no
panorama geral do cinema brasi-
leiro?
Como uma obra que, embora

tôdas as discussões, pode abrir um
outro rumo no ríquíssímo quadro
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do cinema brasileiro. Fora disso,
no sentido de uma análise da obra
em si, qualquer ponto de vista
expresso pelo autor será prejudí-
cado. Tem também uma outra
significação, independente de
uma análise de valor: a conquista
do público pelo cinema brasileiro
se dará, em que pese as ínrín-
dáveis argumentações dos conser-
vadores e acadêmicos defensores
do reacionário "filme fácil". "Gan-
ga-Zumba" é o resultado, ou mais
um resultado, desta luta enorme
que vem sendo travada desde
alguns anos. Se puder ser uma
contínuacão válida desta luta,
tanto melhor.
MU'itos se queixam da excessiva
lentidão na maioria das cenas.
Sendo correta a observacâo isto é
uma deficiência do mni'e ou da
platéia?

Não acho o filme lento. É pre-
císo acabar de uma vez com os
esquematismos idiotas face ao ci-
nema. O público tem na sua ca-
beça os esquemas tradicionais de
melodrama, de western, etc. E' os
aceita com facilidade. Mas isso
não é um dado essencial na sua
cultura. O dado essencial da sua
cultura é o comportamento seu e
dos que o cercam, o seu cotidiano.
Quem lhe der isso, suprindo suas
necessidades mais essenciais de
cultura (uma necessidade que eu
chamaria de antropológica) o
alcançará com mais facilidade do
que aquêle que simplesmente lhe
der esquemas dramáticos. O cha-
mado filme "difícil" não existe.
Êle só é difícil quando não re-
presente nada para ninguém. A
própria bilheteria de Ganga-Zum-
ba" expressa isso com facilidade
- sem ter sido um estouro de
renda, foi bem recebido e está
entre os melhores bordereaux dêste
ano.
QUJal a perspectiva do Cinema
Brasileiro?
Ninguém segura mais o cinema

brasileiro. Êle existe, êle vive,
impressiona, respira, discute. A
crítica negou-se, ora por incapa-
cidade e frustração, ora por sim-
ples esnobismo cultural, a reco-
nhecê-lo .oficialmente. Mas êle
não precisa desta crítica. O epi-
sódio de "Deus e o Diabo na Terra
do Sol", esta obra prima do ci-
nema universal, é bem esclarece-
dor . os críticos não puderam se
omitir e, a contragôsto, foram
obrigados a elogiar 'a fita. Mas
nem por isso se redimiram. Com
pouquíssímas exceções, continuam
a ser os macróbíos esclerosados
de nOSSa cultura, por fora e atrás
em muitos anos de quem faz os
filmes. Do ponto de vista de pro-
dução, ainda enfrentaremos difi-
culdades. A mats difícil delas: o
contrôle de nosso próprio mer-
cado, entregue à tirania do cine-
ma estrangeiro com '0 apoio dos
trustes e dos gangsters da exibi-
ção. Mas também isso terá que
ter um fim. Quanto à qualidade,
utilidade e eficiência do Cinema
Nôvo, quando êle é permitido nas
salas de exibição, é flagrante,
inconteste e definitiva. li!

teatro

Cleber Ribeiro Fernandes

"MISTER SEXO"

Mister Sexo" foi o batismo defi-
nitivo dado à "Lha de Circe"
peça escrita há dois anos atrás P

só agora lançada pelo "Teatro do
Rio". João Bethencourt jamais
fêz segrêdo de suas intenções.
Teórico lúcido. diretor eficiente,
JB já mostrara com "As Provas de
Amor" ser autor dos mais inspi-
rados. Como, porém, inspiração
nem sempre signifique sucesso, JB
decidiu -se por uma tarefa teme-
rária: utilizar fórmulas garantidas
de êxito, produzindo de caso pen-
sado .um "texto comercial". Ora,
"comercial" entre nós quer dizer,
graças aos preconceltos vigentes,
"concessão ao público", má qua-
lidade, reverência à burrice. Nada
disto, entretanto, atemorizou o
autor que, munido de tôdas as au-
dácias, fez muito mais: recolheu
material círculante em vária.'
áreas, tecendo com êle uma goza-
ção em regra de (quase) tudo (~
de todos.
"Mister Sexo" aproveita princi··

palments as contradições íneren-
tes ao comportamento da bur-
guesia, atordoada com 06, limi-
tes por ela própria impostos à sua
"moralídade" . De equívoco em
equívoco, a "comédia de erros" de
JB leva naturalmente o especta-
dor à conclusão de que a única
maneira possível de viver em paz
com a classe média é adotar as
suas normas na aparência, para
negá-Ias "ín totum" entre quatro
paredes de acôrdo com as neces-
sidades de cada um. Enquanto
isso, desfilam por entres garga-
lhadas, postas a nú, a prepotên-
cia de uma autoridade apenas sim-
bólica, a mesquinharia das virtu-
des insatisfeitas, o desbaratamen ..
to dos ideais tidos como nobres
graças ao poder econômico, e assim
por diante. Neste roldão, uma
preocupação política apenas, a de
condenar a demagogia quê não
hesita em utilizar bandeiras popu-
lares com fins exclusivamente
eleitorais. (Na época, nada melhor
do qus a pregação das "reformas
de base", vistas pelo prisma "apo-
Iitíco" do autor) .
"Mister Sexo" foi, porém, escri-

ta numa época em que pensar em
têrmos gerais não impunha qual-

quer tipo de problema. Com a
progressiva radícalizaçâo das vá-
rias correntes políticas, levadas à
exasperação com o movimento de
1.0 de abril, os tipos desenhados
pelo autor desistiram de sua apa-
rente inocuidade para designar
partécuartdades perigosas. O libelo
contra a burrice que JB compôs
na maior das inocências trans-
formou-se, à sua revelia, em, cri-
tas que zelam pelos costumes do
edifício se transformaram nas ves-
tais da CAMDEé o general que se
da CAMDE; o general que se
mostra capaz .apenas de coman-
dar batalhas campais em aparta-
mento de solteiro situa à perfei-
ção o tradicional pacifismo brasi-
leiro: o material obceno que vem
a ser encontrado justamente nos
lares dos alcaguetes ilustra de
maneira exata a ingenuidade do
"material subversivo" encontra-
diço nas bíblíotecas mais conser-
vadoras.

Tantas "coincidências" devem
ter deixado perplexos autor e
empresários. O espetáculo que
tinha como certa sua liberação
pela Censura Estadual, já que
João Bethencourt é funcionário de
confiança do Govêrno da Guana-
. bara, acabou tendo que enfrentar
as maiores dificuldades para ser
mostrado ao público. O beneplá-
cito de cincoenta generais con-
vidados para o ensaio geral não
foi bastante para convencer os
censores cuja prímeíra reação roi
de t>roibir a peça pura e simples-
mente. Liberada posteriormente,
não nos causará surpresa qualquer
reviravolta, já que "Mister Sexo"
vem sendo aplaudida em cena
aberta.

Circunstâncias à parte, "Mister
Sexo" é dos textos mais felizes já
realizados por autor nacional. A
maior prova de sua vitalidade
talvez seja a resistência demons-
trada em face ao violento impacto
que, de uma hora para outra,
modificou as perspectivas de tôda
a Nação. Registramos aqui os
nossos votos para que seja. feita
justiça a um espetáculo que atesta
a maturidade de um autor, con-
firmando os mérítos já conhecidos
de um diretor - duas tacetas dis-
tintas de um só e único talento.
Ao "Teatro do Rio" o nosso reco-
nhecimento por ter concordado em
servir de veículo a experiência
das mais arrojadas, hábito que o
Teatro Brasileiro parecia já ter
perdido em definitivo. Reconheci-
mento por essa e por outras razões
também. [i]



DESTAQUE
GB - FACULDADEDE
ARQUITETURA E URBANISMO

o Deputado Carvalho Neto apre-
sentou na Assembléia Legíslatíva, pro-
jeto de lei (N.o 7GO/64) dispondo sôbre
a criação de uma escola de arquite-
tura e urbanismo na Universidade da
Guanabara. A iniciativa do proí', CN
é das mais felizes e oportunas.
Na justificativa do projeto de lei, o

deputado salienta. com muito acerto,
que "o desenvolvimento econômico do
lHo, bem como sua condição de maior
centro cultural e artístico do Brasil,
tem ínfluido decisivamente no sentido
de ampliar cada vez mais o núme'ro
dEiestabelecimentos de ensino superior
em funcionamento no Estado. Existem
hoje na Guanabara inúmeras faculda-
des, governamentais e particulares,
destinadas à formação de engenheiros,
médicos, advogados e outros profissio-
nais. No entanto, ínexpücàveãmente, a
despeito de todo o renome internacio-
nal de nossa arquitetura e do grande
número de jovens que desejam in-
gressar nessa carreira, existe em todo
o Estado apenas um estabelecimento
no gênero: a Faculdade Naeícnal de
Arquitetura da Universidade do Brasil,
cujas vagas, ainda que aumentadas,
são insuficientes para satisfazer à
demanda dos estudantes da Guana-
bara e dos Estados vizinhos".

É um fato a necessidade de outro
estabelecimento para formação de ar-
quitetos na Guanabara. Esta afirma-
tiva, o aplauso e o integral apoio que
damos a proposição do deputado CN
pede parecer, em princípio, um ato
contraditório. Por mais de uma vez,
nas páginas de ARQUITETURA, o
mercado de trabalho profissional du
arquiteto foi apresentado como insu-
ficiente, sublinhada a condição de
subemprego e o desvio de função de
muitos dos que concluiram os cursos
de formação de arquitetura. Com
efeito, o atual mercado de trabalho
é fraco c escassas as oportunidades.
Mas, por outro lado, o Brasil terá
condições ótimas excepcionais
mesmo - para o trabalho profissional
do arquiteto, se resolver enfrentar
efetiva e racionalmente os seus pro-
blemas de planejamento territoríal -
nos níveis nacional. regional e Iccal
- e de habitação.
O agravamento dos problemas pro-

venientes do crescimento demográí'leo,
da industrialização e da urbanização
exige - e exigirá cada vez com maior
intensidade - a presença de técnicos
plenamente capacitados a entrentá-Ios

e dar-Ines solução. A tarefa do equa-
cionamento e da realização de pro-
gramas que visem a resolver êstes pro-
blemas não é por certo obra exclusiva
de um único tipo de técnico; ela re-
quer a reunião de equipes composta;
pcr profissionais de vária formação
universitária. Dentre êstes, o arqui-
teto - por sua específica formação e
pelo sentido de visão global que dêle
exíga o exercício profissional - é um
dos figurantes obrigatóríos.
Daí nossa satisfação em saudar o

projeto da lei do deputado Carvalho
Neto. Precisamos, realmente, de esco-
Ias novas, pois mais cêdo ou mais
tarde o vulto dêsses problemas será
sentido de modo mais dramático, for-
çando o poder público a encará-Ias de
forma mais objetiva e decidida e, nesta
ocasião, o Brasil deverá contar com
número surícíente de profissionais
habilitados e capazes.
Damos a seguir o texto integral do

projeto de Lei N.O 760/64 que cria a
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
do Estado da Guanabara, apresentado
no dia 30 de março de 1964.

Art. 1.° - O Poder Executivo pro-
moverá, mediante convênio com a Uni-
versidade do Estado da Guanabara, a
criação da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo do Estado da Guanabara,
em curríeujos e regimes escolares ins-
tituíd.os pelos órgãos competentes da
referida Universidade, nos têrmos das
leis federais e estaduais, aplicáveis e,
sempre que possível, de acôrdo com os
padrões da Faculdade Nacional de Ar-
quitetura da Universidade do Brasil.

§ '1.° O Governador do Estado enviará
ao Pcder Legislativo, no prazo máximo
de seis meses, a contar da data da pu-
bíícação desta lei, mensagem solícitan-
do os créditos necessárües à desapro-
príaçâo ou construção de imóveis e à
aquisição de equipamentos indispensá-
veis ao funcionamento definitivo da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade do Estado da Gua-
nabara.

§ 2,.0 Fica o Poder Executivo autori-
zado a tomar tôdas as providências
necessárias a fim de que a Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade do Estado da. Guanabara ini-
cie as suas atividades no ano letivo de
1965, - "Ano do IV Centenário da
Cidade do Rio de Janeiro", funcionan-
do, provisoriamente, em dependências
da Universidade do Estado da 'Guana-
nara ou em próprio estadual, pôsto à
dísposíção da Reitoria da Universidade
pelo Govêrno do Estado.

Art. 2.0 - Es.ta lei entrará em vlgor
na data de Sua publicação revogadas
as disposições em contrário. [jJ

.'''4>.~.
"#V~,,ta

LUMINÁRIAS "DECORLlTE"
EM PLAsTICO ACRíLICO
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ZOUU executa as melhores
instalações para exaustão de
fumaça e vapores nas cozinhas
com retenção das gorduras

CZAU LlS.A.
ventiladores· para indústria • ar condicionado • refrigeração
SÃO PAULO· RIO· BELO HORIZONTE

AZULEJOS: PROCURA MAIOR
QUE A OFERTA

Alcançou aproximadamente 12 mi-
lhões de m2 de azulejos a produção
nacional no correr de 1963. Dez fábri-
cas produzem 95% do total. A maior

-é a Klabin, com Instalações no Rio,
cabendo-lhe o corrtrõls de mais da
metade do mercado consumidor.
Entretanto, êsse nível de produção

não é suficiente para atender à de-
manda, sempre crescente, restando
margem de cêrca de 20':0 a preencher.

Concluídos os planes de expansão
ora em execução, a produção em 1964
poderá atingir 13 milhões de m2, o que
significaria mais de 3% sôbre o ano
passado.
Não obstante, o panorama em nadg

se modificará: Klabín continuará caril
a maior parcela do mercado (o au-
mento mais slgnífícatavo de produção
será dessa fábrica) e a oferta ainda
se manterá abaixo da procura. Cabe
assinalar, neste ponto que algumas
fábricas já têm encomendas para os
próximos 6/7 meses e nao aceitam mais
pedidos antes dêsse prazo.

Planos de expansão

Merecem destaque os seguintes pro-
gramas de expansão:
Klabín - Em maio próximo deverá

começar a funcionar a nova íábríca
instalada em Belo Horizonte. Até julho
sua produção estará estabtlízada em
80 mil m2 mensais. A fábrica do Rio
trabalha atualmente com total apro-
veitamento de sua capacidade, ou
sej a, 525 mil m2.
Kíraíux - Há pouco deVe ter en-

trado em funcionamento um quarto
fôrno, que fará a produção aumentar
em 20 mil m2 por mês. Por ano, por-
tanto, serão fabricados 1,2 milhão de
m2.

Matarazza - Embora ainda não
haja projeto elaborado a respeito, pre-
tende instalar mais um fôrno. A ca-
pacidade atual é de 109 mil m2
mensais.
Imbituba - Ainda êste mês deverá

entrar em operação um quarto fôrno.
A produção anual passará para 650
mil m2 (2.100 m2 diários).

Quem compra

Aproximadamente 6C% do mercado
consumidor estão concentrados na área
Rio-São Paulo. O restante distribui-se
pelo país, com predominância de
Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e
Pernambuco .
Naturalmente, a indústria de cons-

trução civil absorve a totalidade da
produção. Justamente por isso, esti-
ma-se em 10/12% ao ano a taxa de
crescimento do consumo, pois observa-
se constância de emprêgo crescente

do azulejo, dada a melhoría do padrão
de vida nos principais centros urbanos
do país. li]

(Correio da Manhã de
31 de maio de 1964)

F N A PROMOVE CONCURSO
ENTRE ALUNOS

O professor Ulysses Burl amaqui, da
cadeira de Grandes Composições de
Arquitetura, - 4.° ano da Faculdade
Nacional de Arquitetura - tendo em
vista as próximas comemorações do IV
Centenário da Cidade do Rio de Ja-
neiro, instituiu entre seus alunos um
concurso de anteprojetos, O tema do
concurso, que conta com o patrocínio
do IAB-GB, será o do ,;.0 Trabalho
'escolar da Cadeira: um dos pavilhões
da exposição comemorativa se iniciará
em 1965.
O objetivo do professor Buriamaquí

é o de despertar maior ínterêsse dos
alunos no estudo e no desenvolvimen-
to do trabalho, premiando os melho-
res projetos. Com a colaboração das
firmas Instaladora Geral, Sisal e A.
Costa Mendes & Cia. Ltda serão con-
feridos prêmios em dinheiro aos 3 pri-
meiros colocados e um especial ao
melhor detalhe de cozinha. O IAB-GB
atribuirá 3 menções honrosas, acom-
panhadas cada uma delas, de um livro
de arquitetura.
A Comissão Diretora do IAB-üB,

atendendo à soiícítação do diretor da
FNA, prof , saooya Ribeiro, indicou o
arquiteto Maurício Roberto, seu presi-
dente, para integrar o júri na quali-
dade de Presidente de Honra.
ARQUITETURA, associando-se à ini-

ciativa da cadeira de Grandes Com-
posições do 4.° ano da FNA, publícará
o trabalho premiado em 1.° lugar.
Tema
Os alunos deverão projetar um Pa-

vilhão Industrial, destinado à mostra
cU~, produtos (fabrís da indústria do
Estado da Guanabara Êste pavílhao,
com outros, formará o conjunto da
EXI{osição do rv cenienário da Ci-
dade do Rio de Janeiro. O edírícío
deverá ser de construção, se possível,
desmontável e por exigir grandes áreas
.ínterrias, estruturado de modo a conter
o mínimo de pilares internos.
O local da exposição será o da área

resultante do desmonte do Morro de
Santo Antônio, conforme está assina-
lado em planta a ser fornecida aos
alunos.
Programa
Em local próximo à entrada do par-

que os alunos deverão projetar o sím-
bolo da Exposição, de caráter monu-
mental, destinado a ser visto à distân-
cia e a se destacar nitidamente dos
prédios círcundantes .



o Pavilhão Industrial contará de:
A) Parte Pública e Social

1 - Amp10 hall de 'entrada, com
local para recepção e informações,
chapelaria, charutaría: recantos para
estar e descanso; local para pequenas
exposições transitórias referentes a as-
suntos industriais; sanitário para o
público. , I :

2 - Área de exposição permanente,
com cêrca de 4.000 m2, onde se si-
tuarão os "stands" das diversas fábri-
cas, distribuídas em 1 ou 2 pisos. No
caso de solução em 2 pisos, o 2.° pa-
vimento não ocupará mais de 1/3 da
área do térreo, devendo ser atingido
por um número conveníent., de esca-
das ou rampas. Depósitos; sanitários
para o público e sanitários-vestiários
para funcionários.
3 - Bar e restaurante para 140

pessoas abrigadas, além de 20 mesínhas
ao ar-livre; copa-cozinha, frigoríficos,
despensa; refeitório e sanítáríos para
empregados; sanitários para público,
buate dom pista de danças e local
para pequeno conjunto musical.
4 - Auditório para conferências,

reuniões e convenções industriais, com
possibilidades de exibição de filmes,
constando de sala de espera e balcão
de informações, chapelaria, bombo-
níêre, bar, sanitários para o público,
platéia com 250 lugares, palco COm
espaço para mesa de conferências, tela
escamoteável, 2 salas para conrercn-
cístas, com sanitários.
Obs.: Os elementos arquitetônicos

indicados acima poderão compôr um
edifício único ou serem distribuídos em
unidades separadas, mas neste caso
formando um todo harmonioso e ín-
terdependente.

B) Parte Administrativa
Constará de um conjunto de 3 salas

para o administrador e seus assessores
com sanitários, vestiários e depósito.

C) Anexos
Perto do Pavilhão, reservar-se-à uma

área para exibição ao ar livr,e de má-
quinas de indústria pesada; o aluno
indicará espaços para jardins, lagos,
espelhos d'água, caminhos para pedes-
tres, etc. que completam a urbaní-
zação.
As áreas para estacionamento de

veículos não fazem parte do presente
tema, pois serão demarcadas pela co-
missão do IV Centenário, em regiões
a serem estudadas, possivelmento ais-
tantes do Pavilhão Industrial.

Exigências Mínimas
Plantas baixas de todos os elemen-

tos Escala 1.200
1 corte transversal .. Escala 1.200
1 fachada do conjunto Escala 1.200
Planta e 1 elevação do monumento

símbolo .. Escala 1.100 ou 1.50
1 Perspectiva externa do conjunto
Planta de situação .. Escala 1.500

Além de garantia dá .mais economia!
50% no tempo exigido pelas lajes comuns. 30% no custo do lajeamento.
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-
plifica a compra e desafoga a obra). Comprove êstes dados visitando cons-
truções que têm esta placa:

~~H
LAJES VOLTERRANA
~t1J~~
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Lajes pré-fabricadas para pisos e forros. Lajotas de
cerâmica ou de concreto. Lajes "X" com armação
cruzada para casos específicos. Consulte-nos para
maior eficiência de sua construção.

SÃO PAULO (Barão de Itapetininga, 151 - 11.° - Fone 35-7245) - RIO (Rua da Lapa, 180
5.0 - Fone 22-5470) - BELO HORIZONTE (Rua São Paulo, 893 - 8.0 - Fone 4-1326)
RIBEIRÃO PRETO (Rua Álvares Cabral, 576 - Fone 3701) - BRASILlA - RECIFE



Estudo em planta da cozinha, mos-
trando a dístríbuíção de peças, bem
como a instalação hidráulica e de
esgôto Escala 1.50. Detalhe de um dos
"stands" internos para uso da SISAL
- com elevações, planta e perspectiva,
Escalas livres.

Prazo da Execução
O trabalho realízar-se-á no período

de setembro a novembro de 1964 em
(lata a ser . oportunamente determi-
nada.
Prêmios
Serão atribuídos os seguintes prê-

mios:
1.0 prêmio - Instala-
dora Geral Cr$ 100.ooo,ae

2.0 prêmio - Sísal .. Cr$ 70.000.00
3.° prêmio - A. oosta
Mendes & Cia. Ltda. Cr$ 50.OOO,CO

Prêmio Especial - Ins-
taladora Geral ..... Cr$ 30. (100,0'
Nota: O prêmio especial será conte-

rído ao melhor detalhe de cozinha
Menções honrosas (3) a serem atri-

buídas pelo IAB-GB e que constarão
de um diploma e de um livro de arqui-
tetura.
Os prêmios serão entregues tm sole-

nidade pública, no recinto da FNA,
no final do período de aulas em data
a ser oportunamente anunciada.
Julgamento
O julgamento dos trabalhos será

feito pelos professores da Cadeira e
um arquiteto da firma Instaladora
Geral, que se ocupará especificamente
do prêmio Especial. O arquiteto Mau-
ncio Roberto, presidente do IAB-GB,
será o Presidente de Honra do júri.

~

ESTANTE
• PROBLEMAS DE URBANIZAÇAO

Primeiro Relatório da Comissão de
Técnicos Sôbre Aspectos de Saúde
Publica da Habitação,

O relatório enumera os critérios de
salubridade que devem. ser seguidos
nos -meios resídencíaís. levando em
conta os planos -das habitações indi-
viduais, o equipamento sanitário c
doméstico, os fatores físíológícos, as
questões de segurança e de conserva-
ção, os serviços públicos dísponívets
e o planejamento racional das cidades
e dos campos.

Publicação da OMS (Organização
MIU'ndialde Saúde), Genebra, 1961 -
Série Relatórtos Técnicos n.? 225, pub.
em inglês, francês e espanhol, 62 págs.,
16x24 em, preço US$ 0.60. ~

• SERVIÇOS DE SAÚDE URBANOS

Quinto reãatórío da Comíssãc de
Técnicos sôbre Administração de
Saúde Pública.

Êste relatório rocauza alguns dos
mais graves problemas acarretados
freqüentemente pela urbanização - a
falta de higiene, a doença, o ruído, a
poluição do ar e a superlotação -
indicando os meios de os evitar e

combater, através de instruções sôbre
a organização dos serviços urbanos de
saúde; tais serviços exigem legislação •
e estrutura administrativa apropriada
e verbas regulares. O relatório discute
ainda a particípaçâo do público nas
programas de saúde pública, o recru-
tamento de pessoal e a necessidade de
planejamento e divulga lista completa
dos estudos técnicos c dos levanta-
mentos necessários para coletas de
dados.

Publicação da OlVlS, Genebra 1963,
série Relatórios Técnicos n.? 250, pu-
blicado em inglês,' francês e espanhol,
35 págs. Preço US$ 0.60. ~

• ASPECTOS DA POLUIÇãO DA
AGUA

Seleção das. comunicações prepa-
radas para a Conferência Sôbre
Problemas da Poluição da Ag·ua.

Vários autores discutiram em Gene-
bra os aspectos administrativos, jurí-
dicos, financeiros e econômicos do
combate à poluição da água e suas
relações (;om a ~aúàe pública. A po :
luição da água nas zonas industriais
densamente povoadas é uma constante
ameaça à saúde pública e exerce uma
influência perniciosa sôbre as econo-
mias nacionais.

Pubãicaçâo da OMS - Genebra, 1962,
reunindo texto de vários autores, série
monografias de Saúde Pública n,v 13,
editada em inglês e francês, 11'>págs.
Preço US$ 1.25. ~

VIDRO TIL - Mosáico Vidroso
Para revestimentos, pavimentações e decorações.
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NOTICIAS

• HOLANDA: "PReMIO DA CRíTICA
1962" PARA ARQUITETOS

(S. H. I.) - Os arquitetos holandeses
Van den Broek e Bakerna foram agra-
ciados com o "Prêmio da Critica 1962".
Uma exposição dos trabalhos dos dois
arquitetos foi organizada e exibida su-
cessívamente em Rote:.:dam, Roma e
stutgart, como conseqüência do
prêmio.

A obra de Van den Broek e de
Bakema ocupa Um lugar de destaque
tanto na arquitetura holandesa de
após-guerra, quanto no panorama da
arquitetura contemporânea mundial.
Os arquitetos premiados foram criado-
res de uma arquitetura humana; equi-
librada e sobretudo adaptada ao seu
pais.
J .H. Van den Broek nasceu em 1889

e diplomou-se em 1924 pela Escola Po-
litécnica de Delft. Antes da guerra
colaborou com Van der Vlught e
Brínkman, eminentes pioneiros da
nova escola arquitetõnica holandesa.
J .B. Bakema pertence a uma gera-

ção seguinte a de Van den Broek.
Bakema nasceu em 1914 e díplomou-se
na Academia de Amsterdam em 1941.
Juntamente com Van Tijen e Maas-
kant participou no estudo das novas
possibilidades habítacronaís de Roter-
damo Sua associação com Van den
Broek data de 1948. Do trabalho
comum dos dois arquitetos nasceu uma
obra de grande categoria. Como exem-
plos podem ser citadas, dentre o con-
junto considerável de suas obras: o
centro Comercial de Roterdam; a Es-
cola Montossorí (1957-1!J58); inúmeros
prédios de apartamentos, entre êstes
o construído no Interbau, de Berlim
em 1957 e a Prefeltura Municipal de
Marl, na Alemanha. ~

• LUXEMBURGO C01'l'CURS O
PARA PLANUAl\iENTO DO TER-
RI'J.1óRIO DOS MIUNICíPIOS DE
ETTELBRUCK E FRPELDANCE

O fato de pela primeira vez, no
Grande Ducado,' dois municípios se
associarem para equacíonar os seus
problemas de planejamento territorial,
foi ressaltado pelo prefeito Dr , Leon
Mischo, como uma feliz circunstância
O prefeito sublinhou ainda, ao abrir
os trabalhos do júri, a importância
dos problemas colocados pelo concurso.

o júri, - composto por E. M. Bus-
kens, (Holanda) , E. Parent (Bélgica),
C. Van Esteren (Bélgíca) , E. Wadepohl
(Alemanha Ocidental), A. Eyschen, C.
Gilardin, H. Luja e M. Wíllems (Lu-
xemburgo) - decidiu que nenhum dos Pc
projetos apresentados era digno de
receber o primeiro prêmio, e classificou ~
com o segundo prêmio o projeto n.? ~ ,
251.536 de autoria da equipe ínte- Q
grada por Norbert Engel (Luxemburgo) ~
Rudolf Krueger e Till Krueger e seu ~
colaborador Karl-Lndwig Rieger CJ
(Baar) . Neste projeto. comentou o O
júri, "as funções das diversas partes (J)
do território estão claramente expres- Vi
sas e bem equilibradas. A organização *
das zonas de habitação é conveniente,
tanto do ponto de visto da circulação .-----
de veículos e de pedestres quanto da
distribuição dos espaços verdes. O
projeto prevê, por outro lado. uma
judiciosa renovação urbana a ser exe-
cutada a curto, médio' e longo prazo,
cuja necessidade é evíd=nte".

O júri premiou ainda o projeto n.?
713.713, de autoria da equipe compos-
ta por Will Faber, R. F. Heintz- Sturm
Emile Feierstein e Norbert Mangen,
classificando-o em 3 0, lugar . ~

• CONCURSO
"CASA EUROPÉIA 1963"

A Feira Internacional de Gand orga-
nizou pela 5.a vez o concurso de ãr-
quitetura e técnica, "A Casa Européia,".
Êste concurso visa o estudo de uma
casa individual destinada a uma fa-
mília composta pelos pais e quatro
filhos. A família considerada é a de
um operário qualificado ou de outro
assalariado do mesmo nível. As casas
destinam -se a um clima análogo ao da
Bélgica.

Concorreram 35 pro] etcs de arqui-
tetos dos seis países membros do
Mercado Comum Europeu e o resultado
foi o seguinte:

1.0 Gg. FriedrichWeisbrod e Ro-
land Falkenhagcn (Ludwigsha-
fen)

2.° Jena- Pierre Watel (Lille)
3.° E. Baeyens e J'. Robben (Bru-

xelas)
4.° Jena Englebert (Angleur-Lúêge)

5.° Jan Wienke (Frankfurt)
6·° Fernand Sohler (Bruges)

7.° Uwe Wienke (Frankfurt)
8.° T: de Jong (Ter Apell
9.° Herwig Meese, Reinhold Bosl-

mann e Paul Wirth (Hamburgo)
10.° Jan de Jeagere (Oourtrai) , ~

c:------llD--------------------------------



• ARQUITETOS DE
PAÍSES MEMBROS DO
MERCADO COMIUM EUROPEU

Reuniu-se em Bruxelas o Comitê de
Ligação dcs Arquitetos do Mercado
Comum. Para debater aspectos do
exercícío protíssional, normas de con-
duta e equivalência de diplomas nos 6
países membros do MCE. As resolu-
ções aprovadas são provisórias. mas I

foram consideradas satístatórias. 111

CONCURSO - MONUMENTO À
FUNDAÇÃO DE GOIÂNIA

O Govêrno do Estado de Goiás, para
demonstrar seu reconhecimento ao
ammo realizador da 3eração que
transferiu a capital daquela unidade
da Federação, decidiu erigir um monu-
mento alusivo à Fundação de Goiânia.
Êste monumento será objeto de con-
curso público de anteprojetos, aberto
a todos os arquitetos brasileiros.
O edítal e o programa do concurso

foram elaborados pela Secretaria de
Viação e Obras Públicas com a cola-
boração do Instituto de Arquitetos do
Brasil - Delegacia de ocíás.

O prazo para tnscrícões termina dia
30 de [ulho de 1964, símultãneamente

cem o ti[\, entrega dos trabalhos. As
inscrições poderão ser feitas na se-
cretaria de Viação, pessoalmente, ou
através de requerimento, com firma
reconhecida, acompanhado de cópia
fotostática da carteira expedída pela
CREA respectivo.
Ao vencedor será atribuído o prêmio

de Cr$ 1.000.000,00. Três outros prê-
mias de Cr$ 500.000,00, Cr$ 300.000,00
e Cr$ :'00.000,00, serão conferidos aos
concorrentes classificados em 2.0, 3.0
e 4.0 lugares, respectivan.ente .
Ao vencedor caberá ainda, o desen-

volvimento do projeto e trabalhos
complementares (Decoração, Paisagis--
mo e MObiliário), calculada a sua re-
muneração dle acôrdo com o que esta-
belece 8 tabela vigente para pagamento
de direitos autorais do IAB. 111

• CURSO DE PLANEJAMENTO
DE HOSPITAIS

Promovido pela Academia Brasileira
de Administração Hospitalar, será ini-
ciado em 1 de agõsto do corrente ano
um curso de planejamento hospitalar.
O curso foi organizado pelo arquiteto
Morales Ribeiro e está dividido em 3
partes que serão desenvolvídas num
total de 30 horas.

Programa do curso
1.a Parte

1 O programa médico funcional
como ponto de partida aos estudos do
arquiteto. A constituição e organiza-
ção da equipe de planejamento. A res-
ponsabilidade individual e conjunta
da equipe. O arquiteto, o consultor
hospitalar e o consultor de instalações.
2 - Interpretação do programa mé-

dico funcional. Previsões .de áreas de
departamentos, serviços gerais e áreas
para circulações. Fluxogramas.
3 - Estudo do partido arquítetôníco

em í'unção das áreas previstas, das
limitações do terreno e cT.t= sua locação
urbana. Posição predominante dos
serviços de utilidade pública.
4 - Estudos Econômicos. Previsões

preliminares. de custos estimados e
comparativos para construção, equipa-
mento e instalação de hospitais. A
organização e coordenação geral do
proj eto. Cronogramas, etapas de tra-
balho e previsão geral de plantas e
especificações.
5 - A apresentação do anteprojeto

em decorrência das etapas anteriores.
Modulação estrutural. A política ne-
cessária à sua plena aprovação por
órgãos públicos ou comissões técnicas.
Tendências atuais no planejamento de
hospitais no Brasil e no estrangeiro.
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6 - O projeto estrutural e suas li-
mitações em função de arquitetura e
das instalações. índices comparativos
Cargas úteis por departamento e pre-
visão de cargas fixas. A apresentação
das plantas preliminares de pilares e
fundações. Desdobramento do projeto.

7 - O problema das instalações para
o arquiteto. Sua interferência com
a arquitetura. Previsão e zoneamento
dos sistemas tubulares. Disposição, de
shafts, pisos e tetos visitáveis . Cha-
minés, reservatórios e casas de máqui-
nas das instalações centrais. Diagra-
mas preliminares.

2.a Parte

8 - Instalações mecânicas, ar con-
dicionado, ventilação mecânica, ele-
vadores. Sua classificação, composição
e previsão. Critérios para o seu di-
mensíonamento e espccífícaçâo. Nor-
mas nacionais e internacionais.

9 - Instalações EspG(;Íais - cozinha,
lavanderia, casa de caldeira e lncine-

ração de lixo. Esterilização. Oxigênio
e vácuo centrais. Normas nacíonaís e
internacionais. O planejamento visan-
do a manutenção e o custo de ope-
ração.

10 - Instalações elétricas e comuní-
cações. Sua classificação. Critérios
para a sua composição e dimensiona-
mento. Normas nacionais e ínternacío-
nais. Suas particularidades no campo
hospitalar. Cargas e consumos. Fato-
res de demanda. Espec~ficações. Rêde
de emergência. Geradores e baterias.

11 - Instalações hidráulicas -- Sua
importância na higiene ,\0 hospital.
Classificação e composição das rêdes,
detalhes especiais. O problema deli-
cado de sua manutenção em institui-
ções hospitalares.

3.,a Parte

12 - O planejamento detalhado das
instituições. Sua importância para o
arquiteto, o engenheiro e o projeto
definitivo. Programação de entregas e
coordenação técnica. A manutenção

das instalações e o seu custo de_ ope-
ração.

O projeto definitivo de arquitetura.
Sua conclusão final em decorrência dos
projetos de instalações e de estrutura.

14 - O detalhamento de arquitetura.
Detalhes gerais de construção e deta-
lhes especíalízados para hospitaís.
Atualização e modificações de plan-
tas. A fiscalização da execução. A
importância do detalh-, no sucesso do
projeto e. do hospital. Especificações.

15 - Conclusão. Debates. ocnsultas
e mesa redonda entre prosessoras e

alunos. liI

• MAIS IRRIGAÇAO, MAIS DOENÇA

Observou-se que a esquistossomose
continua a expandir-se, principalmente
em conseqüência da ampliação da irri-
gação agrícola. A OiVIS foi consultada
sõbre a instalação de rêdes de irriga-
ção isentas do risco de aumento da
incidência da esquístossomose , liI

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

o cimento Portland Mauci
supéra as especificações
exigidas para cimento
Portland no mundo inteiro

e-.
.

*.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
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• XIII SALAO PAULISTA DE
ARTE MODER~j'A

Himmelstein e Ivan Gilberto Castaldi.
O arquiteto Júlio Franco Neves recebeu
a "Grande Medalha de Prata" pelo
trabalho "O'cnjunto Cidade-Luz".Arquitetura

O Juri do XIII Salão Paulista, seção
de Arquitetura, conferiu aos arquitetos
DéCio Tozzi e Luis carros Ramos o 1.0
prêmio "Govêrno do Estado", no valor
de Cr$ 150.000,00, pelo trabalho "Uni-
dade Residencial de Operadores da
Usina Hidrelétrica d~ Ibítinga". O 2.0

prêmio "Govêrno do Estado" de Cr$
100,000,00 foi conferido ao "Instituto
de Solos Tropicais da Escola Superior
de Agricultura Luiz de QUéiroz", de
autoria dos arquitetos GeseI Adolpho

Pintura

O prêmio máximo do XIII Salão -
prêmio de viagem ao país, com a do-
tação de Cr$ 500, OOO,CO - coube a
Odetto Guersoni pelo trabalho "Ser-
pentes Encantadas".

Escultura

O primeiro prêmio de Cr$ 150,000,00
foi conferido a "Abstração" de Braz
Odorico Pímentel , !iJ

• MATERIAIS PLliSTICOS
NA CONSTR,uÇAO

Foi fundado na Argentina - Buenos
Aires, S'uipacha, 268 - 7.° piso - um
Instituto para o Desenvolvimento dt.
los Materiales Plásticos en Ia Cons-
trucción, com as seguintes funções e
serviços: 1) assessoramento a profis-
sionais - arquitetos, engenheiros e
construtores; 2) assessoramento f;

cooperação com a indústria; 3) estudos
e pesquisas; 4) experiências e provas;
5) normalização; 6) difusão,- incluin-
do a publicação de uma revista; 7)
biblioteca e fichário. O IPC é uma en-
tidade sem fins lucrativos criada com
o apôio da maioria da indústria quí-
mica pesada que se dedtca à produção
de resinas sintéticas, dos fabricantes
de materiais plásticos e de diversas as-
sociações profissionais. O propósito
fundamental da instituição é o de
promover, dentro do campo estrita-
mente profissional e à margem de
qualquer interêsse comercial, o desen-
volvimento técnico do uso dos mate-
riais plásticos na construção de edí-
fícics. Dentro do seu programa, o
Instituto propõe-Se a prestar, sem
qualquer ônus, os seguintes serviços:
a) assessoria técnico-especializada
sôbre assuntos relacionados com o uso
dos materiais plásticos. b) pesquisa
tecnológica relativa à possibilidade de
novas aplicações. c) responder consul-
tas. d) Análise de possíveis inconve-
nientes provenientes do emprêgo de
materiais plásticos, sugerindo medidas
que possam saná-tos. e) envio da Re-
vista e demais publicações do IPC,
a preço de custo. !iJ

• CREA 5.a REGIAO -
NOVOS PRESIDENTES

O engenheiro Mário Monteiro de
Abreu Pinto é o nôvo presidente do

CREA-5.a Região, de acôrdo com a re-
composição levada a efeito em reunião
realizada no dia 29 de maio último.
Completam a nova Diretoria, o arquí-
teto Umbelino Pereira Martins, více-
presidente; engenheiro José de Barros
Ramalho Ortigão Júnior, secretário; e
engenheiro Geraldo de Moraes Neto,
tesoureiro.

Em conseqüência da licença conce-
dida ao presidente Mário Mcnteíro
Pinto, nomeado para a Secretaria de
Estado de Comunicações e Trall'3portes
do govêrno fluminense, assumiu a pre-
sidência do CREA o arquiteto trmbe-
lino Martins, více-presídente , [j]
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IMPE RMEDBILIZaçÔES ...
Terraços - Marquises. -. Piscinas - Caixas d'água - Calhas: - Subsolos

As Murquises das tribunas do Hipódromo da Gávea foram impermeabilizadas pela CAVO em 1926,
pelo sistema membrana, com cobertura Genasco, Ardósia, Verde.

"CAVO'
,C.OMPANHIA AUXILIA'R DE VIAÇÃO E OBRAS

MATRIZ FILIAL FILIAL FILIAL FILIAL

R. SANTA LUZIA, 685 - 10.0 R.PRES. SOARES BRANDÃO, 163 RUA GOITACAZES, 14 - S 601 RUA 15 DE NOVEMBE,o, 556,
AV. DAS NAÇõES S/NSALA 70112

TEL, 32-2270 TEL. 33-5998 TEL. 2-1617 TEL. 4-1220 TEL. 2-1867
TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL"

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BELO HORIZONTE CURITIBA BRASíLIA
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