


PINTAR É 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 -tornam facílima

a sua aplicação, oferecendo
sempre resultados

cornpenscdores !

FlATEX • Tinta de em u1-
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 ccetlnç dc. para
interiores (paredes, por.
tas, esquadrias, ele.

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

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

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

SINT·O-L1N • Esmalte sinté-
tico, alquídico-fenólico,
para uso geral. Côres mo-
derníssimas.

MEB·O·LlNE • Tinta à bc-
se de óleo, brilhante,
econômica e de boa du-
rabilidade.
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CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS
Se o seu negócio se relaciona com

Clubes esportivos
Estádios
Piscinas
Play grounds
Casas de campo
Parques e jardins

ou se o Senhor fabrica (ou vende) materiais ou serviços para utilização
em construções esportivas

(e pensamos em equipamentos esportivos de todos os tipos, materiais
de revestimento, iluminação, impermeabilização, fundações e serviços téc-
nicos, 'além de planejamento e construção de estádios, clubes, piscinas,
play grounds),

nós lhe oferecemos em novembro uma oportunidade inédita de promoção,

PORQUE

em novembro, ARQUITETURA terá uma edição especial dedicada às
constr.uções esportivas, com artigos, projetos e estudos técnicos dos mais
renomados arquitetos e especialistas brasileiros sôbre o assunto.

Êste número especial de ARQUITETURA será fonte obrigatória de in-
formação e consulta sôbre o problema de construções e equipamentos
esportivos no Brasil. Seu anúncio será assim uma mensagem permanente
junto a seus clientes em potencial.

E, além de nossa distribuição normal para todos os arquitetos e constru-
tores do país, faremos uma distríbui ção especial, gratuita, a TODOS OS
DIRIGENTES DE CLUBES, ASSOCIAçõES E ENTIDADES ESPORTI-
VAS DE 'rODO O BRASIL, a fim de assegurar o maior rendimento à sua
mensagem publicitária.

,ANUNCIE NA EDIÇÃO ESPECIAL DE NOVEMBRO DE ARQUITETURA,
A REVISTA OFICIAL DOS ARQUITETOS BRASILEIROS



Agradecemos aos nossos prezados
clientes a preferência dada ao
aço especial para construção

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

FabricanTes
SID~RÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Rua Rizkallah Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 • 32-5146 . Rede Inferno· S. Paulo



ambiente - spazio
Spe:2ÉO ul6v0!S o dsrotcsf;50:S f?mii"ada
ce nc e ssic n ôr io <;xdv:;;vc para e ~;'J:1n;:;;b0rQ de
ambiente rndúf~ria e e;cmé~·:t;iQ ()~ :? ·?S·':"0il !L A.

uma linha Completa de m ó v e i s para
escritório e residência die s e n h a dos por
arquitetos de renome i n t e r n a c i fi n a I.
disponíveis em j a c a r a n d á da Bahia e
aço c r o ma d o para entrega imediata.
Consulte sem comPromisso nosso de~dlhmento de planejam ,,1)
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rio « sb

embiente -spazio
s p e z í e móveis e decorações limitada
concessionário excluslvc paro a guonobara de
ambiente indústria e comércio de móveis S. A.

uma linha completa de m ó v e i s para
escritório e re~dência d,e s e n h a d ·0 s por
arquitetes de renome i n t e r n a c io n a l.
disponíveis em j a c a r a n d á da Bahía e
aço c r o ma d o para entrega imediata.
Consulte sem compromlflO noSlo departamento de planejamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rle « gb



IMPERMEABILlzaçôES ...
Terraços - Marquises - Piscinas - Caixas d'água - Calhas - Subsolos

Fabricação de fel,tro betumínoso

A impermeabilização da cobertura da casa de máquinas, de montagem e as galerias, subterrâneas
dos cabos de fôrça e de comando da "Huiroeléirica de Bcairi", no Rio Tieté, Estado de São Paulo,

está sendo executada pela C. A . V .O. -

CAVO
COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS

MATRIZ FILIAL FILIAL FILIAL FILIAL
R. SANTA LUZIA, 685 - 10.0 R.PRES. SOARES BRANDAO, 163 RUA GOITACAZES, 14 - S 601 RUA 15DE NOVEMBRO, 556,

AV. DAS NAÇÕES S/NSALA 701/2
TEL. 32-2270 TEL. 33-5998 TEL. 2-1617 TEL. 4--1220 TEL. 2-1867TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL"

RIO DE JANEIRO SAO PAULO BELO HORIZONTE OURITIBA BRAStLIA



Arthur Licio Pontual
Ricardo Cruz
Oavino Pontual
Arlindo Facioli

Poltrona
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...
Brafor

"Prêmio Cinqüentenário Brafor"

Modelo exclusivo, projetado para o grande concurso
comemorativo do 50,0 aniversário da Brafor. E uma
contribuição da arquitetura moderna brasileira para
enriquecer, ainda mais, o alto padrão de nossos
móveis para escritório A Brafor orgu lha-se de
incluir no seu programa de produção a poltrona
idealizada pela equipe de arquitetos contemplados
naquele concurso. Trata-se de um móvel inédito,
concebido pelas exigências con'temporâneas de funcio-
nalidade e beleza .

classe internacional em móveis para escritório

Rua México, 21-A tel. 22-0180 Rio de Janeiro. Gb.
Praça Roosevelt, 159 tel. 34-6665 São Paulo, S. P.
Av. Salgado Filho, 119 tel. 4476 Pôrto Alegre. R. G.·



FRANKI fundações _ infra-estruturas

Traga-nos
também oscasos
simples

Mas, qual o caso simples? Muitas vêzes
uma pequena obra é um caso difícil.
E não raro uma grande obra é um caso
fácil de, fundações. Tudo depende de que
a solução adequada para cada caso seja
encontrada. Importante é que tanto os casos
simples como os complexos sejam tratados
por especialista, Em fundações e infra-
estruturas, nós somos o especialista; nós temos
a experiência e a técnica indispensáveis.

Estacas Franki Ltda.
Matriz: Rio de Janeiro, Av. Rio Branco, 311-
10.0 - Telefones 22-7630 e 52-6659
Sucursal: S.Paulo. Rua Marques de ltu, 266-
S.o-Telefone 36-3790
Filiais: P. Alegre. Curitiba, e. Horizonte,
Brasília, Salvador e Recife
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Editorial

o arqui teto e sua

Os arquitetos brasileiros têm feito o possível
para ampliar sua participação na ordenação terrí-
torial do país. Esta vontade de contribuir, de agir
eficazmente para uma orgânica e harmoniosa
ocupação do solo - um dos caminhos para se atin-
gir a integração social capaz de propiciar as con-
dições para uma realização humana plena - foi,
não poucas vêzes, considerada utópica, sonhadora
e mesmo ... subversiva.

No entanto, esta atitude não é peculiar do ar-
quiteto brasileiro. No mundo inteiro, sôbre esta ma-
téria, os arquitetos falam a mesma língua. 11:lessa-
bem que a única condição possível de continuar
fazendo arquitetura, é participar, desde cedo, na
criação de um espaço urbano que a receba, não
como uma exceção.

A arquitetura só poderá subsistir como tradu-
tora de uma primeira e essencial idéia- a de cons-
truir para o homem um "habitat" integral. 11:ste
ideal - tudo leva a crer, num mundo que caminha
para a urbanização total - deverá ser realizado na
cidade, espaço destinado à síntese dos valôres me-
canicistas e humanos.

2
Para o arquiteto isto significa um terrível de-

safio. Enfrentar a paisagem agressiva, inóspita. e
vazia da calor humano das cidades que cresceram
sob impacto de uma única fôrça - a soma dos
processos tecnológícos das duas revoluções indus-
triais.

A semelhança de 8€iUS colegas de outros países,
os arquitetos brasileiros procuram há algum tem-
po obter os meios indispensáveis para enfrentar a
tarefa dramática de criar a cidade do homem.

Por condições profissionais, o arquiteto possui;
cotídíanamentn, a triste visão de um mundo que
cresce desordenadamente.

A visão das cidades que mudam ràpidamente
de aspecto sob o símbolo do progresso, mas que na

luta

realidade tornam-se contusas e centros das maiores
dificuldades para a vida do homem comum. Nenhu-
ma providência é executada pelos pcdêres compe-
tentes para evitar a proliferação da "doença" de
concreto. O arquiteto é mantido à margem do pro-
cesso, como se suas previsões perturbassem o "cres-
cimento" e o "progresso" das cidades. Mas mesmo
nesta posição, prejudicial à própria comunidade,
que não conta com seu potencial construtivo, êle
luta.

E sua resposta ao desafio verifica-se principal-
mente sob dois aspectos. ,

Em seu trabalho onde procura romper tôdas
as injunções que impedem o verdadeiro progresso,
Sua obra, apesar de não poder ser sempre um libelo
contra os erros dominantes, pois para cumprir sua
finalidade básica, ela é moldada às aspirações, con-
dições o necessidades do cliente, é sempre um
agente de melhoramento do meio ambiente. Atra-
vés dela, O· profissional procura impregnar o local
de novas conquistas, modificando e aprimorando
as condições de vida existentes.

Sua luta assume um outro aspecto. quando
denuncia a situação caótica da vida urbana.

Por todos os meios e cada vez mais, vem o ar-
quiteto procurando dramàticamente sensibilizar os
setores mais conscientes e responsáveis da comu-
nidade. Pois, os problemas não são de sua proprie-
dade e sim de todos os habitantes de cada cidade.
Apenas êle, por profissão os vê, e, por vêzes, os
antevê claramente, e tem conhecimento técnico
para oferecer soluções. Por isso, torna-se indispen-
sável esta atuação quase profética para que tôda
comunidade tomei consciência de seus problemas
urbanos e passe a exigir soluções adequadas.

Só então, a luta do arquiteto, sendo comum
a todos produzirá os frutos desejados. O



Palácio Imperial de Katsura - fachada

Reportagem

Arquitetura japonêsa
dá exemplos da arte
de construir moradias

Texto e fotos:

Arq. Alex Nicolctieff
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Madeiramento - Beiral do Templo Chionin em Kyoto

A construção japonêsa, no seu todo,
desenvolveu-se em linhas que pQçlem ser
traçadas através de descobertas arqueoló-
gicas, desde o início da era cristã.

Durante todos êstes séculos, várias ca-
racterísticas desenvolveram-se e houve
uma sucessiva superposíção e mesclagem
de influências. Alguns aspectos contêm
uma formulação clara e nítida, parecendo
outros, Ipor vêzes contraditórios. !Refletem
as diversas etapas da evolução social' no
arquipélago extremo do continente asiático.
Evolução que vai desde as formas supe-
riores de organização tribal até alcançar
o estágio do mercantilísmo completamente
desenvolvido, quando - por ocasião das
reformas de Meiji, no século ,passadü - o
pais se lança no esfôrço necessário para
emparelhar com as nações industrializadas
do Ocidente.

Neste extenso quadro, s'tua-se a arqui-
tetura [aponêsa , A formulação de con-
ceitos gerais sôbre suas características
plásticas e conteúdo expressivo torna-se
temerária. Alguns aspectos verdadeiros
em determinadas épocas, desapareceram
em outras e, muitas vêzes, não são cons-
tatados em regiões vizinhas. Na arquíte-
tura rural, por exemplo, encontram-se
formas distintas, bem caracterizadas con-
forme as diversas regiões.

Uma precisa conceítuacão sôbre deter-
minado tipo de arquitetura, sem prévio
conhecímento de seus antecedentes regio-
nais, econômicos e sociais. nem sempre
é tarefa isenta de dificuldades. No
entanto, alguns aspectos interessantes
podem ser destacados, dado sua proximi-
dade a conceitos válidos para a arquite-
tura contemnorãnea. ~stes aspectos reve-
lam, símultãneamente, a potencialidade
existente nas formas mais simples da
construção resídencíal , Os pontos de con-
tato COm a atual arquitetura do Ocidente
encontram-se ma's claramente expressos
nos programas originados das necessídades
da moradia urbana ou semí-urbana.

A disponibilidade e os freqüentes terre-
motos levaram à adoção da madeira corno
material básíco das construções. Permltia
estruturas mais leves e flexíveis. Uma su-
cessiva evolução das técnicas construtivas
e a, estratificação dos !programas, aliados a
exigências de ordem econômica, condício-
nam o aparecimento de formas de grande
simpliridade e clareza estrutural. Por
outro lado, o clima excessivamente quente
e úmido no verão tornou imperiosa a
criação de condições que assegurassem
uma boa ventilação - o que determinou
a abertura de grandes vãos 'f:ara o exte-
rior. Em determinado estágio do desen-
volvimento da vida comunal, com o incre-
mento da segurança interna, tornou-se
possível a abertura de vãos inteiros, de
.pisOa verga, graças à utilização de painéis
corrediços, forrados COm um resistente e
translúcído papel de arroz.

~stes vãos abríam . geralmente sôbre
pátios ou jardins Internos. A organízação
doméstica levou à adoção do sistema de
painéis corrediços nas divisões internas.
A!. ventilação cruzada aparece como uma
permanente ipreocupação, notando-se o uso
de engenhosos sistemas de portas enCima-
das por delicadas grelhas de madeira.

A mobilidade das divisões internas e das
vedações externas conduziu de forma na-
tural à separação entre estrutura e ve-
dação.

Fechamentos mais resistentes eram
obtidos pelo emprêgo de um sistema seme-
lhante ao do pau-a-pique - semelhante
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ao ainda usado no Brasil - com trama
interna de bambu. Para garantir um in-
terior saudável, livre da umidade, sus-
pendiam o piso do chão. Em fases ini-
ciais, usava-se forrá-Io de palha, forma de
garantir um certo isolamento. COm o
tempo, esta palha foi trançada em esteiras
chegando à sua forma final, o conhecido
tatami, - um complexo sanduíche com-
posto por camadas de variadas palhas. A
superfície do tatanü oferece unia íncom-
parável sensação ao tato. Seu tamanho
gira em tõrno de 90xL80 em, passando a
ser o elemento padrão para o dímensíona-
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Moradia urbana - fachada

mento das superfícies Internas. As circula-
ções, feitas apenas em madeira, são bas-
tante caracterizadas.
A cobertura não apresenta ínterêsse es-

pecial, empregando-se palhas, casca de
árvores em tiras sobrepostas ou telhas de
barro cozido. estas de remota origem chi-
nesa. Os beirais avançavam sôbre as fa-
chadas - aqui também para afastar a
água das chuvas - e com freqüência se
prolongam sôbre varandas.
A expressão externa desta arquitetura é

uma resultante natural das exigências vi-

venciais. Exigências estas que coincidem
de certa forma com alguns enfoques atuais
no Ocidente. É necessário ressalvar o fator
econômico, essencial na compreensão <ias
estruturas descritas. Quando do apareci-
mento de tal sistema construtivo, não dis-
punha o Japão de potencial econômico
comparável ao de outras civilizações da
Asia, como as que surgiram em tõrno de
Imensos e fertilíssimos vales (Mesopotê,-
mia, índia, China)'.
A agricultura, praticada em um 'terreno

montanhoso, oferecia um rendimento em
muito inferior ao das áreas mencionadas
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Palácio de Katsura - varanda



e não eram raras as crises ocasionadas por
terremotos ou tufões. Tôda a exístêncía
era regída por severas normas de frugali-
d!ade. Evitava-se todo desperdício de ma-
.terial. Impunham-se vitais normas de
racionalização. Nenhum detalhe podia ser
negligenciado. Assim, se desenvolveu uma,

- disciplina de trabalho, -cujos reflexos na
arquitetura são tão admiráveis.

É sem dúvida esta posição em face dos
problemas cotidianos que leva à simplici-
dade formal, ao emprêgo preciso dos ma-
teriais, usados na sua essênc'a, sem re-
vestimentos ou pintura, atendendo a leis
de estruturação e resistência internas.
Vale aqui uma referência ao vírtuosísmo

alcançado no trabalho da madeira, no qual
o uso da cola ou de pregos nas amarrações
era totalmente dispensado. Ainda hoje, são
encontradas estruturas seculares, de
grande porte, fixadas apenas por encaixes
e cavilhas.

A simplcídade formal e a eficiência téc-
nica não excluem o fenômeno estético.
Muitos prédios apresentam um exato equi-
líbrio \plástico. Os elementos estruturais
marcam sôbre as superfícies modulações
de excelentes proporções. Esta qualidade
decorre de sucessivas experiências e aper-
feiçoamentos. Com poucos recursos, os

Palácio de Katsura - interior

construtores [aponêses conseguiram rítmar
e organizar suas composições.
A atitude observada ante os problemas

construtivos não era singular e constata-se
igualmente em outros setores como os da
manufatura e do artesanato. Dessa forma,
tôda a aparelhagem foi sulbmetida a um
permanente' trabalho de aperfeiçoamento,
equilíbrio e simplificação. Aproximaram-se,
mesmo, os artesões japonêses, de maneira
surpreendente a alguns dos postulados do
moderno desenho industrial.
Um episódio da arquitetura japonêsa

evídencía de forma clara o alcance dêsse
procedimento crrteríoso que elimina e dis-
pensa atavios e enfeites formalístas. O
palácio imperial Katsura, próximo de Kyo-
to. ISão curiosos os fatos relativos à sua
construção. Em determinado período da
história do país, chefes militares assumi-
ram o govêrno. A casa imperial continuou
existindo de forma apenas nomínatíva,
sendo obrigada a se afastar da vida pú-
blica da capital. Consta que a ela fOI
também vedada qualquer ostentação ex-
terna de opulência ou [poder. A construção
da nova residência baseia-se nos moldes
tradicionais da habitação urbana da época.
Os princípios construtivos e elementos
formais mantidos, procedeu-se a um gran-
de depuramento nas proporções e nas di-
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Casa rural da região de Gilu

mensões. As madeiras e demais materiais
foram especialmente selecionados entre os
melhores existentes. O detalnamentc Obe-
deceu ao mesmo rigoroso crítérío, Um
grande mestre encarregou-se de planejar
os Jardins e a paisagem. nssse trabalho
resultou uma das mais perfeitas obras de
arte de construir moradias para o homem.
O conjunto, erigi:do há três séculos, mantém
seu aspecto inicial, confirmando a mestria
de seus criadores e revelando sutileza no
tratamento das formas e uma compreensão
profunda da maneira de integrar a arqui-
tetura com espaços naturais. D



XIII Salão Paulista de Arte MÜ'derna

CHERP Hidrelétrica
de Ibitinga
unidade residencial

Ao contrário do que ocorre rio salão
Nacional de Arte Moderna, o Salão Paulis-
ta vem apresentando uma constante e
significativa participação de arquitetos. O
Salão Paulista -d'üotado de regulamento
menos acadêmico - favoreoe e estimula
a presença dos profissionais de arquite-
tura. No Salão Nacional a. coisa é saoída-
mente diferente. Os arquitetos, delibera-
damente, dêle se afastam, pois as condi-
ções, sejam as de premi ação, sejam as de
seleção ou de julgamento, não represen-
tam o menor apêlo. A arquitetura ali
ainda é entendida segundo o conceito aca-
dêmico, isto é, como uma mera subseçâo
das belas-artes. Ass'm entendida, ela é
julgada como se tôsse pintura, escultura,
gravura ou arte decorativa. Os arquitetos
há muito tempo lutam contra esta ten-
dência que orienta e informa a polítíca
artística oficial, mas, até agora, nada
conseguiram de substancial.
Em São Paulo, a arquitetura é tratada.

já de outra forma. A justeza dêsse tra-

Uniàccãe residencial da CHERP Ibitinga

tamento pode ser ràcíiments réconhecída
no considerável incremento do movimento
arquitetõnico paulista. Lá, além da expo-
sição internaci-onal prornov.da pela Bienal,
anualmente, o Salão Paulista distingue a
arquitetura com dois prêmios e medalhas.
O valor dos prêmios não está evidente-
mente ,à altura da significação da arqui-
tetura, mas existem.
Focaliza.remos a Seguir os !projetos pre-

miados no XIII Salão Paulista de Arte
Moderna. Os arquitetos Décio TOlZzi e
Luis Carlos Ramos receberam o 1.0 Prê-
mio Govêrno do Estado (Cr$ 150.000,00)
pelo projeto para a unidade resídencíal de
operadores da Usina Hidrelétrica de Ibí-
tínga - C!HERP; e os arquitetos Gesel
Himmelstein e Ivan Gilberto Castaldi o
2.° Prêmio Govêrno do Estado «xs
100.0010,0(1) pelo trabalho elaborado para o
Instituto de Solos Tropioais da Escola
Superior de A!gricultura Luiz de çueiro»,
em Piracicaba.
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o projeto dos arquitetos Décio Tozzi e
Luís Carlos Ramos responde às necessi-
dades de um iProgra.ma que vai se tornando
cada vez mais comum na prática profis-
sional do arquiteto - o conjunto de resi-
dências concebido como núcleo comunal, O
programa fornecido pela CHlEIR'P- Com-
panhia Hidrelétrica de Rio Pardo - im-
plicava na solução de um núcleo residen-
cíal constituído (por 30 casas para ope-
radores e 5 para engenheiros, pousada,
cooperativa, parque infantil e praça de
esportes. O processo industrial da usina
não requer a previsão de ampliação fu-
tura, uma vez que ·a natureza dos ser-
viços ali instalados não será de expansão,
A área reservada à Implantação do núcleo
apresenta declive pouco acentuado que se
desenvolve em direção à futura reprêsa,
orientado para o sul. A região é de clima
sêco e quente.



Partido

As condícíonantes topográficas, climá-
ticas e de programa levaram 'Os arquitetos
a adotarem o partido de orientar tôdas as
áreas sociais, quer dos setores de moradía,
como os de convergência do núcleo, para
o sul. Aproveitando o declive natural do
terreno,criaram patamares que propor-
cionam visibilidade total para a xeprêsa e
aproveitam o movimento das correntes de
ar, e organizaram o núcleo em setores
(residencial e de convergência - pousada,
centro esportivo, parque infantil).

Setores

o setor de moradia compõe-se de 5 con-
juntos resídencíaís de 6 unidades cada um
e de um conjunto de 5 unidades para
engenheiros. Três dêsses conjuntos estão
colocados no patamar mais elevado, ha-
vendo um desnível entre os outros dois,
igual a altura de uma residência. 1l:stes
conjuntos estão ínterlígados por um plano
inclinado bastante amplo e sua situação
permite que de qualquer das residências se
tenha uma visão total da reprêsa. As
casas têm sua parte social voltada para
sul, dormitórios orientados para nascente
e para o ;poente a parte de serviço. São
protegidas por muros que geram áreas in-
timas índevassáve's, capazes de proporcío-
nar ao morador o bem estar e a tran-
qüílídade necessanas. .A, coopera tíva,
centro de abastecimento da comunidade,
está situada em local de fáeil acesso à
tôdas as residências.I ~
Setor recreativo

o setor recreativo é exclusivo às ativi-
dades do pedestre, não havendo vias de
acesso para veículos ao parque infantil.
M quadras de basquete, de tênis e pis-
cinas estão situadas num patamar infe-
rior, obedecendo às mesmas caracterís-
ticas de implantação das residêncías, isto
é, desnível de altura igual a uma casa,
ligado por plano inclinado.

Centro de convergência

Destinado a servir de centro social e a
receber visitantes. Centrado na pousada,
onde se alojarão os visitantes. servirá
como centro social noturno do núcleo.
Os dormítóríos da pousada estão orienta-
dos' para norte, serviços para leste e res-
taurante e sala de estar para Sul.

Vias de acesso

Duas ruas circundam todos os conjuntos
resídencíaís, sem se cruzarem, e uma rua
dá acesso à pousada. Não há ingerência
do sistema de tráfego motorizado nas
áreas onde pr-edominam as atividades que
se exercem a pé.

Processo construtivo

Os arquitetos preocuparam-se em orde-
nar os espaços num conjunto de propor-
ções harmônicas que refletissem os pro-
cessos construtivos tradicionais da região.
Os materíaís 'a serem aplicados são a
pedra, o tijolo, a areia e a madeira, todos
fàcilmente encontrados na região e usados
comumente pelos empreiteiros e constru-
tores locais. Os demais materiais e equi-
pamentos - esquadrías, azulejos, vidros,
equipamento sanítárío, ferragens etc.
serão os usualmente produzidos pela in-
dústria que serve a construção civil.
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Instituto ae Solos Tropicais - Piracicaba

XIII SaJão Paulista de Arte Moderna

Instituto de Solos12

Os arquitetos. Gesel Hímmelsteín e tvan
Castaldi, procuraram aproveitar as con-
dições de modo a obter para o Instituto
bons ambientes de trabalho. Do andar
térreo, ao qual se chega através de rampa
"ladeada por arbustos, têm-se uma visão
global do espaço circundante. :t;:ste 'hall"
é ponto de passagem obrigatório para
quem se dirige ao auditório ou para quem
vai ao pavimento superior - local onde
serão expostas as pesquisas em curso no
Instituto. No primeiro pavimento estão
previstos, os laboratórios, as salas de aula
e, no subsolo, o auditório com capacidade
para 3150 pessoas e as oficinas.
Os arquitetos buscaram no partido ado-

tado implantar o edííícío de forma a pro-

Tropicais

porcionar ao observador uma visao sem
ímpecílíos, e uma perfeita íntegraçâo à
paisagem local. A domínâncía horizontal
foi considerada como o partido que melhor
atenderia às condições de írregularídade
do terreno. A estrutura é simples, distri-
buindo-se, sôbre os apoios têrreos, as
lajes nervuradas e 1 m de espessura.

A circulação entre os três pisos é feita
por escadas (2 caixas). O edifício tem
uma área total de 3.5158,00 ma e será cons-
truido 11'0 camqnis da Escola Superior de
Agricultura Luvz de Queiroz, em Piraci-
caba. O Instituto terá como objetivo as
pesquisas para, classificação de solos e a
formação de técnicos. D



Concurso

Centro comercial do Portão
A Companhia de Urbanização e Sanea-

mento de Curiti'ba - URBS, - promoveu,
com a colaboraçâo do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil - Departamento do Pa-
raná, um concurso de anteprojetos para a
construção de um centro comercial no
bairro do Portão. Funcion'ou como arqui-
teto consultor, Ciro Ilídio Correa de Oli-
veira, indicado pelo IAB - PR.
Julgaram o concurso os arquitetos AI-

berto Rulbens Botti (IAB - SP), Eduardo
O'orona (I'AB - iSP) e Elgson Gomes (IAB-
PR). A escolha do júri, quanto aos três
primeiros lugares, recaiu sôbre as seguin-
tes equipes de arquitetos.

1.0 prêmio - arquiteto Manoel Roberto Si-
queira de Figueiredo, que eon-
tou com a colaboração do es-
tudante Noêmio Xavier da
S>ilveira Filho.

2.° prêmio - arquiteto Luís Forte Netto,
José Maria Gandolfi e Ro-
berto Luís Gandolfi, que con-
taram com a colaboração do
eng , Luhomír A. Ficísnkí
Dunín .

3.° prêmio - arquitetos Gustavo Gama
Monteiro, Adolf'o Rúbio Mo-
rales e Fábio K. de Sá Mo-
reíra:

O jurr concedeu ainda duas mençôes
honrosas aos arquitetos Nélson Andrade e
Sami Bussac.
Os vinte trabalhos concorrentes foram

apreciados pelo jÚri segundo os seguintes
critérios: 1) - atendimento ao programa;
2) - funcionalidade do projeto, - ímplan-

ta:ção, áreas úteis e de construção, circu-
lações interna e externa; iluminação e
ventilação, flexibilidade da solução; 3) -
propOSição. estrutural - exeqüibilídade e
simplicidade; 4) - sistema construtivo -
economia e tempo de execução, tipo de co-
bertura, movimento de terra, materiais
empregados: 5) - caráter e expressõo plás-
tica - condições plástícas de forma a ser
atendida a expressão adequada à finali-
dads do edifício, valorização estética. Na
ata de julgamento, os arquitetos integran-
tes da comissão julgadora fizeram constar
um voto de congratulações com a URBS
pela realização do concurso e "com a ci-
dade que terá realizaâo um projeto arqui-
tetõnico que dignificará o campo cultural
e artístico do Paraná, engrandecendo mais
uma vez a arquitetura braeüeira",

o projeto vencedoT

O júri justificou sua escolha, frisando
que o anteprojeto vencedor caracteriza-se
"pela simplicidade de execução, estrutura
'de concreto armado comum, com vol1lmes
piramidais sobrepostos: também de fácil
execução e, sooretuão, planta singela com
,tle.xibilidade âe usos e acesso" em número
pequeno, de fácil oeâação, consubstancuin-
do em sua pequena áTea de metros qua-
drados, as condições econômicas exioiâa«
pelo programa. sete anteprojeto de agra-
dáveis recursos plásticos de sentido deco-
ratiuo estruturai é o que maiores condi-
çôes preenche para ser levmdo a efeito e
construido. Não utilização de esqtuuirias,
mas com ventilação e' iluminação conve-
nientes"

Os arquitetos vencedores declararam
que tiveram por intento projetar uma obra
que se destacasse pela riqueza formal
(sem que isso viesse a acarretar uma cons-
trução onerosa) , valorizando o aspecto
paísagístíco do local. Elevando o edifício
a um metro e meio do solo - sem obstruir
a visão, - procuraram ampliar o alcance
e a domínâncía do conjunto arquitetõnico.
O teto-jardim e o bosque que serve de
estacionamento completam a ambíentação.
Vinculando a planta apenas à constante
da modulação estrutural, buscaram os au-
tores obter o máximo de versatüídade,
uma das características da organização
interna.
Outra preocupacão d05 arquitetos foi a

de fazer com que o edifício projetado res-
pondesse eficientemente às condições cli-
máticas de Ourítíba. A ventilação cruzada
no teto impede a penetração dos ventos
frios no espaço utilizável, enquanto cria
zonas de sucção no interior do chapéu
de iluminação zenítal, proporcionando
constante renovação de ar. A terra do teto-
jardim, funcionando como isolamento tér-
mico, estabesece p. d'jj'erenç·a necessáría
entre a temperatura interna e a externa,

13

Prêmio do vencedor

Ao arquiteto colocado em primeiro lugar
coube um prêmio de Cr$ 500.000,.00 (qui-
nhentos mil cruzeiros) e a adjudicação da
execução do projeto definitivo, bem como
a fiscalização arquttetôníca da obra, ser-
viços êstes que serão remunerados de
acôrdo com o que estabelece a tabela para
pagamento de direitos autorais do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil. D
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Igreja de S. Francisco - Pilar - paraíba Foto: Fernanâo Duarte

Veneza, 1964 - Setecentos arquitetos e
técnicos em restauração de monumentos
artísticos e históricos, vindos de 61 paises
reuniram-se em Veneza para o 2.° Con-
gresso Internacional. A reuniao realizou-
se na ilha de S. Gíorgio Maggíore, sede
da Fundação Giorgio Cini.

O tema do Congresso foi a conservação
do patrimônio monumental e ambienta;
no mundo, num momento em que <te sente
também nos países de nova formação, a
necessidade de conseTvar os valôres artis-
ticos e os elementos representaticos das
.civilizações do passado, fundindo seu es-
pírito com a vida moderna .

O Congresso, seguindo os princípios es-
tabelecícos em 1907, tinha entre outros
obJetIVOS o <le ditar uma Carta Interna-
cumai da Restauração dos Monumentos
para a implantaçao ce uma pohtrca comum
ae pesquisas e valortzaçao aos monumen-
tos em seu amoíente, dos centros histó-
ricos, e da paisagem. l!> criar um instituto
internacional para monumentos que reu-
nísse os técnicos em atív.dade neste setor,
no mundo inteiro, num :plano<crítíco-ope-
ratívo ,

TRABALHOS DO CONGRESSO

O programa de trabalho foi dív.dído em
cinco seçoes, cabendo a cada uma delas
a análise de setor especifico <Ia restau-
raçao. ASSim, cada congressista ou dele-
gação teria uma parttcspaçâo ampla e
ativa em tôdas as diferentes especializa-
ções.

A análise da teoria da conservação e da
restauraçao dos monumentos e de suas
aplicações, visando à possmüídaoe de uma
cod.rícação coube à l,a seção. (Relator,
Raymond Le lVIiaire,Bélgica) .

.A 2.a Seção foi reservada a análise aos
metoaos, cuidando de problemas funda-
mentais: o estuao das pesqutsas e a execu-
ção das restaurações. Campo de estudo
extremamente vasto, ()S trabalhos desta
seçao roram subdívídídos em 3 grupos ; a)
restQuraçáo arqueológica; b) provas téc-
nicas de conservaçao; C) prootemát.ca da
restauraçao, como teoria destinada a inte-
çração aos monumentos na víoa moderna.

Os problemas jUl'ídiCO-administrativos da
proteção dos monumentos artísticos, dos
ambientes monumentais, dos centros his-
tóricos e paísagtsticos, foram o tema da
3.a Seção .

..tA.4.a Seção analisou a contribuição tus-
torica e artística resultante das descober-
tas feitas nas escavações 'Ou nas restau-
rações.

E, enfim, na 5.a Seção, foram estudadas
as mediQ,as preliminares de proteção do
~atrimônio monumental, frente ao desen-
volvimento da cív.Iízaçâo mecãníca e a
execução das grandes Obras de interêsse
público que, muitas vêzes trazem trágicas
conseqüências para o aspecto humano do
nosso habitat.

Uma conferência sôbre cada um dos
assuntos, - destinada à ímpostaçâo dos
problemas e a determinação de um pro-
grama de estudo - marcou o inicio dos
trabalhos de cada seção.

Nas reuniões plenár'ías nas quaís
foram apreciadas e debatidas as conclu-
sões dos traibalhos específicos das seções
- foi proposto, estudado e fundado o
ICOMOS, Conselho Internacional dos Mo-
numentos e dos Sítios, com estatuto pre-
parado pela UNJi:SCO, e que visa congregar



Oitão direito da Igreja de Pôrto Calvo ~ Alagoas

técnicos e órgãos nacionais de proteção
dos monumentos. O estatuto do IOOMOS
teve como paradígma o do ICOM, órgão
que reúne entidades e técnicos em museus,

o Congresso, organizado pela Direção
Geral de Belas Artes- do Mínístérío de
Educação da Itália, _teve o patrocínio da
UNESCO e a colaboração do Conselho da
Europ,a. A promulgação da CARTA DE
VENEZA, !f-ato mais marcante do con-
gresso, (leu-se na sessão de encerramento.
Neste documento estão enuncíados os prin-
cípios de uma ampla compreensão dos pro-
blemas. da conservação e da restauração
dos. monumentos, e do ambiente que os
envolve.

Os trabalhos foram coordenados pela
pror. Pietro Gazzola, secretário geral do
Congresso. Representava a UNESCO, o
Diretor-Geral René Maheau e Ludwig

Weiss, presidente da Comissão Cultural e
C'entífica, do Conselho da Europa.

A seção inaugural foi presidida pelo I\'tt-
nistro de Obras Públicas da Itália na
Sala aet Magior consiglio do !Palácio DuctU.
Uma "Exposição Internacional da RestaUt
ração" onde cêrca de 20 nações mostraram
sua atividade neste setor, foi tambêm
aberta na ocasião.

INTER~SSE CULTURAL

O alto ~terêsse cultural do Congr00S;0
foi e,vide5Ciado pela participação de 61
nações. O Brasil, fêz-se represent-ar p&l0
Instituto de Arquitetos, com uma dele'gtl-
çã:o de quatro arquitetos: tcaro de Castro
Mello, presidente do IAB, Flávio Leo
da Silveir!!-, diretor da Divisão de Assunt
Internacionais e Congressos do liAB e ti -
legado do Brasil no Comitê mxecutivo a

Foto: Luis R. Silva Filho
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União Internacional de Arquitetos, Wla-
dímír Aíves de Sousa, representante do
Departamento do Patrímônio Histórico e
Artístico Nacional; tGian oarto Gaspert-
ní, 1.0 secretário do IAB e membro da
Comissão de Exercício da Profissão da
UIA.

O trabalho efetuado em Veneza se' en-
quadra no âmbito da atividade das Nações
Unidas no plano cultural, onde em ativa
colaboração e esfôrço constante de todos
os países membros, procura-se salvaguar-
dar os elementos representativos das civi-
lizações do passado. ~te sentido universal
da custura, que transpôs fronteiras e su-
pera divergências políticas, foi o "leit-
motif" de tôdas as reuniões do Congresso.
AIs conclusões, condensadas na CARTA
DE VENEZA, constituem pela primeira
vez uma tomada de posição da cultura
universal, frente aos problemas do am-
mente artístico e histórico concebido não



como acessório mas como parte indispen-
sável à definição e à exístêncía do mo-
numento em si.

CONSClP:NClA URBAN1,sTICA

Esta aproxímação do [passado ao pre-
sente, considerados os valôres à luz da
consciência moderna, coloca o ipr"J'blemano
plano de uma revalorízação urbanístíca
que não pode ser ignorada. ~te aspecto,
pela sua própria técnica, tende à formu-
lação de conceito urbanístíco no qual os
monumentos e sítios históricos sejam inte-
grados à .vida ativa. ~sce conceito rea-
firma a tese - dominante em Veneza -
de que restaurar sem utilizar convenien-
temente, significa tirar a alma do monu-
mento.
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A necessidade de se criar a consciência
urbanística cada vez mais profunda e
capaz de conduzir a uma melhor com-
preensão dos problemas culturais das na-
ções, foi recomendação conclusiva de tôdas
as seções de tr.albalho do Congresso. A
CARTA DE VEN'EZA, reitera a necessí-
da de do respeito à autenticidade da cul-
tura e do passado e estabelece normas e
recomendações para o processo de valo-
rização do patrimônio artístico de cada
nação. O caráter particular dos métodos
a serem adotados nos díversos países, em
relação às tradições culturais e caracteres
específicos locais, é ressalvado na. C1ARTA.

Para cumprir e dar sentido prático a
estas disposições, fundou-se o lCOMOS
que, com o patrocínio da UNESCO, per-
mitirá aos países membros, equaeíonar
suas atividades dentro dos princípios
enunciados na CARTA DE VENEZlA.

A delegação. brasíleíra, percebendo o
alcance da CARTA - seja pela sua apli-
cação. interna, seja para o intercâmbio
internacional - propôs que o Brasil parti-
cipasse da comissão organízadora do
lCOMOS. Esta comissão se reunirá em
novembro próximo na sede da UNESCO,
em Paris, para a redação final dos esta-
tutos, [programação dos trabalhos e cons-
tituição da diretoria. A delegação brasi-
leira proporá ao govêrno brasileiro uma
participação ativa no seio do lCOMOS,
visando íncrementar o intercâmbio inter-
nacional e estabelecer novas e mais efi-
cientes condições de atuação à Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional, (DPHAN) na realização da obra a
seu cargo, enquadrimd:o-o nos princípios
enunciados na CARTA DE VENEZA. As
razões dêste trabalho, serão mais clara-
mente compreendidas à luz de um pro-
grama mais vasto de realizações urbanís-
. tícas, programadas ou a serem programa-
das, que não poderão ter o alcance sócio-
cultural previsto se não forem realizadas
com a conscíêncía de uma cultura a ser
respeitada.

TESES APRESENTADAS AO
CONGRESSO

Os trabalhos do Congresso, testemunham
a alta qualificação de seus membros, entre
os quaís se achavam as maiores autorida-
des mundiais no campo da restauração e
da arqueologia.

Na abertura dos trabalhos da 1.a Sêção,
o prof. Roberto Pane, da Universidade de
Nápoles, afirmou ser necessária uma qua-
tsticação moaerna da restauração e con-
servação dos monumentos, relacionada à
cultura urbanística; numa visão global do
amcíense que, ~pela situação de !proximi-

dade ao documento, é fator determinante
de seu destino. ,Segundo o prof. Pane, o
problema mais complexo e urgente, hoje
em dia é o da proteção dos ambientes que
envolvem os monumentos. 1!;stesambientes
são parte integrante do próprio monumen-
to e não podem ser tratados como se a
êles fôsSem estranhos.

No setor da conservação do patrimônio
artístico mundial, - os trabalhos se de-
senrolaram na Sala Palladiana da Funda-
ção Giorgio Oiní em S. Giorgio Maggiore,
- ·foi debatida a política da restauração.

Mberto Léon Chaunel, Inspetor Geral
dos Monumentos Históricos da França,
tratou <roa problemas relativos ao estudo
à pesquisa e à tecnica da restauração. "Os
métodos de escavação e conservação das
descobertas arqueOlógicas" foram expostos
pelo prof. R. Gilyard Beer, de Londres,
que considerou as diferentes disciplinas
envolvidas [pela matéria: pesquísa cientí-
fica, localização toJp'ográfica e anãlíse das
necrópoles, [pesquisas arquitetõnicas, foto-
grafias aéreas e proteção da ambíentação
das descobertas e contra a ação dos agentes
atmosféricos. O !prof. Chaunel evidenciou
a importância da estreita colaboração ne-
cessária 'entre arqueólogos, arcuttetos e
dos estudiosos que, a qualquer titulo, se
ocupam da conservação dos monumentos.

Na P Seção, sob a orientação do prot.
La Maire, de Bruxelas, procurou-se uma
definição exata do têrmo monumento e a
determinação dos princípios gerais da
prática pronssíonaã da restauração e da
reconstrução. O assunto, amplamente de-
batído, estendeu-se até ao exame das re-
lações mcmumento-sccieéaae e· monumen-
to-ambiente, como também à formação de
pessoal espeeíalízado . A intervenção do
prof. Charles Porter - responsável pela
reconstrução dos monumentos do Depar-
tamento do InteriOr dos EUA - sôbre a
teoria norte-americana de que na socie-
dade atual aceita-se a reconstrução inte-
. gral dos monumentos àesaparecidos, como
fonte de instrução e de satisfação espi-
ritual, motivou forte reação por parte do,
prof. Pane. Esta teoria, na opíníão do
prof. !Pane e da maioria. da assembléia, é
inaceitável para outros países. A hipótese
da reconstrução integral de obras do pas-
sado, desaparecidas, inexistentes ou falsa-
mente ambientadas, desde que isto seja
feito sem a pretensão de criar obras mo':
numentais, só pode ser admitida em socie-
dades de recente tradição cultural. A re-·
construção, nestes casos, deixa de perten-
cer à cultura, para sítuar-se entre os
falsos e representar a mistificação da arte.
Assim pronunciaram-se os prof . Crespi,
da ItáHa, Gasperini, do Brasil e Pimentel,
do !Peru.

As intervenções dos professôres wiããi-
mil' Alves de Sousa, do Brasil, .Boskovic,
da Iugoslávia, e Lauffray, da França, ti-
veram como escopo a definição de mo-
numento histórico, a ambientação das
obras de arte e os aspectos sociais do
problema da restauração. A contribuição
das obras arquítetônícas modernas ao
patrimônio' artístico mundial, 101 ressal-
tada pelo prof . Vict!or Martiny, da Bélgica,
pois o presente representa o passadO do
futuro. As criações de hoje devem ser
consideradas em função de um enrique-
cimento cultural das gerações futuras.

Um índice seguro do progresso civil de
um povo é dado pelo desejo de resçuar-
((,ar seu patrimônio cultural. Com estas
!palavras, 'Harold Plenderlrith, da UNESCO,
iniciou ~o relatório ,of.icial sõbre os novos

métodos ~[para a conservação das antigas
estruturas. Após examínar ~ 'as técníêas
usuais para a preservação dos mármores,
analisou os novos preparados à base de
silicones, que asseguram uma eficiente pro-
teção ao desgaste, erosão e à ação atmos-
férica, sem comprometera elasticidade e o
aspecto .da pedra. As técnicas de escava-
ção,' analisadas em vários trabalhos apre-
sentados por estudiosos franceses, italia-
nos ê pelo engenheiro Sengupta, do De-
partâniento Arqueológico da India, foram
éxamínadas pelo prof. iROmanelli, da Itá-
lia. Foram examinados, também, os mé-
todos mais idôneos para evidenciar os do-
cumentos arqueológicos e os monumentos
históricos, destacando-se entre êles a foto-
grafia aérea, 'a projeção geográfica e as
análises químicas, como meios modernos
de facilitar o tradicional trabalho da es-
cavação manual. Os critérios de restau-
ração das antigas estruturas que não têm
mais uma função atual, mas constituem
documentos históricos e daquelas que, ao
invés, estão estreitamente relacionadas .com
o ambiente moderno, foram igualmente
.constderadas. As atribuições dos arquíte-
'tos e arqueólogos, no processo das esca-
vações, - aspecto. que se caracteriza pela
estreita colaboração e integração de tra-
balho - foram definidas. Outr.os assun-
tos, relacionados com a técnica e a ciência,
foram analísàdos ~or vários estudiosos e
resumidos numa comunicação do prof.
Rotondi, de Roma, que focalizou os se-
guintes pontos: deterioramento da pedra
exposta aos agentes atmosféricos; altera-
ção dos materiais submersos na água sal-
gada; conseqüêncías da umidade nas obras
de arte em geral; e novos métodos de res-
tam-ação das pinturas murais.

REUTILlZAÇÃO DOS MONUMENTOS

Iniciando os debates sôbre um dos temas
mais vivos do Congresso, o espanhol Ga-
briel Alomar, pronunciou uma conferên-
cia sôbre a reutüizaçõo dos monumentos e
aos eentro« artístico-históricos, para uma
integração da cultura do passado na vida
ativa. O prof'. Carlo Coschi, de Roma,
síntetízou os 36 relatórios apresentados
por diferentes países, entre os quaís o tra-
zido !pelo prof. Wladimir Mves de Sousa,
sôbre Ouro Prêto, como cidade-monumen-
to-histórico. A preocupação maior foi a da
conservação da ambientação, especíalmente
em função da evolução Ulibanistica no
quadro da vida moderna, Neste sentido,
focàlizàram-se exemplos de realizações
efetuadas em determinados monumentos e
em quarteirões inteiros, onde a função
Original foi adaotada às necessidades mo-
dernas. Os relatórios do prof. L'orentz, de
Varsóvia, e de um grupo de arquitetos iu-
goslavos, sôbre o tema dos centros histó-
ricos, foram acolhidos com particular re-
lêvo.

ASPECTOS JURIDlCOS
DOS MONUMENTOS

Os aspectos jurídicos da proteção dos
monument-os, de seu ambiente, e dos cen-
tros históricos relacionados com a paisa-
gem, foram apresentados pelo prof. Mat-
tencí, de Roma, que examinou a regula-
mentação dos países que aderem à União
Internacional do Direito, e as providências
de caráter legislativo tomadas nas diver-
sas nações, com o propósito de proteger
os monumentos. ll: de ressaltar que causou
viva satisfação à assembléia' o fato de
existir no Brasil um órgão, com esta fina-
lidade, previsto na Oonstituição do Pais.



o prof. Mattenci evidenciou a oportuni-
dade de se tentar a aproximação, e talvez
a unificação, das normas Iegístatívas des-
tinadas à proteção dos monumentos, em
tôdas as nações civilizadas. O prof ,
Sorlin, da França, desenvolvendo a noção
de centrO-histórico, afirmou que a proteção
legal dos monumentos deve abranger tam-
bém seu ambiente urbano e natural. Esta
proteção deve ser atíva e adaptar-se às
exigências da vída moderna' assim como
a,poiar-se em meios técnicos, contar com
recursos financeiros adequados e !prever a
formação de pessoal especíalísado.

A contri!buição da restauração à Hlistória
da Arte e à cultura em geral, despertou
grande ínterêsse dos partícípantes do con-
gresso. Sob a orientação do prof. otto
Demus, de Viena, foram debatidos vários
aspectos desta contribuição, eujas conclu-
sões podem ser resumidos na afirmativa
de uma contribuição recíproca de conne-
cimentos e de maior valorização das re-
lações entre a restauração e a cultura.
Através destas relações, podem ser con-
seguidos os conhecimentos necessários à
apreciação dos caminhos da civilização e
a valorização das descobertas, estimulando
a assimilação dos elementos artísticos e
históricos que formam a herança cultural
dos povos. Tôda descoberta e roda obra
de restauração abre nova págãna no imenso
livro da história da arte, que é também a
história da humanidade. A própria exí-

gência, evidenciada no Congresso, de se
estabelecer uma mais estreita colaboração
entre arquitetos, pesquisadores, arqueólo-
gos e restauradores, é uma demonstração
da ínterdependêncía existente entre a cul-
tura e a obra de restauração. A ausência
desta relação recíproca, particularmente
evidente nas obras de restauração do sé-
culo passado, fornece os maus exemplos
de conservação de certos monumentos,
que aparecem hoje muitas vêzes, desloca-
dos e irremediàvelmente comprometidos,
pelo trabalho dos incautos restauradores.

o relatório do arquiteto Ruth !R,ivera de
Coronel, delegada do iMéxico, sôbre o plano
de estruturação urbanistica da cidade do
México, destinado 'a criar o maior centro
monumental histórico do mundo, depois
de Roma, despertou a atenção dos par-
ticipantes. A cidade do !México, por con-
vite do govêrno mexicano, será em 196'7,
sede do próximo Congresso, ou seja, do
1.0 Congresso do ICOMOS.

Como demonstração concreta e verifi-
cação complementar das teorias expostas
no Congresso e dos métodos de aplicação
preconizados nos relatórios técnicos, foram
intercaladas às seções de trabalho, algumas
visitas a monumentos restaurados ou em
fase de restauração. Em homenagem à
imparcialidade da Assembléia, também, a
ExpOSição Internacional da Resta.uração
foi pensada, não como-uma exibição do
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valor pessoal em casos excepcionais, mas,
ao contrário, como e~os!ção de casos tí-
pícos e de métodos exemplares. Como
complementaçâo dos trabalhos, foi consíde-
rada indispensável uma visita às cidades
que foram berço da cívílízaçãe veneziana,
ligando-a diretamente à civilização romana
tardia e a neo-bízantína, como Aquíléía,
Grado e Torcello; além dos centros de
maior florescímento arquítetõn'co do sé-
culo XVI como Vicenza, cidade do Palla-
dío, Verona e cidade de San MicheM. 19

Intercalaram-se desta forma, às seções
de trabalho, itinerários de estudo, favore-
cendo os contatos pessoais entre os estu-
diosos e trazendo a oportunidade de novas
relações e amizades, o que constituiu um
dos elementos mais sugestivos dêste en-
contro.

Ao término do congresso, em 31 de
maio de 1964, ficaram abertas as inscri-
ções para o IçaMOS, destinadas as 01'-
ganíeações nacionais de proteção aos mo-
numentos históricos e entidades de .classe
dos proríssíonars do ramo. O Brasil ins-
creveu-se como membro fundador, através
de seus delegados Gran Carlo Gasperini,
representante do Instituto de Aa'quitetos
40 Brasil e Wladimir MveS de SOusa,
representante do Serviço do Patrimõnio
Histórico e Artístico Nacional. As cotas
de inscrição foram integralizadas e desíg-
nado o prof. ,A:lvesde lSousa para membro





do Comitê de Organização, como delegado
do Brasil. O Comitê de Organização do
ICOMOS ficou assim constituído: !Presi-
dente: M. de AngeHs I'Ossar UtáUa);
Vice-Presidente: J.' Brew e Sereguine
(EE'.UU.). Membros: Alemanha; M.
Bornheín ; Austria, iMo Demus; Brasil, W.
de iSOusa; Dinamarca, M. Landvey; Es-
panha, 1M. Iniguez; França; M. Chauvel;
Grécia, M. Stikas; índia, M. iLal; Japão,
M. lSekino; México, íMlme. Rivera; Nigé-
ria,lM. Ekpo-E&o; Peru, M. PimeÍltlfl; RO-
mânía, M. Jonesco; Siria, M. A:bdul a
Hak; Tcheco-Eslováquia, M. Pavel; Tunisia,
M. Zbiss; Iugoslávia, M. Zdravkov:c e
Vaticano, M. lRedig de Campos. Membros
ex-ofício: representante da UNESCO, do
Conselho da Europa e do ICOM

SEÇAO IBERO-ABERICANA
DO ICOM'OS

Posteriormente, reuniram-se OS delegados
dos países íbero-amertcanos, Brasil, Co-
lômbia, Cuba, Espanha, iFilLpinas, México,
Perú, Portugal e Venezuela, para a cons-
tituição de uma Organização Internacional
de Proteção de /Monumentos e Sitios His-
tóricos, como Seção ]bero-Americana do
ICOMOS. !Esta seção, cuja denominação
proposta foi Associação Ibero-Americana
Pró Monumentos e !Sítios (IAMiS), funda-
menta-se em razões perfeitamente justi-
rícadas, por representarem um patrimôniode culturas comuns.

A sede provísóría será em Madri,d e as
reuniões realizadas cada 3 anos tendo por
local cada um dos países membros.

Carta de Veneza
Carta para a conservação e a
restauração dos monumentos,
aprovada pela Al>semhléia do
11 Congresso Internacional de
Arquitetos e Técnicos em Mo-
numentos Históricos - Veneza,
31 de maio de 1964.

Carregadas de uma mensagem espiritual
do passado, as obras monumentais dos
povos são, na vida presente, e testemunho
vivo de suas tradições seculares. A huma-
nidade, que cada dia toma consciência da
unidade dos valôres humanos, considera
as obras monumentais como um patrimô-
nio comum, e se reconhece solídàríamente
responsável (por sua salvaguarda frente
às futuras gerações, às quais ela deve
transmttí-lo com tôda a riqueza de sua
autenticidade.

É então essencial que os princípios que
devem !presidir a conservação e a restau-
ração dos monumentos sejam elaborados
em comum e formulados em !plano inter-
nacional, deixando a cada nação o cuidado
de assegurar-Ines aplicação no quadro de
sua própria cultura e tradições.

Ao dar, uma primeira forma a êstes
princípíos fundamentais,' a carta de Atenas
de 1931 contribuiu para o desenvolvimento
de um grande. movimento internacional que
se traduziu em documentos nacionaiS,' na
atividade do ICOM' e da UNESÇO, e na
criação, por esta última, do Oentro Inter-
nacional de Estudos para a conservação
e a restauração dos bens culturais. A sen-

sibilidade e o espírito crítico são aplicados
aos problemas mais complexos e mais
sutis: parece chegado o momento de re-
examinar os princípios da carta, aprofun-
dando-os e ampliando o seu alcance em
nôvo documento.

Em conseqüência, o II CONlGRESSO
INTERNACIONAL DE AIR,QUITETOS E
TJllGNICaS EM MiONUMiE\NITOSHISTó-
RICaS, reunidos em Veneza, entre 25 e
31 de maio de 1964, aprovou o segu'nte
texto:

A noção de monumento compreende não
só a criação arquitetõnica ísolada, como
também 'O ambiente no qual ela, se insere.

O monumento é ínseparável do meio no
qual êle se situa e da história do qual é o
testemunho. Reconhece-se então tanto o
valor monumental dos grandes conjuntos
arquítetônicos, quanto o das obras medes-
tas que com o tempo adquiriram uma sig-
nificação cultural e humana.

A conservação e a restauração de mo-
numentos constituem uma disciplina re-
lacionada a tôdas as ciências e a tõdas as
técnicas que possam contribuir ao estudo
e à salvaguarda do patrímônío monumen-
tal, sob a direção de arquitetos especíali-
zados.

A conservação e a restauração de mo-
numentos visam salvaguardar tanto a obra
de arte quanto o testemunho' da história.

A conservação dos monumentos sempre
é favorecida quando se atribui ao monu-
mento uma função útil à sociedade. A
atribuição desta função não pode alterar
a ordenação e ambíentação do monu-
mento. Dentro dêstes limites é que é pre-
ciso conceber e se pode autorizar os ar-
ranjos exígídos pela evolução dos usos e
dos costumes.
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A conservação dos monumentos impõe
antes de tudo constância de cuidados'.

A consolidação do monumento pode ser
assegurada, quando as técnicas tradicio-
nais revelam-se' inadequadas, recorrendo-
se 'a tôdas as técnicas modernas de con-
servação e construção, cuja eficácia tenha
sido demonstrada por dados científicos e
garantida pela experiência.

A restauração é uma operação de cará-
ter excepcional, - pretende conservar e
revelar os valôres estético e histórico do
monumento. A conservação apóia-se sõ-
bre o respeito a substância antiga ou sôbre
documentos autênticos e detem-se onde
começa a hipótese. Ailém do mais, todo
trabalho de complementaçâo, reconhecido
indispensável, deve distinguir-se da com-
posição arquitetõnica, levando a marca de
nosso tempo.

Os elementos destinados a substítuír as
partes danificadas ou ínexístentes devem
se integrar harmoniosamente ao conjunto,
embora se diferenciando das partes orígí-
mais, a fim de que a restauração não falsi-
fique o documento da arte e da história.

As contribuições de tôdas as épocas à
edi!icação de um monumento devem ser
respeitadas. A unidade de estilo não de-
verá se tornar um fim a ser alcançado, no
curso da restauração.

Quando um. edífícío apresenta várias es-
tratificações superpostas, a retirada de um
elemento subjacente não se justifica, se-
não excepcionalmente e sob a condiçãp de
que os elementos retirados não apresentem
qualquer interêsse, e quando a composição
da forma descoberta constitua. um teste-
munho de alto valor histórico, arqueoló-
gico ou estético, e que seu estado de con-
servação seja julgado suficiente.

O julgamento do valor dos elementos
em questão e da decisão sõbre as elimina-
ções a operar não podem depender unica-
mente do autor do projeto.

As adjunções não !podem ser toleradas
senão quando respeitam tôdas as partes
interessadas do edífícío, suaambientação
tradicional, o equílíbrto de sua composição
e suas relações com o meio envolvente.

O deslocamento de Um monumento, no
todo ou em parte, não pode ser tolerado,
salvo se 'a salvaguarda do monumento as-
sim o exigir ou se razões de grande ínte-
rêsse nacional ou internacional o justifi-
quem.

A salvaguarda do monumento implica
na do ambiente tradícíonal, As constru-
ções, demolições ou novos acréscimos não
poderão alterar as relações de volume e
côr.

Os locais que trazem testemunhos de
uma civilização particular, de um aconte-
cimento histórico, ou de uma evolução
significativa, sejam êles urbanos ou ru-
raís, devem ser objeto de cuidados espe-
ciais a fim de salvaguardar sua integridade,
assegurar sua pureza, sua ordenação e sua
valorização. Em conseqüêncía, todo ele-
mento, arquitetõnico ou não, que compro-
meta seu equilíbrio ou sua escrita, deve ser
evitado ou eliminado.

Os trabalhos de exploração devem ser
efetuados segundo as normas defínídas
pela recomendação da UNESCO, de 195'6,
a respeito de expl-orações arqueológicas. A
preservação das ruínas, e tõdas as medidas
necessárias à conservação e à proteção
permanente dos 'elementos arquitetõnicos
e dos objetos desoobertos serão assegura-
das. Além disso, tõdas as iniciativas de-
vem ser tomadas, 'Visando facilitar a com-
preensão do monumento descoberto sem
nunca deformar sua significação. Todo
trabalho de reconstituição deverá entre-
tanto ser excluído a priorí , lSómente a
anaitulose, isto é, a recomposição das par-
tes existentes, !porém desmembradas, será
tolerada. Os elementos de íntegração se-
rão sempre indentificáve's e representa-
rão o mínimo necessário a assegurar as
condições de conservação do monumento
e restabelecer a continuidade de suas for-
mas.

21

Os trabalhos de conservação, de restau-
ração e explorações serão sempre acompa-
nhados da constituição de uma documen-
tação precisa, s'ob forma de relatórios ana-
líticos e críticos, ilustrados por desenhos e
fotografias. Tôdas as fases dos trabalhos
de desmembramentos, de consolídação, de
recomposição e de íntegração, assim como
os elementos técnicos e formais, identifi-
cados no curso dos trabalhos, deverão ser
consignados nos relatórios. Esta documen-
tação deverá ser arquivada em órgãos pú-
blicos e à disposição dos interessados. Re-
comenda-se, também, sua publícação.. D



PAINEL
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Em seu "PAINEL", ARQUITETURA pretende
apresentar um panorama do que faz _o arquiteto,
brasileiro em todos os seus campos de atividade
específicos. Do norte ao sul do país e, também, a'
obra com a qual êle se projeta fora de nossas
fronteiras. A visão do "Painel" é isenta' de qual-
quer prevenção, preconceito ou parcialidade. A ela
não interessa particularmente criticar, julgar, conde-
nar ou endeusar. Ela não prefere o "Organicista",
o "Racionalista" ou o 'Brutalista". Sua finalidade
é apenas mostrar. A Arquitetura Brasileira não é
somente aquela que vira' notícia espetacular. É,'
também, aquela outra que, embora feita quase
sempre despretenciosamente, vai aos poucos mu-
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dando as nossas cidades. Ambas precisam ser
conhecidas. Tanto no Recife, quanto em Pôrto
Alegre, em Goiânia, São Paulo, Salvador, - no
Brasil inteiro e no exterior. Para tanto, os arqui-
tetos brasileiros devem enviar-nos regularmente
os seus projetos. Basta mandar uma ou duas
fotos da obra ou do projeto e algumas outras
das plantas, acompanhadas de urna pequena no-
tícia informando sôbre o local, a data do .projeto
e a descrição sumária dos dados principais do
programa.

ARQUITETURA é a revista do arquiteto bra-
sileiro. Nela não pontificam chefes de escolas ou
grupos. Suas páginas estão sempre abertas a
todos quanto se preocupam com os problemas'
da arquitetura e do planejamento. O



Térreo

RElSIDWCM. NA GAVElA

Rio de Janeiro - Guanabara.

!Arquitetos - D.A!VID PALATINO e L.
A. RANGEr..

Proprietário - Armand Rlavanetti.
:Projeto 1963 - O!l>ra em estrutura.

Procurou-se tirar partido do aclíve exis-
tente em direção ao fundo do terreno; a
construção colocada ali, em nível superior

I" _.

I
'6,

1.0 Pavimento

ao do logradouro, ganha em vista e evita
devassamente. Procurando adaptação" à
topografia, a construção desenvolve-se em
três pavimentos que respondem às seguin-
tes funções: térreo - abrígo para auto-
móvel e apartamento independente, para
parentes do proprietário; 1.0 pa», - parte
social e cceínha e, num nível um pouco
mais elevado, sala intima e dois dormitó-
rios, para o casal e dcts-fílhos; 2.° pa:V. -
lavanderia e dependências de emprega-
das. D

D
2.° Pavimento



CAlSA EM BAURlU a divisão entre as zonas de serviço ,e so-
cial, sendo que esta últíma está resolvida
em um único nivel. Cobertura com laje de
tijolos furados e ímpermeabílízação asfál-
tica. Os pisos das escadas, vestíbulo, ter-
raço, varanda, banheiro copa e cozinha,
na \Zona social, são revestidos de mármore.
No revestimento das paredes externas io:,
ram combinadas pastilhas cerâmicas nas
côres branca e azuI,granito cinzento e
arenito de minas, além da litocerâmica.

O

Bauru - São Paulo
Arquiteto - FERNANDO FERREIRA

DE PLN,HO.

Proprietário - Comendador José da
Silva Martha.
Casa para casal morando só. A resi-

dência desenvolve-se em dois pisos, aten-
dendo às proporções do terreno que acusa
um desnível entre duas ruas. :É: bem clara
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Tempo perdido
..

Arq. Mau1'ícío .Roberto

L •. ~ .;

'Em julho de i963 o Instituto de Arqui-
tetos do Brasil, atendendo a convite do
IPASE, patrocinou um seminário Sôbre
habitação organizado 'por aquela entidade.
Nas reuníões preparatórias, realizadas

na sede do Departamento da GI\lanabara
do IAB, os arquitetos resolveram convocar
e !pedir a contribuição de vários profis-
sionais que exerciam atividades correia tas
com o objetivo do seminário.
Dêsse modo, foram convidados homens

dos mínístéríos públicos, da !PTevidência
Social, do IBGE, da R~e Ferroviária Fe-
deral, etc.
. :Eritfe- 'êssés; for convoeâdo" õ'engenheífo-
Alvaro Milanez.
O engenheiro Milanez participou ativa-

mente e eficientemente dessas reuniões.
Ai, teve oportunidade de conhecer bem os
organizadores do futuro .seminário, Fêz
parte do grupo que escolheu o tema-
rio, a lista dos participantes e a compo-
~~~~;d~; :.~iv~~~os.~l:~~S de t:~balho.
Instalado em QuitandÍnha, teve inicio

o Seminário de Hl!IJbitação, Era a coisa
mais séria que, até então, tinha sido feita
no Brasil a respeito do assunto. Pela pri-
meira vez, os participantes tinham sido
previamente escolhidos e estavam ali,
juntos, livres de qualquer despesa, com
tempo integral ,para discutirem um único
ponto: habitação.
Por proposta da delegação do Instituto

de Arquitetos o engenheiro. IMilanez foi
designado, !primeiramente, para relator de
um dos grUiPOSde trabalho, o Glrupo r, e,
posteriormente, ainda por proposta da de-
legação do rAB, presídíu as sessões ple-
nárias, realízadas em' Quitandinhlli.
.0 engenheiro Milanez. participou de

tõdas as reuniões. Nunca fêz, nurante a
duração desta f-ase 'dos ·trabalhos, nenhu-
ma acusação de que o Seminário estívesse
·tomando um rumo político, desvirtuando-
se do seu objetivo.
Das sessões em que o engenheiro Milanez

foi relator e presidente partícíparam de-
putados .(dOS 3, que compareceram, somente
um teve, .postertormente, seu mandato
cassado) ,presidentés de associações de
proprietários, répresentantes de associações
patronaJs, oficiais do Exército,engenhei-
ros, estatístícos.: arquitetos, etc .. Em ne-
nhum .memente : o engenheiro 'Milanez
teve que dar ou cassar à palavra a algum
'representante de Mosco~.

Encerrada a fase de Quitandinha, fase
de onde, apóS um trabalho insano, foi
extraído com a eficiente colaboração' do
·engenheiro 'Milanez um documento- .qu.:e
·equacíonava O probJema;hapitacionalbra-
síleíro, parUrllim para S. Paul'Q, ainda eom
tôdas as despesas por conta do mA8~, os
partioipantes 'do Seminário.
Lá, 0 documeIitotte QUitandil'lha seria

põsto em discUssão púbHca, discussão
lllberta, bem díterente do ambiente exclu-
sivamente ·técnico (ia primeira fase -
para. ser acrescido, refundido ou ratificado.
Juntamente com a totalidade da dele-

gação, (perfeitamente identificada com' o
espírito do Seminário partiu,' também, o
engenheiro Milanez.
. tEm São Paulo, apóS três dias -de- discus-

sões, estando sempre presente o engenheí-
IO MílaÍlez, o documento de Quitandinha
foi aprovado,' iPràticamente sem qualquer
modificação. Aprovaram-no todos os parti-
·cípantes ·0.0 sreminário e, entre êstes, o 're-
lator,. o .presidente, O· engenheiro Alvaro
.M;lltmez.

~té .en,tão tudo. ~tavaperfeit9. O· en-
,,~nheir.o .M11anez:;a.inda não tinha desco-

berto nenhuma influência comunista nos
resultados do Seminári{): Muito até pelo
contrário, !pois, sendo convidado, logo após
as reuniões de São Paulo e Quitandinha,
para participar da Jornada da Aliança
para o Progresso sõbre habitação, nela de-
sempenhou o papal de diretor de debates.
O documento discutido na Jornada foi o
documento final do Seminário.
Abril de 64. Mudança do oovêmo.
O Ministro do Planejamento prepara

uma mensagem que o Presidente da Re-
pública envia ao Oongresso criando o
Plano Nacional de Habitação.
·.Nesse .projeto-'está·'resolV'ido; "de- 'forma

perfeita, o sistema econômico-financeiro
capaz de equacionar, finalmente, esta parte
Importantíssima do problema íhabitacional
brasileiro. Entretanto, a parte técnica re-
ferente ao planejamento das habitações.
planos diretores, novos processos constru-
ttvos, etc., pràtícamente não existe na
mensagem.
Curiosamente, num dos parágrafos dêste

projeto, aparece a expressão "saneamento
do meío", considerada como quase de pro-
priedade do engenheiro Milanez. Entre-
tanto, apesar dísso e das enormes lacunas
da ,parte técnica, não se ouve, nem se lê
qualquer manifestação do engenheiro
Milanez.
Entra em ação. o Instituto de Arquitetos

e, através de um admirável trabalho do
seu presidente em exercício, arquiteto
.Jorge . :M:oreira, consegue introduzir no
·texto do. projeto de lei, durante jl. tramt-
tação na Câmara e no senado, tudo que
é preciso para transtormá-Io num do.-
cumento quase perfeito: o õrgão técnico
passa a ter a mesma importância do
·banco financiador; o equipamento urbano
da habítaçêo passa a ser financiado; o
banco (paSSa a finapciar' a .elaboração de
Planos Ditetores. Passa a hàver previsão
de financiamento para as' indústrias de
materiais de construção a fim. de poderem
atender o. substancíat da demanda.
. Junho de 64. Escreve o engenheiro Mi-
lanez no n.o 64 da revista' do Sind1cato
da ConStrução Civil do ~o de Janeiro..
" ... em meados de 1963 realizou-se, parte

em Quitandinha e parte' em São Paulo,
um Seminário de Habitação e Reforma
Urbana, sob o. patrocínio. do IPASE,' que
.arcou com. as -despesas, e o. I~tituto ~e
Arquitetos do. Brasil, Seções do Rio e ele
·São pàulo~ que entraram com a organi-
zação dos debates técnicos, em um. clíma
de-forte tendência. esquerdízante e estatal!'.
"Como fôra previsto desde o inicio, o

Seminário teve- um o.bjetivo pelítíco bem
definido, qual seja o de recomendar .a
modificação da Oonstítuíção, visando-se de
um modo espeeía; O· Parágrafo. 16 do
Artigo. 141 que determina o pagamento da
!~i;l~n~çãQ prévia e e~ dlnheiro nos C~
ãe desallro.priação.".
",«, houve, principalniente, muíta paixão.

e cegueíra poUtica. Tal paixão. e tal ce-
gueira chegaram a um ponto da .matona
.sílencíar prOipOSitalmente sôbre dois pontos
essenciais, em se tratando. de díscutír as-
suntos de política habítacíonal: rererimo-
nos à inflação e à Lei do rnquil1na.to" .

"•.. não é de admirar-se, pois, .() açcda-
mento. com que algUllli,.colegas arqu~tetos
ávídos (te consegUirbüns contratos, com
nonorâríos 'calculados 'naturalmente pela
tabela do IAB,se monstraram-muíto entu-
siastas .de Projeto de .Reforma. Ul'balla~'.
Os arquitetos lastimam o. tempo que per-:

deram acrel11tanão'nosenhor :M11anez.

'Çl
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Reforma babitacional

.Sonhadoressim, com muita honra

A profissão do .arquíteto vem sendo, há
mats de trinta anos. submetida à ditadura
.'cordial, porém inflexível. da classe dos
engenheiros.

. Este fato justifica-se até certo ponto,
·uma vez que há 30 ou 4() anos atrás, os
arquitetos, em sua maioria, viviam per-
dídos em devaneios estillsticos, enquanto
que os engenheiros. lançados num país de
tecnologia atrasada, não encontravam
·campo . para a realização proüssionat
plena,derivando lõgícamente para a cons-
trução' civil, único setor que apresentava
posslb!lidadeS na época.

Daí haverem se Instalado naturalmente
no campo-do projeto arquitetõnico, o que
acabou redundando na regulamentação
proãssíona; das duas atividades, onde se
concedeu magnanimamente, ao arquiteto,
o direito de dividir atribuições, que deve-
riam ser exclueívamente suas, com o enge-

:&6 nheiro.

Atualmente êste quadro já tende a se
modificar, face ao desenvolvimento indus-
trial do país, fator que vem atraindo cada
·vez maío- número de engenheiros jovens
> para os setores da indústria e da produção

.> e tamlbém por fôrça do merecido prestígio
~btido pelos arquitetos ao longo de anos
de trabalho profissional criador e mar-
eànte.

· .'Há esperanças, :para .breve; de altera-
'ções básicas na' regulamentação :profisslo-
"nal das duas aÚvidades,.o .que deverá de-
volveJ,:ao arquiteto. seus direitos excíusívos
· no campo. do projeto. arquitetõnico.

:~'PÓde-se fazer ksl:ã a,firmativa com certa
segm.anç~~ãindií-~iS que 'a"~ova ga-!Í.Ção
'de' engenheiros está. imbuída de uma. men-

Arq. MarCO$ Kondm- NetÚJ

tal1da.debastante diversa' daquela de se~
antecessores e inteiramente voltada para
oãmbito especifico' de sua profissão.

Não resta dú,vida que ainda subsistem
alguns fOCOSde resistência à,' modífícação
dêste quadro, mas trata-se apenas de um
pequeno, se bem que poderoso, grupo de
engenheiros da geração anterior, geral-
mente vincuiados aos ínterêsses do mer-
cado imobiliário.

Quando tudo indica que esta situação,
anormal tende, feli2mente, a .se corrigir
no setor da edificac;ão isolada, eis que
surgem em cena os eoonomístas, altamen-
te prestigiados, e passam a se constituir
em nôvo entrave ao pleno exercício da
profíssâo do arquíteto, tanto no campo
geral do planejamento, como no plano
particUlar da habitação.
Para a maioria dos economistas o pla-

nejamento é encaradoexclusltvamente sob
o prisma da :planificação econômica, sendo
desprezados quaisquer outros aspectos
como supérfluos, inclusive o planejamento
fisico-territorial, da competência do arqui-
teto .. Tendem a considerar o planejamento
econômico como coisa em si mesma, iso-
ladamente, sem levar em conta o impacto
que as transformações eeonômícas, decor-
rentes de tal planificação, venha a causal'
na região e sua população. Qua~clo'se le-
vanta a premíssa da necessidade do pla-
nejamento físico-territorial, '.simultânea-
mente eem mesmo nível com aplanifl-
cação econômica, mostram-se, via de regra,
céticos e· até mesmo - írônícos; quando
muito admitem suas próprias soluções para
os problemas humanos que possam ocor-
rer, como migrações internas e conceri-
. trações- de população a curtO e a longo
'pr~ 'emWrnu tle-'einpreendimentos eco-

nômícos básicos: soluções que, gerãhnente,
não vão além dos acampamentos provisó-
rios e das malfadadas oídades-dormítórío ,

Tudo porque, para a maioria dos eco-
nomistas de renome, o planejamento se
resume num problema abstrato, em que
são manipuladas cifras e estatísticas, mas
no qual o ser humano é considerado
apenas numêrícamente,

Na fase em que nos encontramos, em
que a tendência natural é para o plane-
jamento, esta posição particular e auto-
suficiente tende a se tornar altamente
prejudicial à nossa :profissão e às próprias
regiões ou comunldades para as quaiS
porventura venham a ser elaborados
planos.

Infelizmente o que se constata é que,
se da parte dos arquitetos não houver
muita luta e muito esclarecimento, esta
maneira tecnicista e dístoreída de encarar
o problema do planejamento tende a se
tornar preponderante, principalmente
:porque a atividade dos economistas -é
muito mais vinculada aos interesses íme-
díatístas da politica.

Sua ingerência auto-sUficiente na maioria
dos problemas da nação, como não podia
deixar de ser, fêz-se sentir ultimamente
no.eQu!!,-ciOpa.:WÇpt9do nroJ~I~m.!l... b.àlbita-
cíonal por parte dó' govêrno,' sôbre o qual
os arquitetos não foram sequer chamados
a opinar.

Neste ponto cabe um parêntesis: os eco-
nomistas, ou pelo menos seus porta-vozes
maís autorizados, encaram o problema
.habítacíonal de dois ângulos diferentes
~: ambos erraêos ~ sejam êles vinculados
à corrente dita. estruturalista ou ao grupo
considerado como monetarista. !Para os
esteuturalístas habitação é um bem de
consumo, elemento de superestrutura, por-
tanto, uma eonseqüêneía natural do pro-
cesso de desenvolvírnento econômico.
Lavam as mãos quanto ao destino das po-
pulações num país em crescimento demo-
gráfíeo e~losivo. Transferem o problema
habítaeíonal para o dia em que a nação
atinja o grau ideal de riqueza, como se o
processo de desenvolvimento não decor-
resse, principalmente, da atuação de sêres
humanos, que para apresentarem boas
condições de produtividade, supõe-se
devam gozar de padrões acettaveís de ali-
mentação, vestuárío, educação e moradia.·
São contrários a uma polítíea habitacional
em larga escala por considerarem que,
uma inversão considerável de riqueza
neste setor e no da construção civil em
geral, representa um desvio de capitais de
empreendimentos produtivos.

Já os monetarístas são mais pragmáti-
cos: vêem, na :política habítaeíonal uma
excelente forma de criarem novas dispO-
n1bilidades para a mão-de-obra ociosa, re-
sultante de suas teorias de restrição de
créditos e de contenção de despesas. Acre-
ditam também que o problema da habl-



tação pode ser resolvido brilhantemente
com providências de caráter' financeiro,
sem levar em conta suas implicações téc-
nicas e humanas, principaimente no que
diz respeito às relações 'entre a moradia e
a cidade. Neste ponto também lavam as
mãos: para êles o que importa, é construir
casas e mais casaa; o resto - a cidade se
estendendo além' dós limites do razoável,
a especulação com a terra urbana, o trá-
fego difícil e irritante, a moradia mes-
quinha e longe dos locais de trabalho, os
serviços públicos deficientes, a cidade
prosaica e sem atrativos e uma' infinidade
de outras mazelas - são filigranas que
podem ficar para 'o futuro.

Como se vê, ambas as correntes, apesar
de antagônicas, apresentam um denomi-
nador comum no' que se refere ao pro-
blema habítacíonal, que é o de, através de
seus !pontos de vista, frustrar as teses
corretas dos arquitetos neste particular.

No momento atual predomina no govêr-
no a corrente monetarista é a reforma
habítactonal que êBte propõe caracteriza
bem os pontos de vista dêste grupo sõbre
o problema da moradia. Sa.be-se mesmo
que os arquitetos foram del1beradamente
afastados do equacíonamento da questão
habitaclonai e a justificativa apresentada
foi a de que se trata de uma classe de
sonhadores, incapaz 'de dar uma colabora-
ção eficiente em problemas práticos e
concretos.

Aqui fazemos uma constatação curiosa:
esta pecha é exatamente a mesma que
há alguns anos atrás os engenheiros lan-
çavam contra a nossa profissão. Jl: ínte- ,
ressante notar também, que esta acusação
parte, em épocas distintas, de duas pro-
fisSões que têm muito em comum no que
diZ respeíto a uma submissão fervorosa à
abstração matemática, ao mesmo tempo
em que são pouco dotadas daquelas ca-
.racterístícas de que o arquiteto é geral-
mente portador, tais como a sensibilidade,
a' intuição, a imaginação criadora, e o que
é fundamental, a preocupação constante
com o destino do homem de carne e õsso,
não simples abstração numérica. Jl: pro-
vável que a pecha de sonhador imputada
ao arquiteto e que julgam depreciativa,
tenha origem num preconceíto antigo e até
certo ponto justificável, originário na po-
sição do arquiteto em épocas passadas.
Refiro-me aos anoestraís de nossa profis-
são (parece que ainda existem uns íPoucos
espécímens vivos), que viviam a sonhar
com a Grécia antiga e a' cultuar ideais de
beleza abstrata, inteiramente desvínculados
da realidade. Contra êste tipo de arquitetos,

felwnente já em via de extínção, creio
que engenheiros- e economistas têm plena
razão em se insurgir, assim como os
própríos arquitetos das gerações .maís re-
centes o fizeram.

Mas os arquitetos atualmente são bem
diferentes. Sonham ínegàvelmente, mas
.seus sonhos, que poderíamos chamar de'
positivos, são visões premonítoras do fu-
turo e não vazios devaneios passadístas.
~o sonhos que antevêem precisamente
como o ser humano poderia maís fàcíl-
mente encontrar seu equilíbrio, caso vives-
se em cidades planejadas para atender às
suas necessidades básicas, ao invés de ficar
simplesmente amontoado em aglomerados
urbanos caóticos e neurotízantes,

l!: preciso que se afirme também que,
graças aos arquitetos sonhadores, a cons-
trução no Brasil, evoluiu de maneira ver-
tiginosa nestes últimos 30 anos. Foram
êles que forçaram a procura de inúmeras
soluções novas para os problemas cons-
trutivos da edificação, o que proporcionou
ínclusíve uma evolução na indústria de
materiais de construção, trazendo também
inegável melhoría no padrão dos seus co-
laboradores técnicos. Basta citar o exem-
plo de nossos engenheiros estruturais que,
pressíonados pelos sonhos nem sempre
muito sensatos dos arquitetos, mas ínegã-
véImente honestos e cheios de autentici-
dade, tiveram de esforçar-se no sentido de
evoluir em suas pesquisas estruturais, co-
Iocando nosso !pais em posíção de desta-
que neste setor da engenharia.

E que dizer de Brasllia, erítícãve; sob
múltJltplosaspectos, mas certamente um
gigantesco passo adiante na arquitetura e
urbanismo contemporâneos, não Só para-
o Brasil mas também para o mundo in-
teiro?

.Por outro lado, há longos anos vêm os
arquitetos - através do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, da revista ARQtJTIlE·
TURA, promovendo seminários, encontros,
debates, colaborando com o govêrno nas
mínimas ocasiões em que foram solicita-
dos - sonhando positivamente COm a
questão habitacional, ~om a reforma ur-
bana ou, como querem recentemente, com
a reforma habrtacíonal. Isto quando eco-
nomistas e políticos, dedicavam-se exclu-
sivamente à economia ou à. política.

Ne~temetódico trabalho educatívo e de
esélarecímento vêm aíertando sucessívas
administrações sôbre a premêncía do pro-
blema habítacional e urbano do nosso país
e suas conseqüências desastrosas, caso não'
seja corretamente encamínhado.

Mias agora, quando subitamente. a.
questão habitac1<?llalentra na. ordem do
dia, vira moda POr assim dizer, e quando
tudo indicava que os arquitetos seriam
chamados a colaoorar, são simplesmente
postos à margem e .a justificativa de tal
atitude é sempre' monotonamente ~ mes-
ma de há ,30. ou 40 anos atrás: trata-se
de íncórrígtveís sonhadores. Sonhadores
sim, sonhadores com muita honra, que já,
começam a sonhar (de olhos bem abertos
à realidade) com o caos que deverá se
instalar nas cidades brasíleíras atingidas
pelo impacto brutal de uma política habí-
tacíonaí baseada em premissas meramente
financeiras e aparentemente ímedíatístas.
, PolítiCa esta fundada num principio multo
símplísta, que se resume em calcular as
necessidades habitacíonaís e imaginar -li
química financeira para construir tantos
milhões de unidades de moradia. Porém
o problema habítacíonal nOOé tão simples
como julgam, a não ser que seja encarado
meramente como fenômeno psico-socíaí e
que <> seu equacíonamento viSeap~na9
a encobrir manobras políticas ou, o que
seria lamentável, escamotear ínterêsses
subalternos.

Um fato porém é certo: os arquitetos
brasüeíros atualmente, em sua g-rande
maioria, tendo já ultrapassado a heróica
e necessária fase de afirmação da arquí-
tetura contemporânea, tomam cada dia
maior consciência dos amplos problemas
humanos atinentes a sua proííssãó. con-
gregados em tôrno do IAB, mantêm-se
vigilantes, com a firme dísposíção de, face
à qualquer tentativa de dístorção d,a
questão habítaeíonal, lutar resolutamente
por seu correto encaminhamento, bem
como de defender sempre o integral res-
peito a seus legítimos díreítos profissio-
nais, seja no campo da arquitetura isola<1a,
seja no setor do planejamento .

E se tudo isto é ser sonhador, não re-
chassam a pecha; :pelo contrário, muito se
orgulham desta peculiaridade marcante,
que tanta espécie parece causar a seus
detra tores,

P.S. - Bste artigo já estava. escrito
quando a Lei de reforma habitactonal foi
apTQvada pela Câmara de Deputa<los e
Senado com emendas que melhoraram o
texto original enviado' pelo Governo. A
maioria destas emendas foi o fruto de um
trabalho pertinaz do lAB, em que muito
se deStacou o presidente em exercícío,
Jorge Moreira .. Fazemos votos, para que,
quandOõa sanção presidencial, tais emen-
das sejam .manticUls. O



Conduta profissional do
Normas

(Aprovadas na Assembléia Naciona;1 do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, realizada em 8 de maio de 1964)

1- preãmbJÜo'
2 ....:..Cârgos e posições
3 - Dil'eitos autorais e salários.
4 -l'ublicidade e placas.
5 - Relações entre arquitetos
S - Deveres 00 arquiteto
'7 - Observância das NORlMAS
. 8 - Penalidades
9 -< ModificaçãG e vigência das NORMAS.

1....,;PREAMBULO

Estas NORMAS acrescentam às normas gerais de con-
duta as que o arqtríteto deve especialmente obsenvar.

2 '- CARGOS E POSIÇÕES

2.1 - Nenhum arquiteto poderá p.OSSUtlr,assumir ou
aeeítar, conseíeneemente, qualquer posição ou cargo em
que o ínterêsse pessoal entre em eenüíto com o dever pro-
fisslonal. .

2.2 - O arquiteto poderá ser' consultor, conselheiro
Ou assistente de construtores, deeoeadores, fabricantes,
agentes imobiliários, firmas ou companhias de expansão
terrítoríat, firmas 011. companhias de material de eenstru-
ção, firmas oU' companhias cujas atividades estejam, por
qualquer forma, ligadas à indústria de construção, desde
que:

a) os seus serviços prestados sejam remunerados
em salários ou direitos autorais, e não em
comissões por vendas ou lucros;

b) não solicite, direta ou, indiretamente, serviços
ou pedidos de compras para-a .firrr.a 'ou eom-.
panhia em que exereer rsuas- funções profis-
sionais.

2.3 - Qu'ando c arquiteto fôr contratado especirícamen- .
te como consultor, conselheiro ou assistente, conforme e
item.2.2, não poderá prestar serviços profissionais li. ter-
cetros, com os quais os seus empregadores tenham relações
comercíaís, a menos que as partes .ínteressadas estejam
de pleno aeêrdo.

3 - DIREITOS AUTORAIS OU SALÁRIOS

as 3.1- Oarquiteto será recompensado únicamente ~or:

a) remuneração - pela cessão dos seus di-
reitos "autorais referentes a trabalhos ela-
borados como p~ofissionâl inde'p.endtmte,
recebida dliretamente do cliente;

b) saíáncv- pelos seus servtços prestados -
recebido diretamente do empregador,

3.2 -..: No caso de remuneração pela cessão de direitos
autorais, é dever, do arquiteto observar e cumprir a tabela'
,eIr.!vigor, aprovada pelo ,lAR.. '

3.3 - O arquiteto .não poderá aceitar qp:alquer traba-
lho para o qual tenha de fazer descontos OUireceber co-
missões.

3.4 ..:....O arquiteto- não p,nderá 'aceitar, fora dos. seus
"direitos autorais ou saláríos, qualquer outra quantia, sob
forma de comíssões ou vantagens, paga por. forneceJiores,
negociantes, construtores, empreiteiros ou outros 'relacío-
nados com os.seus trabalhos.

arquiteto

4 ,- PLTBLICIDADE E PLACAS
~~-"-'--~""'('~i.iW:~~

4.1 - Na.o i permitido ao arquiteto:

a) solicitar, provocar ou .sugerír 1mblicidade
dos seus merecimentos ou atividades;

b) amrneíar ou oferecer os seus semços pro-
fissionais por meio de circulares, publica»
çêes na imprensa ou formas semelhantes;
àdmitida, apenas, simples nota sôbre en-
derêço ou telefon~;,

c) publicar projetos ~laborados p~r iniciativa
própria, ou simples notícia sõbre os mes-
mos, apenas' para ínculeá-Ios a passíveis
interessados eni potencial; ,

. d) divulgar ou permitir dívulgaçâe de dOllções
de projetos.

<1.2 - É permitido ao arquiteto:

a) . publicar - com ilustrações, fotografia5 e
deserições - projetos de sua autoria, desde
que:

1.0 - sejam respeitadas estás NORMAS;
~.o _ não ofereça qualquer pagamento por

;tal publicação.

[h) a assinatura da sua obra arquitetônica, por
meio de placas ou gravações deixadas na
edificação.

5 - RELAÇÕES ENTRE ARQUITETOS

5.1 - Nenhum arquiteto poderá prejudicar proüssío-
nalmente outro colega:

a),' íneuleando-se, direta 00 indiretamente,
para executar um serviço já entregue. .a
outro arquiteto;

.b) eompetlndo por' meio de reduções de remu-
neração ou qualquer oUitra forma de con-
cessão;

c) referindo-se ao eoêega de maneira:' pouco
condízente. .

5. Z - O arquiteto-que fôl' eonvídado para elaborar ou
continuar um trabalhe profissional já entregue anterior:-
mente a outro arquiteto deverá notificá-Io imediatamente,
e só aceitará o serviço quando i) vineulo anterior estiver
completamente encerrado, respeitando assim os Iegitímes
ínterêsses do colega,

5.3 - O arquiteto. encarregado da direção ou fiscali-
zação de obras projetadas por outros arquitetos não. poderâ
realizar ou permitir que se façam modUicações no pro-
jeto em construção, sem a prévia concordância do autor
do projeto.

6 - .DEVERES DO ARQUITETO

6.1, -- Nenhum arquiteto poderá utilizar-se do plágio.

6.2 - O arquiteto municipal, estadual, federal ou au-
tárquico que, por motivo de postçãc ocupada, se encontrar
em condições de conceder ou influenciar, sob qualquer
forma possível, a aprovação de projetos, não deve aceitar
trabalho pa.rticular relacionado com as suas atividades de
. funcionário.

6.3- Em qualquer caso de disputa entre proprietá-
rio e construtor, o arquiteto deVe agír irr.tparcialmente,
interpretando com tôda a lealdade as condições do con-
trato.' .



, 6.4 - O arquiteto não deve permitir, em nenhum do-
cumento contraetral, a inserção de cláusulas que impli-
quem em receber de outros, que não o contratante, qual-
quer item da Tabela.

S.5 - Nenhltm arquiteto deve participar de concurso
público ou privado quando as bases dos mesmos não fe.-
rem previamente aprovadas pelo IAB.

6.6 - O arquiteto nunca deve pail'ticipar de concursos
como concorrente e ao mesmo tempo aceitar incumbências
de membro do júri, assessor ou procurador de outro ar-
quíteto junto aos promotores.

6.7 - O arquiteto proprietário ou beneficiário de qual-
quer material de construção, equipamentto ou patente, que
de uma forma ou outra possa ser empregado no trabalho
para o qual fôr chamado, deve informar ao cliente, ou
empregador, de tal propriedade ou benefício.

6.8 - O arquiteto, ao ser procurado para assessorar
concursos de arquitetura, deverá comnnícá-Io ao IAB, o
só aceitará a incumbência se o concurso fôr organizado de
acêrdo com as bases preconizad:as pelo IAB.

. 6. ~ - O arquiteto que fôr procurado oficialmente pe-
los promotores de um pretendido concurso, para aconse-
lhar sôbre a organização do mesmo, não deve aceitar a
elaboração do projeto se, posteriormente, ficarem decidi-
(Ias a não realízacão do concurso e a entrega dos servi-
ços diretamente a um arquiteto.

6.10 - '.rodo arquiteto deve ser sócio do IAB, manten-
do-ss em dia com suas obrigações.

7 - OBSERVâNCIA DAS NORMAS
7.1 - A inscrição do sócio no IAB implica em integral

compromísso de obediência a estas NORMAS.
7.2 - Cabe ao arquiteto a obrigação de levar ao

eonhecímente do IAB, por escrito, tôdas as transgressões
a estas NORMAS.

7.3 - Deverão ser apresentadas à consideração do
IAB todos os casos passíveis de dúvidas sôbre questões de
ética, ou ainda não previstos nestas NORMAS.

7.4 - Sempre que tiver conhecimento de transgressões
a estas NORl\'lAS, o IAB, através dos seus departamentos
e delegacias estaduais, chamará a atenção (10 responsável
para o dlsposttive violado, sem 11rejuizo das penalidades
aplicáveis.

8 - PENALIDADES

8.1 - Após deliberações da Oomíssão Diretcra do IAB,
a critério do Conselho Superior, será passível d.e punição
- repreensão. suspensão ou expulsão - conforme a gra-
vidade da transgressão cometída.:

a) o arquilteto que secondwzil' de maneira
considerada pelo IAB como:
1.° - ofensiva ao caráter protíssíonal;

2.° - capaz de afetar a reputação do IAB,
diminuindo-lhe a confiança perante
o público, ou referíndo-se pejorati'-
vamentea(} órgão de classe;

3,0 _ capaz de atingir a opinião pública,
rliminuindo-1he a contíança pela
profíssão;

M o arquiteto que, de qualquer forma, deixar
de eumprír estas NORMAS.

8.2 - Os recursos serão instruídos de acôrdo com as
tÍisposições estutárias.

9 - MODIFICAÇÃO Jo~ VIG:F:NCIADAS NORl\'IAS

:; ~.1 - Qualquer modüicação destas NORMAS somente
será feita pela Assembléia Nacional do IAB.

9.2 - As presentes NORMAS DE CONDUTA PROFIS-
SIONAL DO ARQUITETO entrarão em vigência, em todo
o território nacional, a 8 de maio de 1964, cabendo aos pre-
sidentes de departamentos promover. a sua mais ampla
divulgação. O

Premiação hienal do IAB
Regulamento

(Aprevado na Assembléia Nacional do Instituto de Arqui-
tetas do Brasil, realizada em 8 de maio de 1964).

1- Objetivo
2 - Premíaçâo
3 - Apresentação dos trabalhos
4 - Júl'Í
5 - Entrega dos prêmios
6 - Premiaçâo dos departamentos
7 - Disposições gerais

1- OBJETIVOS

1.1 - O Instituto de Arquitetos do Brasil institui
premíação bíenal destinada a destacar obras oonstruídas
e projetos, nas categorias que menciona, bem como, tra-
balhos escritos sõbre as matertas específieadas no item
2.1, de acôrdo cem o que estabelece êste Regulamento.

1.2 - Os prêmios serão honoríficos. O lAR entregará
aos vencedores, eu equipes vencedoras, dip~loma que obe-
decerá ao modêlo a ser aprovado pela Diretoria de. Co.n-
selho Superior.

1.3 - Eventualmente, a Diretoria do Conselho Supe-
l'i:or do IAB poderá aceitar o co-patroeiníe de firmas ou
'entidades interessadas em conferir recompensas em di-
nheiro, ou sob qualquer outra modalidade, a quaisquer
dos prêmios instituídos por êste Regulamento-

2 - PREMIAÇAO

2.1 - Serão conferídos bienalmente os seguintes
prêmios:

A - AR.QUITETURA

ebna construída nas categorias:

1- Habitação unifamilia~
2 - Habitação coletiva
3 - Edifício para fins comerciais
4 - Edifício para fins industriais
5 - Edifício para fins educacionais ou culturais
6 - Ed,ifício para fins esportivos ou recreatívcs
7 - Ed.ifício para fins de saúde 29
8 - Edifício para fins religiosos
9 - Edifício para fins diversos

B - ARQUITETURA

projet.os nas categorias mencionadas no item
2.1 A

C - PLANEJANmNTO URBANO E REGIONAL

obra eonstruída

D - PLANEJAME.N'rO URBANO E REGIONAL

projeto

E - PAISAGISI\'lO

obra construída

F - ARQUITETIJRA INTERIOR

obra eonstruida



G - DESENHO INDUSTRIAL APLICADO Ã
ARQUITETURA

peça executada

fi - TRABALHOS ESCRITOS

Sôbre assuntos relativos às matérias ~bjeto da
PREMIAÇAO BIENAL DO lAR, nas categorias:

1- ensaio
2 - crítica
3 - reportagem

I - DIVERSOS

OS trabalhos e obras que não se enquadrem nos
itens acima mencíonados.

2. Z. - Aos vencedores em cada uma das alíneas e res-
pectivas categorias relacionadas no. item 2.1 será conferido
U'In único prêmio. intitulado: PRÊMIO IAB (categoría)
(ato da premíação), '

_ 2.2.1 - A critério do júli p3derão ser atribuídas men-
çoes honrosas a-os trabalhos concorrentes.

2.3 - Poderão concorrer à PREMlAÇAO BmNAL DO
IAB os trabalhos concluídos durante o decorrer dos dOis
anos Imedãatamente anteriores ao ano título e que não
tenham participado. de coneursos ou de qualquer 'Outro
tipo de premíacâo ou ceteeãe,

2.4 - Aos prêmios de -que tratam as aãneas de "A" a
"!"", do item 2.1, só poderão. concorrer arquitetos sócios
titulares do. IAB.

2.5 - Só poderão concorrer à PREl\1IACãO BIENAL
DO IAS, os trabalhes distinguidos nas premiações dos de-
partamentos. A premíaçãn dos departamentos obedecel-á
ao. que estabelece o CllIp'Ítulo6 dêste Regulamento.

2.6 - Na alínea "H" do item 2.1 poderão ser con-
feridos prêmios ex-ofícío a 'critério do jÚri, por voto pré-
prio ou através de indicação.

3 - APlRESE1\"TAÇA9E ENTREGA DOS TRABALHOS

3.1 - Os trabalhos concorrentes à PREMIAÇAOBIE-
NAL DO lAR das alíneas de "A" a "F". do item 2.1, serão
apresentados em pranchas coladas em placas rígidas, me-
dl~<!o.70 x 50 em. A apresentação de maquetes fica a
erltérío dos concorrentes.

30 3.2 - Os trabalho!, concorrentes aos prêmios da alí-
n~a "8" .do item 2.1, deverão ser apresentados em' 3 (três)
Vias datilografadas em espaço dois. Caso se trate de tra-
balho não orígínal poderão sem apresentados 3 (três)
exemplares da publicação que os divulgou',

3.3 - Os trabalhos concorrentes à PREMIAÇãO BIE-
NAL DO IAS deverão ser enviados pelos departamentos
até o dia 30 de junho dos anos pares.

~
3.3.1 - Caso o dia 30 de junho corresponda a sá-

bado, domingo ou feriado. o. encerramento das inscricões
será transferido para o primeiro dia útil subseqüente.'

po.r 2 (dois) arquitetos e 1 (um) escritor, jornalista, -en-
saista ou crítico. de arte.

4.2.1 - Os arquitetos serão indicados pela Diretoria
do Conselho. Superior do IAB, dentre os constituintes do
corpo ele jurados do IAB.

4.2.2- - O otl'trQmemhro será também .indicado pela
Diretoria do Conselho Superior que p-oderá ouvir, para es-
colha, algumas das entidades a seguir mencícnadas: ABI,
Associação Brasileira de Criticos de Arte. Sindicato dos
Jornalistas. ou qualquer outra associação similar.

4.3 - Os júris terão prazo de 20 (vinte) dias, con-
tados a partir da data da entrega dos trabalhos, para
apreciá-Ios e (lar, por escrito, o seu veredicto.

. 4.4 - Os júris deliberarão por simples maioria de
votos e suas decisões serão definitivas, delas não cabendo
qualquer recurso.

4.5 - Os arquitetos que tenham participado em qttal-
quer fase da elaboração dos trabalhos concorrentes à
PREMIAÇAO BIENAL DO IAB não poderão fazer parte
do júri dêsses mesmos trabalhos.

4 - JÚRI

4,1 - O júri da PREMjIAÇãO BIENAL DO IAS para
os trabalhos concorrentes aos prêmios das a.1íneas de "A"
a "G" do item 2.1 será constituída por 3 (três) arquitetos,
membros do corpo de jurad.os do lAR.

4.2 - O júri dos trabalhos concorrentes aos prenuos
mencionados na alínea "H" do item 2.1, será constítuido

5 - ENTREGA DOS PRil:MIOS

5.1 - Os diplomas correspondentes aOS prêmios men-
cionados no item 2.1 desta PREl\UAÇAO BmNAL serão
entregues' aos vencedores em cerimônia a ser realizada
preferencialmente durante e decorrer da Assembléia Na-
cional do IAB.

5.2 - O lAR divulgará amplamente o resultado. da
PREMIAÇAO e publicará os trabalhos vencedores em sua.
revista ARQUITETURA.

5.3 - A Diretoria do Conselho do. IAS o.J!ganizaráuma
exposição dos trabailhos vencedores e dos que roeam para
tanto selecíonados pelo júri.

6 - PREMIAÇAO.DOS DEPARTAMEN'l'OS

6.1 - A regulamentação da premíação dos departa-
mentos obedecerá em suas linhas gerais ao que estabe-
lece êste Regulamento, transferídes os títulos dos prêmios
para cada departamento.

6.2 - As inscrições serão. feitas nos respectivos de-
partamentos mediante o. preenchimento de fichas de ins-
crição. e entrega dos trabalhos até o dia 30 de abril de
calda ano,

6.2.1.-.Caso o dia 30 de abri!l corresponda a sábado,
domingo ou feliado li; data de encerramento. das inscri-
ções será transferida para o primeiro dia útil subseqüente.

6.3 - As premlaçôes dos departamentos poderão ser
realísadas anualmente.

7 - DISPOSIÇõES GERAIS

7.1 - Os trabalhes concorrentes à PREMIAÇAO.BIE-
NAL DO IAB serão retirados pelos interessados dentro do.
prazo máxímo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data do anúncio do resultado da PREMIAÇAO. Findo
êste prazo não terá o IAB nenhuma responsabilidade sô-
bre o destino dos trabalhos não retirados.

7.2 - A inscrição na PREMIAÇAO BlENAL DO IAB
implica em total e absoluta eoncerdâneia com os têrmcs
dêste Regulamento.

7.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Díretería
do Conselho Superior do IAB, ou por quem tenha. para
tanto, podêres por e;a delegados. D



Concursos de Arquitetura
Regulamento

Aprovado na Assembléia Geral do IAB de 14-7-1952.
revisto e modificado na Assembléia Nacional do Instituto
de Arquitetos do Brasil realizada em 8 de maio de 1964.

1- Preâmbulo
2 - Definições
3 - Concursos
4 - Bases e programas de concursos
5 - Arquiteto consultor
6 - Júri
7 - Prêmios
8 - Rennmeração do IAB na organlzaçâo dos eon-

cursos
9 - Disposições gerais

.1 - PREÂMBUL.o
1.1 - Considerando:

a) - que é dever do IAB zelar peles ínterêsses
da classe e pela prática de melhor arqui-
tetura;

b) - que o concurso é um dos melhores pro-
cessos para se obter boa solução de um
problema arquítetêníco através da sele-
çoo do arquiteto;

e) - qUe êsse objetivo só é alcançado quando
os concursos são bem orientados, de modo
a garantir e defender os interêsses dos
promotores e dos eoneeerentes,

d) - que estas garantias devem estimular e
per.mitir o acesso a todos os arqultetos.

1.2 - RES.oLVE a Assembléia Nacional do Instituto
de Arquitetura do Brasil, aprovar o seguinte REGULA-
MENT.o PARA C.oNCURS.oS DE ARQUITETURA e reco-
mendá-lo aos governos da União, dos Estados e Municí-
pios e bem assim às associações e particulares, colrocando-
se - o Instituto de Arquitetos do Brasil - à disposição
dos interessados, para colaboração nesse sentido, com o
único objetivo de melhor êxito do certame.
2 - DEFINIÇÕES

2.1 - CONCURS.o é o processo realizado para sele-
cíonae o arquiteto, através da melhor soíuçãe apresentada.

2.2 - BASES E PR.oGRAMAS são as normas e exi-
gências a serem satisfeitas ou resolvidas pelos arquitetos
nos anteprojetos concorrentes. .

2.3 - ARQUlTET.o C.oNSULT.oR é o arquiteto indi-
cado para. o.rientar o concurso, organísando as bases, pro-
gramas e demais elementos necessários à plena realização
do certame. '

2.4 - Jli'.lU é a comissão escolhida para proceder ao
julgamento e selecionar os trabalhos apresentados.

2.5 - P~MI.oS são as recompensas atribuídas aos
arquitetos Cltjos anteprojetos forem classificados.

2.6 - REMUNERAÇÃ.ono ARQUlTET.o VENCED.oR
D.o C.oNCURS.o é a .mportância a ser paga em dinheiro,
conforme condições e cláusulas da tabela do Instituto
de Arquitetos do Brasil, para pagamento dos direitos ante-
rais do seu projeto.

%.7 - PR.oM.oT.oR é a entidade patrocinadora do
concurso.
3 - C.oNCURS.oS

3.1 - Os concursos serão de anteprojetos.
3.2 - Os eoneursos poderão ser púhlices ou privad.os.

a) ooncuraos públicos serão aquêles abertos
a todos os arquitetos legalmente habili-
tados.

b) Concursos privados serão es promovídos por
meio de convites nominais eserãtos, consi-
derando-seque, nesta hipótese, o trabalho
de todos os arquitetes convidados será re-
numerado,

3.3 - ss poderão participar dos concursos profissio-
nais legalmente habílítados, associados do IAB e em pleno
gõzo dos direitos do exercício da profissãe.
4 - BASES E PR.oGRAMAS

4.1 - As bases dos concursos e programas respecti-
vos, constituem o compromisso bilateral existente entre o
seu prometor e os concorrentes.

4.2 - As bases do coneurso determinarão:
a) todos os concorrentes cumprírão as exigên-

cias do regulamento d«l,concurso;

h) nenhum concorrente poderá enviar variante
de um mesmo anteprojeto, mas poderá
apresentar mais de um anteprojeto, Pil)-
dendo, neste caso, alcançar mais de um
prêmio;

c) fica vedado ao. promotor, arquiteto consul-
tor, e qualquer membro do júri ou depen-
dentes de um e outros, colaborar sob quat-
qU'ar forma na execução dos trabalhos ou
interromper o sigilo dos mesmos;

d) nos casos de concursos públicos, os dese-
nhos, embalagens, sebrecartas ou invólu-
cros, não poderão trazer marca, nome,
pseudônimo ou distintivo que possa íden-
tificatr o autor . O encarregado da recepção
dos trabalhos numerará cada sobrecarta e
entregará ao portador um recibo, com o
mesmo número, encerrando-a em seguida
em outra sobrecarta que será lacrada e co-
lada . no invóluero. O arquiteto ('jonsultor
abrirá cada invólucro e dará a cada dese-
nho nêle contido e à respectiva sobrecarta
um mesma número de ordem;

e) logo após o encerramento do jUJIgamento e
conhecido o resultado, o promotor do con-
curso deverá providenciar a exposição dos
trabalhos classificados e, sempre que possí-
vel dos demais trabalhos, em lugar acessível
ao público;

f) tôdas as despesas com a realização do con-
curso, eonrerão por conta da entidade pro-
motora

4.3 - .o programa do concurso informará sempre:
a) limites, dimensões, levantamentos plani-

altimétricos, dados climatéricos, orientação
magnética, natureza do subsolo e as res-
trições legais aplicáveis ao locwl ou terreno
a ser planejado ou edificado, bem como a
taxa de ocupação do terreno, recuos obri-
gatéríos e outras exigências de ordem ur-
banística ou paisagística a serem obede-
cidas;

b) destino e acomodações do edifício ou obra
a ser projetada e organograma;

c) limite ou estimativa de áreas e de custo
da obra a ser projetada;

d) discriminação dos desenhos a serem apre-
sentados; dimensionamento obrigatório de
pranchas, de acôrd!o com as Normas Téc-
nicas Brasileiras; tipo de desenhos; com-
posição. de legendas e escala de apresenta-
ções; memoríal justificativo e outros ele-
mentos gráficos julgados necessários à ~t
compreensão dos anteprojetos;

e) apresentação ou não de maquetes;
. f) forma de elassíríeaçãe, número e impor-

tância dos prêmios, bem como menções aos
autores de trabalhos não premiados; ....

g) nome do proprietário 0'11 entidade promo-
tora e do arquiteto consultor;

h) nome d~ componentes do júri;
i) jornal ou jornais, nos quais serão publica-

dos os editais e avisos referentes aos con-
cursos públicos;

j) prazos do concurso, daIta e hora do seu
término, lugar onde os trabalhos serão en-
tregues e responsável ou encarregado do
seu recebimento.

5 - ARQUITET.o C.oNSULT.oR
5.1 - As entidades que promovem a realísação de

concursos de arquitetura devem escolher um ou mais ar-
qu'Uetcs consultores, aos quais incumbirá:

a) elaborar as bases e os programas de comum
acôrdo com os promotores do concurso e
submeter à aprovação prévia do IAB;

b) organizar o certame;



c) prever a despesa a ser efetuada com sua
realização;

d) estipular data para recebimento de con-
sultas e respostas;

e) prestar as informações solicitadas pelos
concorrentes com a maior urgência pos-
sível;

f) promover o recebimento dos anteprojetos,
de acôrdo com a alínea d do item 4.2;

g) organizar a exposição dos trabalhos para
julgamento;

h) assessorar o júri no que lhe fór solicitado;
i ) presidir o ato de encerramento do concurso;
j) promover a divuãgaçâo do concurso, pelos

departamentos dio lAR, antes da abertura
das inscrições.

5.2 - As Iníormaçêes que forem dadas a qualquer
concorrente, serão eomunícadas aos demais.

5.3 - Por ocasião do ato de eneenramento do concur-
so, Iavrar-se-á uma ata que deverá ser assinada pelos
membros do júri, pela entidade promotora do concurso e
pelo arquiteto eonsuãtor a quaJi deverá ser dada a devida
puhlleldade.

I) - JÚRI
6.11- O júri será constituído por maioria d,e arquite-

tes pertencentes ao corpo de jurados do IAB, cabendo a
escolha dos respectivos nomes aos promotores do con-
curso. ,

6 .2::~10 júri será composto de três. membros no nu-
nímo, podendo êste numero ser amplIado, mantendo-se
sempre o número impar de membros. . ~

6.2.1 - O júri deverá levar sempee em consíderaçâo
as exigências do edital, do programa e das bases do con-
curso e de tôdas as informações fornecidas pelo arquiteto
consultor.

6. Z. 2 - O júl'Í tem a faculdade de convocar consulte-
res técnicos, quando julgar neeessárío. .~

6.3 - As reuniões do júri serão secretas. Por oeasiao
da abertura dos trrubalhos e encerramento" serão lavradas
atas, as quais mencionarão tortos os acontecimentos rela-
tivos a êsses dois atos.

6.4 - Em sua primeira sessão, o júri receberá do ar-
quiteto consu'ltor, além dos elementos especificados nos
itens 4.2 e 4\. 3, todos os esclarecimentos prestados aos
concorrentes, em respostas às suas consultas.. ,

6.5 - O júri reunír-se-á dentro de vinte días, no ma-
xímo, após a data da entrega dos anteprojetos ..

6.6 - A decisão do júri deverá ser comunícada p~r
escrito aos interessados, quando se tratar de concurso prr-
vado e enviada à imprensa, imediatamente após a lavra-
tura das respectivas atas de julgamento, quando se tratar
de concursos públicos.

6.7 - A decisão do júri é inapelável.
6.8 - Nenhum prêmio poderá ser considerado vago,

a não ser pCol'defeitos e vícios fundamentais dos antepro-
jetc-s, caso em que o júri deverá especificar clara e det~-
Ihadamente na ata de julgamento. Para declarar um pre-
mio vago, o júri deverá contar com o voto unânime de
todos os seus membros.

6.9 - A não concessão de determinados prêmios, cre-
(lenda o júri à distribu'içãoa critério do mesmo, de soma
correspondente, através de prêmios suplementares de es-
tímulo.

32 7 - PRt:l\'I10S
7.1 - O valor dos prêmios será fixado, a critério do

arquiteto consultor, através da distribuição, em pelo menos
três prêmios, de 20% (vinte por cento) do valor estimado
total da remuneração a ser pag;a ao arquiteto vencedor
pela execueão do projeto (importância esta calculada de
aeõrdo ccm a tabela. do Instituto de Arquitetos do Bra-
sil) , reservando-se 2,5% (dois e meio por cento) do mes-
mo valor a serem distribuídos a critério do júri, como prê-
mio de estímulo.

7.1.1 - O 1.° prêmio nunca poderá ser inferior a 810
(oito por cento) do valor estimado total da remuneraçao
a ser paga pela execução do projeto completo, ~

7.2 - Os prêmios são considerados como tais, nao po-
pendo portanto, serem deduzidos da remuneração prevista
ao arquiteto vencedor.

7.2.1 - Todos os prêmios deverão ser pagos até 30
(trinta) dias após o resultado do concurso.

7.3 - Em nenhum caso o 1.° prêmio poderá ser dado
a mais de um trabalho. '

7.4 .,....Os prêmios somente serão conferidos nos .eon-
cursos públicos.
. 7.5 - Nos concursos privados deverá ser fixado u~

prõ-Iabore aos eoncomentes convídados, igual a 2,5% (d018
e meio por cento) do valor estimado. da remuneração a
ser paga ao arquiteto vencedor pela. execução do projeto

completo, importância essa calculada de acôrdo com a
Tabela do Instituto de Arquitetos do Brasil, .

7.5.1 - O vencedor do eoncurso privado não ',receberá
prô-Iabore. Cada um dos demais cancorrenées será remu-
nerado de acôrdo com o estipulado no item 7.5.

7.'6 - Ao prímeíro classificado caberá obrigatOria-
mente a execução do projeto completo, percebendo remu-
neração fixada na Tabela do Instltuto .de Arquitetos do
Brasil, podendo, ainda, de comum acôrâo com o pronto-
ter, exercer a direção técnica da obra.

7.6.1 - O arquiteto classificado em primeiro -Iugar
não poderá ser o construtor da obra nem ter ligação de
espécie alguma com a entidade incumbida de tal tarefa,

7.7 - O ato de identificação do arquiteto vencedor
ratificará, automàtíeamente, o contrato dêste com o pro-
motor, de cujo documento de regulamentação deverá .fazer
parte obrigatoriamente, o presente regulamento, a tabela
de pagamento de direitos autorais do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil, as bases do concurso, o anteprojeto ven-
cedor e a 31ta do julgamento.

7.7.1 - A outorga do instrumento de regulamentação
deverá ocorrer até no máximo 30 (trinta) dias da d.ata de
identificação. .' . . .

7.7.2 - No caso da não outorga do Instrumento de
regulamentação no prazo previsto no item anterior, ou
da prerrogação dêste prazo de comum acôrdo entre, o pro-
motor e o vencedor do concurso, o promotor ficara auto-
màtíeamente responsável pelo pagamento da indenização
prevista na Tabela de pagamento de Direitos Autorais do
Institu'to de Arquitetura do Brasil. (item 5.5) importância
esta, ealeulada sôbre o valor da remuneração a ser paga
ao arquiteto vencedor, de acôrdo com o mesmo critério
do item 7.1.

7 .8 - Os trabaãhos elassifícados e premíadcs passarão
a ser de propriedade do promotor. do ccncurso após o pa-
gamento dos prêmios estipulados, somente para efeito pro-
moeíonal, permanecendo a utilização dos direitos autorals
de propriedade dos respectivos autores. '
8 - TAXA DO IAB PARA ORGANIZAR O CONCURSO

8.1 - O IAB receberá para a organísaeão do concurso,
10% (dez por cento) sôbre o valer estímado da remune-
nação a ser paga ao arquiteto vencedor, importância eSsa
calculada de acôrdo coma tabela do IAB. destinados da
seguinte forma:

a) 2% (dois por cento) - para o IAB;
b) 3,5% (três e meio pc,r cento) - para o

arquiteto consultor; .
c) 4,5% (quatro e meio por cento)' - 1,:;%

(um e meio por cento) para cada membro
do júri (três).

8.1.1 - No caso em que o promotor, aumentar o nú-
mero de jurados, a taxa do IAB sofrerá um acréscimo de
1,5% (um e meio por 'cento) para cada jurado comple-
mental"

8.1.2 - A remuneração prevista caberá ao departa-
mento patrocinador, embora, possa o concurso ser de âm-
bito nacional. .

8.2 - A remuneração do IAB deverá ser paga até 30
(trinta) dias após o resultado do concurso.

8.3 - As despesas relativas à remuneração dos con-
sultores téeníeos, viagens e estadas dos juradOS e do ar-
quiteto consuãtor, correrão por conta dos promotores.
9 - DIS,POSIÇÕES GERAIS

9.1 - Não poderá participar do concurso nenhum
arquiteto que tenha colaborado na confecção do progra-
ma ou que seja sócio ou empregado do arquiteto COIl\-
sultor.

9.1.1 - A pa.rticipação do concurso, importa da parte
do concorrente, em integral concordância cem o edital e
programa de concurso.

9.2 - Em nenhum caso, as bases e o programa do con-
curso poderão ser modificados.

9.2.1 - Os concorrentes, dentro do prazo a que se
. refere a alínea d do item 5.1, poderão dirigir-se ao arqul-
teto consultor, em forma anônima, através de carta regis-
trada pedindo esc1a.recimento sôbre as bases e o programa
do concurso.

9.2.'2 - Sõmente após terem sido eumprídos cs re-
quisltos estabeleeídcs no item 9.3.1 e na aünea e do item
5.1 os esclarecimentos passarão a fazer parte das bases
e do programa do concurso.

9.3 - O edital do concurso fará menção expressa ao
regulamento, incorporando-o.

9.4 - Finalizando o concurso, o arquiteto. eensultor
poderá manter sua condição de assessor técnioo junto ao
promotor do concurso se êste o dlesejar, no -sentíâo de
representá-Io junto ao arquiteto vencedor, Não poderá no
entanto, participa.r, de flonna. alguan,a., na execução do
projete definitivo 01'1 na construção da' 'Obra. O
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1- ATRIBUIÇÕES DO ARQUITETO OBJETIVADAS
NESTA TABELA

1.1 - Autoria da concepção do planejamento físico,
regional e urbano:

O planejamento físico pode abranger planos nacionais,
interestaduais, estaduais, regionais, intermunicipais, muní-
cipais e setoriais. Compõe-se o planejamento dos seguintes
dados concepcionais suscetíveis (de proteção autoral na
í'orma da legislação nacional e internacional, apresentados
em escala adequada à perfeita compreensão dos elemen-
tos nêles contidos.

a) Estudo preliminar
Relatório justificativo determinando a via-
bilidade de um programa, do partido a ser
adotado e alcance das medidas propostas;
estudo sumário da rêde viária, zoneamento
e uso do solo, distribuição dos eventuais
novos núcleos urbanos.

b) Plano diretor
Plantas com os limites da área estudada,
ligação, comunicações e relações, cem áreas
vizinhas; plantas de uso proposto e ocupa-
ção do solo urbano e rural, distribuição do
equipamento urbano (ensino, assistência,
abastecimento, recreação; plantas de zonas
que requeiram estudos particularizados;
plantas do sistema víánío; indicação esque-
mática da rêde de serviços públicos - capta-
ção e distribuição de água, rêde de esgotos,
fonte e distribuição de energia elétrica,
transporte, lixo); relatório compreendendo:
detahhada análise e programa sócio-econô-
mico (previsão demográfiea e desenvolvi-
mento agro-Indtrstrfaãj ; propostas de medi-
das legíslatívas, administratívas e de rela-
ções públicas.

c) Planos complementares
Plantas urbanas indicando recuos, densi-
dades, parcelamento de lotes ou projeções;

perfis longitudinais e transversais de vias
públicas com indicação de aterros e des-
montes; plantas, seções e elevações para
aprovação dos podêres públicos.

1.1.1 - Para os planes diretores serão usadas as es-
calas suficientes a cada caso; de preferência 1:101l.000
para regiões, 1:2.5.000 para os munícípíes e 1:5.000 para
os núcleos urbanos.

1.1.2 - A criação da paisagem urbana, expllcítada
pOi' trabalhes de palsagismo - 5.7 (h) - e de comunica-
ção visual - 5.7 (j) - assim como cs detalhes compíe-
mentares - 5.7 (m) -- estão vinculados à alínea "c" do
item 1.1.

1.1.3 - Os projetas de novos núcleos urbanos, incluí-
dos os "Icteamentos", enquadram-se na alínea "c" do item
1.1 corno sendo um planejamento seterial do muníeípío.

1.1. 4 - Ao autor do planejamento físic-a cabe o di-
reito de ser consultor do contratante, pelo prazo ~ cinco
anos, de forma a assegurar a fiel observância de sua con-
cepção, dírímíndo eventuais dúvidas.

1.2 - Autoria da concepção dos projetos arquítetônícos

O projeto arqultetônâeo completo compõe-se dos se-
guintes dados eoncepcíonaís suscetíveis de proteção auto-
ral na forma da legislação nacional e internacional, apre-
sentados em escala adequada à perfeita compreensão dos
elementos nêles contidos.

a) Estudo preliminar

Estudo do problema para determinação da
viabilidade de um programa e do partido
a ser adotado.

b) Anteprojeto

Solução geral do problema com a definição
do partido adotado, da concepção estrutu-
ral e das instalações em geral, possíbilltan-
do clara compreensão da obra a ser exe-
cutada.

c) Projeto definitivo

Solução definitiva do anteprojeto, represen-
tada em plantas, cortes, elevações, especi-
ficações e memoríaís de todos os pormeno-
res de que se constitui a obra a ser exe-
cutada; determinação da distribuição dos
elementos do sistema estrutural e dos pon-
tos de distribuição das rêdes hidráulicas,
sanitária, elétrica, telefônica, ar eondícíc-
nado, elevadores, etc ..

1.2.1 - Ao autor do projeto cabe o direito de viste-
ríar periodicamente a execução de sua obra, d:e forma a
assegurar li< fiel observância de sua concepção, dirímindo
eventuais dúvidas.

1.3 - Elaboração de cálculos complementares ao pro-
1eto -arquítetôníco

Os cálculos complementares ao projeto arquítetônico
são fornecidos em forma e escala convenientes à sua COl'-
reta interpretação e compõem-se geralmente de:

a) Cálculo estrutural

Verificação estática dos elementos estrutu-
rais do projeto definitivo, fixação das di-
mensões, detalhamento e especificações de
seus componentes.



b) Cálculo das instalações hidráulicas e sani-
tárias

Cálculo dos elementos das rêdes hidráulica
e sanitária do projeto definitivo, fixação
das dimensões, detalhamento e especifica-
ções de seus componentes.

c) Cálculo de instalações elétricas e telefônicas

Cálculo dos elemento-s da rêde elétrica e
telefônica do projeto definitivo, fixação das
dimensões, deta1hamento e especificações
de seus componentes.

1.3.1 - A coordenação e orientação geral dos cálculos
complementares ao projeto arquitetôníeo, caberão sempre
ao arquiteto que, a seu critério, indicará profissionais le-
galmente habilitados e respansáveís pelos mesmos,

1.4 - Direção geral da execução da obra

A direção geraê da execução da obra caracteriza-se
pela prestação dos seguintes servíços:

a) orientação geral, através de planejamento
e perfeita verificação de seu andamento;

b) organização das concorrências de aquisição
de materiais ou mão-de-obra, bem como pa-
receres técnicos;

c) responsabilidade técnica, através do eontrô-
le e coordenação dos diversos empreiteiros,
emprêsas ou técnicos que nela trabadhem ;

d) verífíeaçâo das quantidades, volumes e qua-
lidades dos diversos materiais a serem em-
pregados.

1.4.1 - Em nenhuma hipótese esta direção geral par-
tíclpará do aspecto comercial da obra, quer na compra e
venda de materiais, quer na responsabilidade da contra-
tação dos serviços de mão-de-obra.

2 - APLICAÇãO DA TABELA

2.1 - A presente tabela é subdividida em cinco, de
acôrdo com as atribuições relacionadas nc item 1.

a) Pagamento de direitos autorais do planeja-
mento físico, regional e urbano.

b) Pagamento de direitos auteraís do projeto
arquitetôníco.

c) Elaboração dos planos complamentares ao
planejamento físico, regional e urbano.

d) Elaboração de eálcucos complementares ao
projeto arquitetônico;

e) Direção geral da execução da obra.

3 - TABELAS

3.1 - Tabela para pagamento de direitos autorais do
planejamento físico, regional e urbano.

3.1.1 - O pagamento de direitos autorais para p!anos
nacíonaís, Internacionaâs e estaduais assim como a consul-
teria citada no item 1.1.4, será efetuada mediante ajuste
prévio.

3.1.2 - O pagamento de direitos autorais para estudo
preliminar e plano diretor de planos Intermunieípaís, regio-
nais, municipais e setoríads, será efetuado mediante a se-
guinte tabela, elaborada em Iunçâo da população futura
da área, abordada, determinada pele plano, e em função
também de uma percentagem aplicada sôbre a média dos
sa:.ários-mín!mos do país, pill' habitante.

N.O de habitantes
percentagem aplica-
da à média dos sa-
lários - mínimos por

habitante
1,20%
1,10%
1,00%
0,80%
0,70,%
0,60%
0,50%
0,40%
0,35%
0,30%
0,25%
0,2.0%

até 5.000 hab,
do que exceder de 5.000 hab. até 10.000 hab.
do que exceder de 10.000 hab. até 30.000 hab.
do que exceder de 30.000 hab, até 4(LOOO hab.
do que exceder de 40.000 hab. até 50.000 hab,
do que exceder de 50.000 hab. até 75.000 hab.
do que exceder de 75.000 hab. até 100.000hab,
do que exceder de 1()0.000hab. até 150.000hab.
do que exceder de 150.000hab. até 200.000 hab.
do que exceder de 200.000hab. até 300.000 hab.
do que exceder de 300.000hab. alté 400.000hab.
do que exceder de 400.000

3.1.2.1 - Nos planos para áreas urbanas de veraneio,
ba.neárías, estâncias hídroclímatérícas e turísticas, de-
verá ser considerada a população total prevista pelo pla-
no, isto é, a soma das populações flutuante e fixa.

3.1.3. - Para cálculo da área da construção permis-
sível será considerada a soma das áreas de todos os pisos
das construções.

3.1.4 - Para o caso de planejamento de "loteamen-
tos" é possível a contratação de direitos autorais apenas
dos planos complementares, considerando neste caso como
planejamento setoríal do muníeípíe sua remuneração }i-
mítar-se-á à tabela dêste item.

3.1.5 - No caso do arquiteto elaborar tanta o estudo
preliminar e o plano díretorveomo os planos complemen-
tares, - sua remuneração será calculada somando-se os
resultados da aplícação das tabelas 3. 1. 2 e 3'.2.

3.2 - Tabela para pagamento de direitos autora.s
dos planos complementares ao planejamento
físico

O pagamento de drireitos autorais para os planos com-
}:Gen~'cl1taresmencionados na alínea "c" do item 1.1 será
efetuado de acôrdo com a seguinte tabela:

Para cada hectare do núcleo urbano - 100% da mé-
dia dos salários-mínímos;
mais: para cada 1.000 m2 de área de construção per-
missível - 100% da média dos saláníos-minímos,

3.3 - T'abela para pagamento de direitos autorais do
projeto arquitetônico.

li presente tabela é aplicada em percentagem sõbre
o custo total da obra, representando o valor da remune-
ração devida ao arquiteto.

As percentagens incidentes são as seguintes:

a) até Cr$ 2.500.000,00 será feito ajuste prévio.

b) pelos primeiros Cr$ 2.500.000,00 12%
do que exceder de Cr$ 2.500.000,00 até
Cr$ 5.000.000,00 10%

c) peles primeiros Cr$ 5.000.000,00 11%
do que exceder, até Cr$ 10.000..000,00 8%

d) pelos primeiros Cl'$ 10.000.000,00 9,5%
dol) que exceder, até Cr$ 25.000.000,00 7%

e) pelos primeiros Cr$ 25.000.000,00 8%
do que exceder, até oes 50.000.000,00 6%

f) pelos primeiros 01'$ 50.060.000,00 7%
do que exceder, até Cr$ 500.000.000,1l0 5,5%

g) pelos primeiros Cr$ 500.000.000,00 5,65%
do que exceder até Cr$ 1.5(1).000.000,00 4%

h) pelos primeiros Cr$ 1.500.000.000,00 4,55%
da que exceder de Cr$ 1.50:0.000.()OO,OO 3%

3.3.1 - As percentagens acima são básicas, devendo
ser aãteradas para os seguintes típes de obra:

a) edificações de galpões, oficinas, armazéns,
garagens públicas, depôsítos, trapiches e ou-
tras similares, - as percentagens sofrerão
decréscimo de até 20%;

h) edífieaçêes de estabelecimentos industriais,
hotéis, edifícios públicos, hospitais, labora-
tórios, teatros, cinemas, residências, clubes
e instalações esportivas, igrejas, pavilhões
de exposição, monumentos e outras simila-
res, .....,as percentagens sofrerão acréscimo
de até 20%;

c) edificações de "conjuntus residenciais", isto
é, a repetição de unidades íguads, sejam l'e-
sidências individuais, sejam edifícios de
apartamentos, - as percentagens serão cal-
euladas da seguinte forma:

I - para as primeiras 2,5 unídades de re-
sidências individuais, de aeôrdo com
a tabela acima; para cada unidade
excedente, 1% desta remuneração
obtidas

H - para a primeira unidade de edifício
de apartamentos, de acôrdo com a ta-
bela acima; para a primeira repeti-
ção, 50% desta remuneração; para
cada unidade excedente 25% da re-
muneração inicial.



3.4 - Tabela para elaboração de cálculos comple-
mentares ao projeto arquitetônico

A remuneração correspondente à elaboração dos cál-
culos complementares não está Incluída na tabela 3.3. Esta.
remuneração equivalerá a 20% do valor total do projeto
arquitetônico, eadeuladu por aquela tabela.

3.4.1 - A remuneração dos cálculos complementares
não sofrerá o decréscimo previsto na. alínea "a" d.o item
3.3.1.

3.5 - Tabela para direção geral da execução da obra

Os honorários para direção geral de execução da obra
serão calculados de acôrdo com as mesmas percentagens
constantes da tabela. referida no item 3.3 fixadas em fUll!-
ção do valor do orçamento inicial da obra, a ser executada,

4 - PAGAMENTO

4.1 - Direitos autorais do planejamento físico, regio-
nal e urbano

A forma e o parcelamento da remuneração deverão ser
estipulados de comum acôrdo pelo contratante da obra e
lle10 arquiteto.

4.2 - Direitos autorais do projeto arquitetõnico

A forma e o parcelamento da remuneração deverão
ser estipulados de comum acôrdo pelo contratante da obra
e pelo arquiteto.

4.3 - Elaboração dos planos complementares ao pla-
nejamento físico regional e urbano

A forma e o parcelamento da remuneração. deverão
ser estipulados de comum acôrdo pelo contratante da obra
e pelo arquiteto.

4.4 - Elaboração de cálculos complementares ao pro-
jeto arquitetõnico

A forma e o parcelamento da remuneração, deverão
sei' estipulados de comum acôrdo pelo contratante da obra
e pelo arquiteto.

4,5 - Direção geral da execução da obra

Os pagamentos deverão ser efetuados pelo contratante
da obra ao arquiteto, em parcelas mensais, calculadas sô-
bre o custo total da obra no mês imediatamente anterior,
durante o praso total de sua execução.

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 - Nos casos de reforma, as percentagens da ta-
bela terão acréscimo de 30% (trinta por cento).

5.2 - Uma vez iniciado o trabalho de cada uma das
etapas do projeto arquitetônico, ficará assegurado ao ar-
quiteto o direito de terminá-Io e receber Integralmente a
remuneração correspondente.

5.3 - Se houver supressão de parte dos trabalhos con-
tnatados, o arquiteto terá direito a uma indenização. na
parte suprimida, correspondente a 50% do valor da remu-
neração respectiva.

5.4 - Se o .objeto do contrato se limitar ao estudo
preliminar, a remuneração devida ao arquiteto será de 10%
do valor total previsto na tabela.

5.5 - Se o objeto da contrato se limitar ao estudo pre-
liminar e ao anteprojeto, a remuneração devida ao arqui-
teto será de 40% do valor previsto na tabela.

5.6 - Se o objeto do contrato se limitar ao estudo
prelímínar e ou ao anteprojeto, e se êstes forem utilizados
para a execução de obras. tal utilização será suscetível da
aplicação das disposições legais relativas ao mau uso do
projeto, além da obrigatoriedade do pagamento da Indení-
zação correspondente a três vêzes o valor estipulado no
item 5.4 ou duas vêzes o valor estipulado no item 5.5.

5.7 - Serão pagos separadamente ao arquiteto, me-
diante ajuste prévio ou tabelas próprias:

a) os trabalhos de pesquisa e orientação para
elaboração de um programa:

b) os estudos e variantes de um mesmo pro-
jeto;

c) os estudos de novos projetos para a mes-
ma obra;

d) orçamentos;

e) assessoria, consultas e vistorias;
f) as despesas de viagens e estadas;
g) os trabalhos de projetos de arquitetura de

interiores;
h) os trabalhos de paisagismo;
i) os trabalhos de cenografia;
j) os trabalhos de comunicação visual;
k) os trabalhos de projeto de desenho indus-

trial;
I) os seguintes detalhes complementares da

aãínea "c" do item 1.1 (planos complemen-
tares); planos e detalhes de captação e
distribuição de água; planos e detalhes de
rede e tratamento de esgôto; planos e. d.e-
talhes de tratamento de lixo; planos e de-
talhes de geração e distribuição de luz e
fôrça;

m) quaisquer outros trabalhos não especifica-
dos nesta tabela.

S.8 - Serão pagos separadamente pe}q contratante os
trabalhos relativos aos projetos técnicos especializados, tais
como fundações, ar condicionado, elevadores, ete.

5.9 - Serão fornecidos pelo contratante todos os da-
dos requeridos pelo arquiteto, necessários à concepção do
projeto tais COmO: ' , .

levantamentos planí-altlmétrícos, sondagens
geoíõgfcas, estudo do solo, dados clímatérí-
eos, no caso do planejamento físico i mate-
rial cartográfico, levantamentos aerofoto-
gramêtrleos, informações relativas à demo-
grafía, tráfego, desenvolvimento sõelo-sconô-
míeo, situação de edificações existentes, da-
dos estatísticos, legislação existente, etc,

5.10 - O contratante somente poderá se utilizar do
projeto para o fim e local indicados nos documentos e de-
senhos apresentados.

5.11 - Para efeito do cálculo de remuneração global
do projeto arquitetônico entram no cômputo do custo to-
tal da obra respectiva, além dos materiais, serviços de mão-
de-obra necessários à sua execução e dos equipamentos
planejados ou vinculados à obra, mais os seguintes:

a) implantação e custeio do canteiro, depósito
de materiais, barracões para operários, an-
daimes e tapumes;

b) cota relativa à utilização de aparelhagem
para andamento das obras, como máquinas,
apetrechos e ferramentas;

c) instalações e consumo de luz, fôrça e água;
d) vencimentos de fiscais, apontadores e guar-

das da obra;
e) despesas relatívas a seguros contra fogo,

de responsabilidade civil e acidentes do tra-
balho e de aprovação do projeto; .

f) encargos decorrentes da Iegíslação social e
trabalhista;

g) admínístração relativa à execução da obra.

5.11.1 O equipamento planejado ou vinculado a
obra; compreende: o mobiliário, todo a sistema de instala-
ções e todo o equipamento especializado que devem ser
organizados e locailizados pelo arquiteto na elaboração do
projeto. Não inclui o equipamento especial quando estan-
do êle previamente definido e localizado - o projeta se
resume apenas a "abrigá-Io", não precisando o arquiteto,
a rigor, preocupar-se com ele, uma vez que dêle Indepen-
dam os trabalhos de execução do pl1Ojeta..

5.12 - Nos casos em que a determinação do custo real
da obra fôr eonvencíonada através de orçamento prévio,
deverá o mesmo ser reajustado de acôrdo com o orçamento
ou custo da obra, na época do resgate da remuneração
devida ao arquiteto.

5.13 - O arquiteto fornecerá ao contratante uma có-
pia de cada original, do projeto. Quaisquer outras cópias
serão pagas em separado pelo contratante.

5.14 - Caso a remuneração global do projeto não se-
ja, por Inadímplêncía do contratante, paga nos prazos
acordados, o seu valor será reajustado na data de sua li-
quidação, na base global da obra na época do resgate.

5.14.1 - No caso em que o custo global da obra seja
inferior ao inicialmente previsto. prevalecerá a estimativa
inicial.

5.15 - O Conselho SUperior do Instituto de Arquite-
tos do Brasil poderá atualizar os valôres das tabelas, sem-
pre que a conjuntura econômica nacional assim o exigir.

O



Insti tu to de Arquitetos Brasildo
Tabela para pagamento de direitos autorais e serviços complementares

Exemplos de aplicação da tabela

Exemplo n.o 1 - Projetos de novos núcleos urbanos

Cálculo de remuneração para pagamento de direitos
autorais de projeto completo de um nôvo núcleo urbano
ou de um loteamento em área urbana, de 18 hectares.

a) considerando-se como sendo um planejamento
setorial dentro de um município; trata-se, portanto,
de um plano complementar, (1.1 "o").

b) Considera-se que:

1) a média dos salários-mínimos é de .
Cr$ 32.856,00;

2) as áreas verdes, vianas, etc., ocuparão cêrca
de 6 ha.; sobram 12 ha . para lotes;

3) em cada lote poder-se-à construir 1/3;

4) as construções poderão ter dois pavimentos;

c) A remuneração será de:

18 vêzes crs 32.856,00
80.000

mais vêzes 32.856,00
1000

262.048,00

2.628.480,00

2.890.528,00

d) os trabalhos de paisagismo (5.7 h), de comunica-
ção visual (5.7 j) e os detalhes complementares
(5.7 m) deverão ser contratados e remunerados
mediante acôrdo separado.

Exemplo D.O2 - Elaboração de planos diretores

Cálculos de remuneração para o pagamento de direitos
autorais de projeto completo de um plano diretor para
.uma estância balneáría .

a) considera-se sendo um planejamento municipal a
ser realizado em duas etapas, o estudo preliminar
(1.1 a) e o plano diretor (1. 1 b), e sua remunera-
ção será calculada segundo a tabela 3.1.2.

b) considera-se que:
1) a média dos salários-mínimos é de .

Cr$ 32.856,00;

2) dados estatísticos apontam uma população fixa
de 5.000 pessoas; o estudo preliminar leva à
previsão de um incremento para 10.000 pes-
soas;

3) registra-se uma população flutuante de 6.000
pessoas, sendo previsto um incremento para
11.000 pessoas.

c) a remuneração será de:

21.000 (1% de 32.856,00) = Cr$ 6.899.760,00.

d) a função de consultor do contratante (1.1.4) pelo
prazo de 5 anos será objeto de contrato e remune-
ração mediante acôrdo separado;

e) observa-se que, ao ser contratado o trabalho, a
previsão populacional é menos exata do que após
a elaboraçâo 00 estudo preliminar; poder-se-à,
neste caso, estabelecer um valor inicial, reajustá-
vel após a entrega do estudo preliminar;

f) caso o contratante, após receber o plano diretor,
deseje receber planos complementares (1.1 c), por
exemplo, loteamento, - deverá remunerar o ar-
quiteto de acôrdo com a tabela 3.2.

Exemplo D.o3 - Repetição de unidades arquitetônicas

Projeto arquitetõnico repetido para 75 residências po-
pulares.

a) aplica-se a tabela para projeto arquítetôníco (3.3);

b) considera-se que cada residência medirá 50 m2
construídos, sendo o custo de construção de Cr$
50.000,00 por m/mã: cada casa custará .
Cr$ 2.500.000,00.

c) a remuneração será:

1) pelas primeiras 25 unidades

(custo de Cr$ 62.500.000,00)
7% de Cn$ 50.000,00 = 3.500.000,00

5,5% de Cr$ 12.500.000,00 = 687.50D,00

2) pelas restantes 50 unidades:

50 vêzes 1% de 4.187.500,00 =:;

Total:
2.093.750,00
6.281.250,00

d) caso o contratante deseje os cálculos complemen-
tares (1.3), a saber: cálculo estrutural, instalações
elétricas e hidráulicas, sua remuneração equiva-
lerá a 20% de Cr$ 6.281.250,00.



Arqu'ltetura. de Interior

Inquérito sóbre o móvel brasileiro

o móvel· brasileiro atingiu um nível de maturidade que o coloca em po-
siçao de destaque no. panorama internacional. Se esta projeção, porém, ainda não
se Iêz sentir de forma mais ampla é porque "pouco se tem feito de objetivo, neste
sentido, ..

Quai:s são os problemas no móvel brasileiro? Como equaeioná-Ios e que so-
I_uçõ~sse tor~ão recomendáveis? Que resultados práticos podem ser obtidos?

ARQUITETURA - abrindo sua eeção de Arquitetura de .Interior" que está
.~ cargo .do arquiteto Luís Paulo Conde - traz à tona a questão, promovendo um
amplo inquérito sôbre- os problemas do móvel brasileiro e de seu detenho. Uns deba-
tes partãcíparão indústriais, arquitetos "designers", usuários e, se possível, autorida-
des governamentais.

Vária;s .questões', formuladas com o objetivo único de colher elementos que
permitam .um estudo .profundo e exato do problema, serão enviadas aos homens
que, pelo conhecimento e experiência neste campo, podem trazer uma contribuição
expressiva à valerízação do móvel. brasileiro,

O inquérito programado será iniciado abordando em particular, a indús-
tria do mobiliário. Algumas das principais firmas do Rio e São Paulo" escolhidas
dentro de rigoroso critério, responderão às seguintes perguntas:

1 - O Brasil é um grande exportador de madeiras.
O jacarandá, o mogno, a peroba, a ímbuia, o pi-
nho e tantas outras, são disputadas no mercado
internacional. Acredita que esta exportação ma-
ciça de madeiras não manufaturadas seja provei-
tosa à nossa economia, ou à nossa indústria do
mobiliário?

2 - Quais são as possibilidades do móvel brasileiro
no .mercado internacional" tem êle condições de
competir, em desenho, em qualidade, em preço ?

3 - Que medidas, em sua opíníãc, deveriam ser to-
madas para colocar o móvel brasileiro. no mer-
cado Internacional, e quais os mercados onde
êste móvel teria maiores possibilidades de pene-
tração?

4 - A produção nacional de mobílíárío utiliza pro-
cesses industriais modernos ou obedece a métodos
artesanais ?

5 - Qua.l a capacidade de absorção d,,, mercado in-
terno e quais as possibilidades de sua expansão?

-.
6 ,- Nu momento, o govêrno brasileiro está empenha-

do em enfrentar o grave problema nacional do
defícit de moraddas. O móvel é um complemento
indispensável da habitação, Há, em sua opinião,
possibilidade de se produzir móveis de bom dese-
nho, em larga escala e a baixo custo? Como, em
seu' entender, O' govêrno poderia estimular esta
produção?



Galeria
artes visuais

Ferreira Gullar

PROBLEMA DE CONSCI11:NCIA

Não é aJor simples acaso que, em
certas épocas, as obras de arte atín-
gem maor ou menor grau de abstra-
ção. Essa,s variações .são determina-
das, de um lado, pelo impulso cons-
tante que impele a expressão para
formas cada vez mais gerais e simples;
e de outro, por condições sociais, cul-
tura:s, que determinam o nível de ob-
jetividade da cultura com respeito à
realidade.

Na época moderna, especialmente
do Impressíonísmo para cá, os graus
de abstração da arte se exprimem
através de formulações próprías de
uma idade "sem deuses". Se a arte
contemporânea chega, em nossos dias,
a um nível de 'abstração jamais alcan-
ça:::';)anteriormente, não consegue en-
tretanto libertar-se do espírito obje-
tivo que está na sua origem e que era
o apanágio da classe que, a partir da
Renascença, assumiu o domínio do
mundo.

E na arte contemporânea se refle-
te, ~reci8amente, a contrafação da
objetividade que a burguesia criou
para se proteger, ao perceber que 'O
espírito de análise, que a justíncara
contra a Irractonalídade do feudalis-
mo, começava a por à mostra também
as suas deficiências e limitações.

Foi a burguesia quem descobriu que
a história é racional, e usou dessa
descoberta para liquidar o regime
feudal e expandír-se através dos con-
tinentes. Mas a racíonalídade da bis-
tóría, se determinou o fim do feuda-
lismo, também determina a substituí-
ção da dominação burguesa, capita-
lista, por outra organização social.
Foi quando isso se tornou evidente,
que a burguesia gerou o írracronalís-
mo, que na arte moderna encontra
cabal expressão.

Mas trata-se de um írracíonalísmo
que se exerce no nível mesmo da ra-
zão, isto é, como antagonista dela,
afirmando-a e negando-a a cada mo-
mento. Essa contradição se formula,
no campo econômico, quando se afir-
ma a livre iniciativa e se :prega o
planejamento do Estado. Na arte, é
a destruição e a afirmação do objeto.

o Impressionismo marca a volta da
arte à natureza, mas já é éle uma
fuga ao Realismo de oouroet, que
trouxe uma vaca para dentro do seu
atelier. Courbet pintava operáros
quebrando pedras na rua. Monet pin-
ta fachadas mudando de cromatsmo
ao correr dos minutos. Do Realismo
para o Impressíonísmo, ·a ipintUI'R
abandona as implicações mais con-
cretas da vida, para captar objetos.
Objetes cósmicos, não objetos sociais.

E a história da pintura moderna é
a líquídação paulatina de tôdasas re-
lações objetivas entre a pintura e o
mundo, até chegar-se à arte abstra-
ta: formas geométricas, ou manchas,
sôbre um fundo. E, depo's, a destrui-
ção do próprio quadro, que se torna-
ra, na ausência da representação, um
objeto, Mas, para substítuí-lo por ou-
tro objeto, com características espe-
ciais. ll: relêvo, é contra-relêvo, antí-
relêvo? Objeto, anti-objeto, nãc-oo-
jeto?

Em nome da objetividade, buscou-
t:« o objeto como impressão; o que era
cubst.tuír a consciência pela sensação,
8 se reduzir a pintura a duas dímen-
sões. Em nome da lógica, se retirou
a imagem do objeto da tela, já que
"pintura" são formas e côres sôbre
uma superfície. E, assim, para não se
perder a reatiâaae e a autenticidade,
passou-se para o surrealísmo, o con-
cretísmo, o tachísmo e agora ao neo-
Iíguratívlsmo ...

Como, expressão de sua época, essa
arte reflete, já positiva ou negativa-
mente, uma crise de conscíêncía ob-
jetiva, a má-fé ou o desespêro em
face da realidade. O

cinema

Carlos D,iegues

NOVOS E VELHOS CINEMAS
DE HOJ'E - I

Iniciamos hoje uma sene de artigos
(ou reportagens) sõbre a situação do
cinema atual. Estes textos são inspi-
rados em observações feitas na Fran-
ça e na Itália, onde estivemos nos
últimos três meses.

1 -- FRANÇA: FEITIÇO CQN'TRA O
FEITICEIRO

Depois de 6'9/160, anos do "rush"
propagandístico da "nouvelIe vague",
o cinema mundial parecia entregue a .
urna só esperança - a criação dos
novos cineastas franceses, a "caméra-
stylo", a política do autor. No mesmo
S1l;00,entravam o veterano Resnai1; e
o ímurovtsado Chabrcl, o artesão Ca-
mus ·e o romântico MalIe, sob o signo
dos pioneiros como Bresson e Astruc.
Dificilmente, àquela altura, entende-
riam a entrevista que Agnés Varda
daria respondendo sôore a definição
do movimento: "Fazemos cinema nês-
do momento: é tudo." Ou, no mesmo
questionário, a ironia de Resnaís
quando perguntado pela coisa em co-
mum entre êles: "O amor pela pro-
jeção em cinemateca.""

Na verdade, além da decadência de
Hollywood e da academízação do ci._
nerna italiano de pós-guerra, pouca
esperança restava em tôrno dos "mes-
tres" francêses como Clair ou Renoír
ou Carné. A indústria, sem encontrar
uma saída. para os seus problemas,
descobriu, nos jovens teóricos do cine-
ma de baixo orçamento, uma solução
pelo menos temporária. Do amor à

cínemateca e da decisão de fazer um
filme industrialmente realista nasce-
riam os ,pontos fundamentais para a
solíd'ftcação da nova vaga.

roao« ao Flipper

Hoje, são êsses homens (e seus pro-
dutores) que comandam o processo
industrial do cinema europeu. Só que
as coisas mudaram um pouco e, nesta
mudança, as regras sofreram trans-
formações inesperadas. A França
prosperou e o gaullismo, duro e Sólido,
criou condições para que o aumento
do nível de vida do povo francês o
massíf'ícasse num sentido, e 0 albur-
guesasse em outro. A TV, velha ini-
miga, plantou-se em todos os 'lares,
ao lado da geladeira, do automóvel.

Os barbudos miseráveis e suteídas de
st. Germain são hoje apenas a lem-
brança de um tempo muito antigo.
A França cresceu e reconquístou sua
~osição maior, sua glória. E a "nou-
velIe vague", culturalmente precursora
disso, foi se 'adaptando cada vez mais
aos novos esquemas.

Era Truffant que dizia que o que
OS novos cineastas trancêses tinham
em comum era o fato de que todos
jogavam no "Ilípper ", a maquininha
caça-níqueis instalada em todos OS ba-
res de Paris. No "flipper" paseavam
as noites (Chabrol diz que seus ro-
teiros são escritos em longas noites
de "flipper", entre êle e seu colabora-
dor principal) e ali identificavam todo
o espíríto de Sua geração - a como-
didade de progresso, a prosperidade.
a eletrônica, a eletricidade em função
do risco, da audácia, da lasciva hip-
nose de luzes coloridas, sons astro-
náuticos, etc. .

A nova França recuperava o tempo
do amor: - o amor como tema essen-
cial da cultur.a francesa, o amor de
Flaubert e 'Stend'hal, da Bovary e de
Nana. Mas recuperava também o
tempo do ócio, o ócio das sociedades
mais modernas e mais traumatízadas,
do consumo fácil e do "divertisse-
ment". No cadinho de tudo ísso, sur-
ge a nova indústria francesa utilizan-
do a inteligência como salvação, mas
a seguir denunciando o seu íntelec-
tualísmo para poder prever os novos
consumos que ela mesmo gerou. Ou
seja, a "nouvelle vague" foi uma ex-
periência industrial positiva, mas é
prec'so desíntelectualízá-Ia, afastar
problemas de cabeça do francês mé-
dio, que quer ir ao cinema comodis-
tração, livrá-Ia do emaranhado <desi-
tuações chocantes ou "difíceis de en-
tender", roubá-Io da TV à custa do
espetáculo, do show em grande tela.
E o público, massificad.o ou aburgue-
sado, não deseja outra coisa - o re-
,pouso depois da reconstrução. ll:le
é muitas vêzes parceiro do cineasta,
no "flipper, da esquina.

Da insolência à timiâez

Dcs chamados "grandes" do movi-
mento, -Jean Luc Godard foi talvez
o primeiro a entender isso. Depois de
uma partida excepcional ("A bout de
souffle") Godard veio sucessivamente
optando pelo espetáculo, inteligente,
mas por diversas vêzes inconseqüente.
E, ,por fim, "O Desprêzo " ("Le Mé-
pris"), após o qual êle afirma. nada



ma.s ter a acrescentar 1l!ste últ'rnc
filme, uma séríe prolongada de dís-
cursos alusivos ao cinema, um drama
mal dígerído de uma novela de Mo-
rávía, mostra com tôda a clareza a
nova posição de Godard (não muito
nova, afinal). A história, pretensiosa-
mente denunciadora d';) que se passa
"atrás das câmeras", conta o drama
de um diretor de cinema, preparando-
se para realizar um fiíme. No me'o
disso tudo, a mulher do roteirista é
conquístada pelo produtor. Um dís-
tir.o na cabine privada está presente
durante tôdas as díscussões - "O ci-
nema é uma invenção sem futuro -
Louis Lumíére ".

. Depois de "Le Méprís", Godard de-
cídíu-se a fazer filmes para ganhar
dinheiro. Programa quatro filmes por
ano (já fêz "Bande à part " e prepara
"La Femme maríée" e "Eddie contre
les vampíres" - o primeiro um polí-
cial, o segundo um vaudevílle e o ter-
ceiro um filme de terror e humor) e
se anuncia no "Film Français": "per-
nas, seios, sangue, amor, violência,
respeito aos prazos e ao orçamento -
Jean Luc G·;;dard". Essa posição, sig-
nificativamente cínica, é o melhor
exemplo de um dos pólos da fórmula
de Malle para explicar a "nouvelle
vague": somos a juventude, diz êle,
isto é insolência e timdez ao mesmo
tempo.

Ao lado disso, enquanto Godard se
comporta dêste modo, o outro extremo
se estabelece no intelectual, arredio e
difícil Resnals. "Muriel" foi um fra-
casso de bilheteria e a grande ma.o-
ria dos produtores franceses não ouer
nem ouvir falar em seu nome. Mas
êle continua como sempre. Em sua
solidão, prepara seu próximo filme
("Um estranho policial"), para quem
teve a subida honra de conhecer a
história) e dela só sai para afirmar
que nada tem a ver com grupo ou
movimento algum... ou para assinar
o célebre manifesto de intelectuais
que, :pràticamente, deu a última pa-
lavra no movimento de opinião con-
tra a guerra na Argélia. Dessa es-
tranha solidão IpesSoal à íntensíva
participação social ,ele suas declara-
ções, Resnaís vive tranqüilo (segundo
alguns) e atormentado (segundo a
grande maioria) em busca de uma
saída para o seu cínema.. 1<ste, para
os críticos mais competentes da Fran-
ça. contínua sendo o mais represen-
tativo de uma cultura sôfrega e can-
sada, de um impasse que o torna tão
autêntico auanto o "nouveau rornan ",
por exemplo:

Um doce equilibrio

E o que há entre Godard e Res-
naís? Afora o crescente prestígio e
prática de cinema-direto (objeto de
um outro artigo nosso) e as séries in-
contáveis de Elddie Oonstantíne (o
famoso Nick Carter) , há a 'adesão à
nova índústria, paulatina e sem es-
tardalhaço (porque era uma tendên-
cia) , de Chabrol, de Kast, de Daniel
Volcroze, de quase todos os jovens au-
daciosos da "nouvelle vague". E a
confirmação de quem já estava nela
11á mu'to temp-o - o elegante e
"doré" Vadím, o simpático e aces-
sível Broca, o brilhante e s.mples
Démy , De "Cent Mílle Dollars au
,Soleil" (Verneuíl, velha geração) a
"Les Parapluies de Cherbourg" (Démy
a juventude) vai a distância de con-

formismo às regras do espetáculo, ao
espetáculo nôvo e brilhante. E mais
nada.

Mas há também, lúcido e claro, e
autor-personagem François Tl·uffaut.
É preciso compreender o que Truffaut
representa como segmento - áureo do
cinema francês, um equilíbrio reto
com muito romantismo e muito realis-
mo, entre o amor ao cinema e o a.mor
a03 que vão ao cinema. Houve quem
dissesse, a título de ridícularízá-In que
êle era teórico pela manhã, homem
de negócios à tarde e artista-autor à
noite. Mas é preciso reconhecer que
poucos homens de cinema são tão ho-
nestos quanto êste, em suas .proposí-
ções e, prínctpalmente, em sua posi-
ção diante da indústria. Ingênuo em
sua disposição ideológica-cultural,
Truffaut acredita pia e definitiva-
mente na arte-cinema, na sua. expres-
são quase biográfica de Sentimentos
e sensações, no amor, sem outra rela-
ção que essa. Seus filmes, em última
análise, são frutos de suas próprias
experêncías de infância ("Quatre
oent Coups"), adolescência ("Tirez
SUl' le píaníste") , juventude ("Ju;be.s
et Jim") e maturidade ("-Peau Dou-
ce ") , COm uma clareza e nitidez de
quem nada quer esconder e de quem
acredita seriamente que a única ma-
neira de razer cinema é dizer algu-
ma coisa verdadeira de si mesmo e
aue possa interessar e ajudar alguém.
Em Paris, Truffaut nos dizia estar
seriamente preocupado com ·as ba'xas
rendas de "peau Douce" (êste um fil-
me extraordínàríamente maduro)
nã-o era o homem de negócios aue fa-
lava em razão de um possível fracas-
so, era o autor se questionando o 001'-

quê de sua frustração comuntcatíva.
Longe do desdém exíbícíonísta de um
Úodard, ou da tôrre-de-rnarrím de
um Resnaís, Truffaut precisa se con-
fundir, como necessidade pessoal,
com o homem médio francês que, tal-
vez ínccnsctentemente, êle representa
como ninguém no panorama do cine-
ma da França.

Dólares ao sol

O cinema francês experimenta,
hoje. sem dúvida alguma, uma pros-
peridade inédita. Como de resto tôda
a França. Os homens que, no campo
da criação, deram condições para isso,
estão hoje engolidos pelo monstro
que criaram. Ou porque não soube-
ram escapar à inevitável ditadura do
espetáculo fácil ou porque, em última
análise, era êsse seu caminho voca-
c'onal , No terreno da ficção (falare-
mos mais tarde sôbre a questão do
cinema-direto), poucos como Resnais,
ainda insistem na criação individual,
num cinema de pesquísa e, portanto,
de difícil consumo. 1l!ste,sentram no
inâex dos produtores do mesmo modo
com que os outros, dispostos a fazer o
cinema que a índústría exige para
êsse momento, têm tudo que deseja-
rem, numa prodíga.ltdade de produção
inígualável . Mesmo assim, ainda se
faz um cinema relativamente barato
na França (preço médio de um filme:
300 mil dólares) se lembrarmos que
filmes de algum sucesso como
"L'Homme de Río ", "Parapluíes de
Oherbourg", "Cent M.ille Dollars au
Soleil", etc., podem render, na pri-
meira. sortie nos Champs Elysées mui-
to mais que o dôbro de seu custo.
Qualquer consulta ao "Film Francais"
(revista dos produtores francêses)

mostrará que a rentabilidade média
dos filmes franceses cresce gradatíva-
mente de 1961 para cá e que as possí-
b:Jidades econômicas, para 'O futuro
não são más.

Tudo isso faz, ao mesmo tempo,
com que, no terreno da criação ín-
dívídual, a área f'íccional e comercial
comece a estagnar, ocupada por titu-
lares de prestígio e res'stêncía na b~-
lheteria. Em 59/êO o número de díre-
V:,res estreantes era maior que o de
veteranos na produção anual: É ver-
dade que, ,por sua baixa qualidade ar-
tesanal, muitos dêstes filmes ficaram
113S estantes dos produtores .. Mas não
é menos verdade que neste biênio ex-
traordinário estreavam Truffaut, coi-
pí, Démy, Valcroze, Godard, Mecky,
Reíchenbach, Rohmer e muitos ou-
tros. Hoje é ridiculo o número de jo-
vens cineastas estreando no longa-
metragem. 1l!stes, em grande parte,
correm para o ouro do cinema-direto
e suas derivações (cinema-verdade,
cinema-paralelo, etc .) . É como se
dois países, duas culturas, dois 'povos
coexistissem na mesma área geográ-
fica. O

teatro

Cléber Ribeiro Eerrumâes

PETER BROOK ..E AS
"ILHAS VERDES"

O Teatro Jovem transcreveu no pro-
grama de "A Moratória" um comen-
tário de Peter Brook, fascinante pela
franqueza com que redescobre o "ovo
de Oolombo ". É irresistível a tentação
de passá-lo adiante: - A crise' é evi-
dente. Hoje em dia, é possível reali-
zar de maneira uitistatoria uma
grande varie.ctwde de peças; no entan-
to, quem jôr honesto consigo mesmo
há-de saber muito bem, no iunâo,
que o que está jazendo é totalmente
inútil. O que nos move é um simples
impulso pessoal. Cinqüenta anos atrás,
acreditava-se na arte pela arte e na
arte püra o artista, isto é, que o artis-
ta. existia tanto para si meJmo quanto
para os outros. Hoje, damo-nos co'n-
ta de que, ituiinuiualmetite, santos
tccitmente suostituuios. O mundo é
tão rico de atividades e realizações -
os filmes já estão abarrotando os mu-
seus, isto sem falar nos quadros, na
cerâmica e nos discos - que não se
pOde mais acreditar que um empre-
enâimento artístico, qualquer que
seja, seja necessário (por exemplo: a'
morte de 'I'oscanini, cujo valor pes-
soal era indiscutivel, não deixou ne-
nhum vazio na vida cultural âe qual-
quer um dJenôs). A terriuel verdade é
que, se todos os teatros déste pais iõs-
sem tectusios de repente, haveria ape-
nas uma sensação coletiva e cortês
de jalta de alguma comodidade c:vi,
iizaaa, assim como nos fariam falta
os ônibus e a água da torneira. A
emoção, a indignação emanariam do
contribuinte. Ter-se-ia talvez um as-
sunto de conversa a menos. Mas será
que tuiueria um verdadeiro protesto, a
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sensação de que algo "está jazendo
falta?" Uma "fome"? (De agora em
tiiante, sempre que eu sentir »ontaâe
. de parar para tomar jôlego, passarei
a citar sAntoniti Artauâ.: que, na mi-
nha opinião, por mais que tenha sido
um visionário, iruiubitàuelmerüe- lou-
co, escreveu um maior número de coi-
sas sensatas sôbre teatro do que quem
quer que seja). Eis o que êle nos diz:
"Se quiser reencontrar a sua razão de
ser, o teatro precisa nos dar tudo o
que encontramos no crime, no amor,
na guerra ou na loucura".

ll: sintomático que Kleber Santos
endosse tal opinião,' justamente ao
montar um espetáculo que pretende
ser a "prova provada de que nem in-
diferença e mistificação conseguem
matar o Teatro". Contudo, se é ver-
dade que o espetáculo falha ao perse-
guir êsse último objetivo, nem por iSSo
deixa de Ser uma reação - resta sa-
ber Se profícua - contra o "achínca-
lhe grosso" que vem dominando. a
temporada dêste ano.

"A Moratória" representa, de fato,
no panorama moderno do teatro ,bra-
sileiro, um marco... histórico. Foi,
talvez, a primeira peça, ambiciosa do
ponto de vista técnico, realizada cor-
retamente, isto numa época em que
o talento de nossos jovens autores
nem sempre conseguia traduzir suas
generosas intenções graças à insufi-
c'êncía artesanal. Jorge Andrade,
aluno da Escola Dramática de :São
Paulo, muito 'bem assessorado pelos
teórtcosquetínha COmomestres, coor-
denou suas reminiscências de "pa ulís-
ta de quatrocentos anos" e compôs
um drama funcional que pareceu a
todos, principa1mente ao baírrtsmo
paulistano, a "jabuticabeira de repen-
te florida". lSandro Polônio montou o
texto que, embora sem conseguir su-
cesso de público, recebeu da crítica
uma arrebatadora unanimidade de
.elogíos. A- pátria. estava salva.

Dez anos mais tarde, '05 fatos se
encarregaram de provar que o oti-
mismo não se justificava integralmen-
te. Jorge Andrade, mui humanamen-
te, nostálgico do aplauso das multi-
dões, resolveu tratar suas reminiscên-
cias de modo diferente, já que a cor-
reção de "A Moratória" não lhe ren-
dera o desejado. A fase segu'rite,
constituída de "tragédias híerátícas"
também deu em nada, até que o au-
tor esbarrou na fórmula certa: utili-
zando o mesmo prato de resistência
a decadência da burguesia paulista,
Jorge Andrade desistiu de especular
com as sutilezas e apelou para as 'sim-
plificações esquemáticas. Deu certo
Suas últimas peças foram ínsoftsmá-
veis sucesso de Ibilheteria, no Rio e
-em São Paulo, e confirmando o ditado
popular que aconselha "criar fama"
e... descansar, o autor realizou a.
síntese impossível: cultivando o 'tea-
tro diversão", nem por isso incorreu
na ira dos críticos que' não ousaram
negar-lhe a "seriedade" . Uma con-
'tradição a mais das leis que regem
o mercado.

De qualquer modo, embora o espe-
táculo do Teatro Jovem não seja, no
momento, a única "ilha verde" de
nossos palcos, ainda é melhor irritar-
se com a interpretação cont'da em
"A Moratória" do que bocejar diante
das personagens e Situações, impor-
tados e exibidos pelos atuais mono-

polizadores da praça, com os quais
nada temos que ver. "A Moratória" é
um espetáculo realizado com extremo
rigor, no qual. todos os detalhes fo-
ram pensados ·e cuidados, não com o
intuito de cortejar o espectador de-
sinteressado, mas de esclarecê-lo sõbre
as intençõesdo texto. Lamenta-se ape-
nas que êste, ao pretender vlsualizar
um momento de aguda transforma-
ção social, tenha. preferido a piedade
e a simpatia inócuas por aquêles cuja
intolerância Jorge Andrade pretende
transformar em heroismo, eliminando,
não sabemos se por má fé ou ígno-
rância,. a questão de fato relevante
no processo histórico evocado. A fra-
se com que encerra a peça. - 'os que
plantaram vão começar a colher" -
Significa, antes de mais nada, que o
autor não desconhece o problema nem
sua importância? apenas optou pelo
jôgo marcado, em última análise, um
d 'reíto que o assiste.

Vale a pena assistir o espetáculo e,
principalmente, discordar' do texto.

• O Teatro Cacilda Becker, ora inau-
gurando uma estadia de Um ano no
Rio de Janeiro, representava por sua
vez. a promessa de outra "ilha ver-
de". A Noite do Iguana!', seu primeiro
espetáculo, é no entanto desanímador.
O tédo e a descrença parecem do-
minar a atriz, ',) elenco e ... também o
autor,

Tennessee Willíams está cansado.
O vigor de suas prime'r as peças e a
exacerbação da rase seguinte cederam
lugar a um bla-bla-bla impregnado
de ceticismo que se permite, apenas,
vez por outra, escandalizar '0' pequeno
burguês através de alfinetadas super-
ficiais, 1l:le mesmo confessa que há
muito vem "concebendo éste mundo

como campo de batalha onde se de-
frontam Blanches e 'Stanleys", os
protagonistas de "Um Bonde Ohama-
do Desejo". Pois é, "A Noite do Igua-
na" é isso mesmo: uma reeãíçâo lân-
guida e camuflada daquela peça. Só
que, agora, cansados êle e o público
dos lances dramáticos estafantes, 'au-
sentaram-se os su'cídíos e as cenas de
loucura. Apenas uma' morte natural
e um grito silencioso. A produção de
Tennessee Williams parece correspon-
{ler, .hoje em dia, a uma exigência ex-
clusiva de sua sobrevivência pessoal,
exigência respeitável, não há dúvida,
mas que não interessa a mais nin-
guém. O problema é dêle e dêle só.

Da mesma opinião parece ser o
elenco do Teatro Cacilda Becker, que
empresta ao espetáculo uma nota ún.-
ca: a indiferença. Os artistas, em
sua maíoría . experientes, desíncum-
bem-se de suas tarefas com a efici-
ência de burocratas' desinteressados.
Quando Cacilda 'Becker e Walmor
Chagas defrontam-se para transmitir
o recado do autor, ocorre ao especta-:
dor a lembrança dos anos longínquos
em que êstes mesmos atôres parecíarn
dispor daquela sinceridade de propó-
sitos que, só ela, nos permíte a índul-
gênca para com certos aspectos me-
nos bem sucedidos de uma represen-
tação. Cacílda Becker desístíu de
"guardar o templo" para onde o es-
pectador acorria a fim de pensar a
vida sofrida aqui fora. Ela agora -
tudo indica - pensa e age como
qualquer dona de casa que disputa ao
vendeiro da esquina os minguados tos-
tões (ou cruzeiros) do orçamento do-
méstico: salve-se quem puder... caso
haja tempo,

Pelo que, em sã consciência, nin-
guém pode condená-Ia. D'



Destaque

AFONSO EDlUARDO REIDY

Com o falecimento de Afonso Eduardo
Reidy, em 10 de agôsto último, o Brasil
perde um de seus arquitetos mais expressi-
vos e o movimento arquitetônico nacional
um valoroso pioneiro de fecundas quali-
dades criadoras.
AER nasceu em Paris - pai inglês e

mãe brasileira. Sua formação entretanto,
da escola primária até a conclusão do
curso de arquitetura na EScola de Belas
Artes, foi feita no Brasil.
Reidy formou-se em 1930, em pleno iní-

cio do movimento de vanguarda da arqui-
tetura brasileira. Nesta época, "era im-
pOS'$Ível ao arquiteto recém-tormoâo viver
exclusivamente do produto do trabalho do
escritório, sobretudo quando êste arquiteto
defendia intransigentemente certas idéias
consideradas insensatas e subver:sivas" .
Assim, Reidy, ao mesmo tempo em que de-
senvolvia sua atividade profissional pri-
vada, ingressou no serviço público - Pre-
feitura do Distrito Federal - ao qual de-
dicou, honestamente, o seu talento cria-
dor. Como arquiteto da PDF, Reídy pro-
jetou os conjuntos resídencíaís do lPedre-
gulho (1948) e de Marquês de São Vi-
cente (1952), o Teatro Popular de Mare-
chal Hel'mes (11951)e o remaneíamento da
área resultante do desmonte do morro de
!Santo Antônio.
O plano do morro de Santo Antônio, no

qual se previa a criação de um centro cí-
vico para a cidade, apesar de sua enorme
importância, ainda permanece em proje-
to. li: de se destacar aqui, mais uma vez,
a pouca chance que tiveram e têm os ar-
quitetos brasileiros no campo do planeja-
mento físico. O quadra do planejamento
físico nacional é mesquinho e acanhado.
Infelizmente, os responsáveis pelo destino
de nossas cidades não souberam aprovei-
tal' o talento e a vontade criadora de nos-

sos arquitetos. As cidades, sem o' concurso
dêsses profissionais, cresceram e evoluíram
como se vê. Desprezando, quase sempre,
a participação do arquiteto, a cidade viu
passar uma arquitetura de valor, mas iso-
lada; frustrada e amputada em sua parte
mais significativa - a íntegração har-
moniosa e orgânica na estrutura urbana.
Afonso Eduardo Reidy participou da

equipe de arquitetos que IProjetou o Mi-
nistério da Educação - projeto que, ela-
borado a partir do risco original de Le
Oorbusíer, é um dOSmarcos da renovação
arquitetônica brasileira. O núcleo de ar-
quitetos (Lúcio Costa, Oscar Niemeyer,
oanos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vas-
concelos e Afonso Eduardo Reidy) for-
mado pelo então Ministro da Educação,
Gustavo Capanema, foi fortemente in-
fluenciado pelo gênio de Le Corbusier, fato
êste que repercutiu profundamente na cria-
ção arquítetôníea !posterior, de quase todos
os integrantes da equipe. "Como Niemeyer
e Costa, Reiày foi impressionado pelo trato
com o grande arquiteto francês, cuâ« lição
é perceptível em numerosos detalhes de
sua obra, como em seu espirito geral; ou-
tros dois mestres plásticos. Gropíus e Mies
Van der uone, exerceram, também, sôbre
êle uma sensível influência", assinala Gas-
síot-Talabot, no n.O 58 de CIMAISE.
Entre as obras de AER devem ser desta-

cadas ainda o Arbergue da Boa Vontade
(1931-32); o COlégio Elúperimental Brasil-
Paraguai (1953) em Assunção; o Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro .(1954), o
Montepio dos Empregados do Estado da
Guanabara (1957); o edifício do Banco
de Londres (19519), Brasília; o projeto
para a Organização Mundial de Saúde
(1959), Genebra; o Museu Nacional do
Kuwait (1900); e o Forum de IPirac~baca
(1962) São Paulo. Reidy integrou o grupo
de arquitetos que planejou a área do ater-
rado da Glória, para a qual projetou o
"play-grond" da Praia do Flamengo, o pa-
vilhão do "play-grond" do Morro da Viúva,
a pista para danças e espetáculos popula-
res ao ar livre e o viaduto Paulo Bitten-
court. 11'",.1
Afonso Eduardo Reidy foi membro

(1930) do Instituto Central de Arquitetu-
ra, depois transformado em Instituto de
Arquitetos do Brasil. AER era o sócio n.o
35 do IAB e dêle participou ativamente,
como membro do Conselho Diretor (gestões
de 1939 - 1940; 1942 -1943; 1944 -1945;
1945- 1946; 1950- 1951; 19M - 1952; 1952-
1953; 1956-11957); integrando a delegação
do IAB ao }.O Congresso Brasileiro de Ur-
banismo (1941>, juntamente com os ar-
quitetos Ra.fael Galvão, Roberto Magno
de Carvalho, Marcelo Roberto, Hermtnío
de Andrade Silva, OScar Niemeyer, Atilio
Correa Lima, paulo Barreto, Paulo Oa-
margo e Lucas Meyerhofer; da comissão
que estudou a reforma do Código de Obras
da PDF (1946); como membro do Conse-
lho Fiscal (1954 - 1955; 1955- 1956) e como
delegado do Departamento do 'Rio de Ja-
neiro à Assembléia Nacional do IAiB
(1957 - 1959) .
AER, participou de inúmeras comissões

julgadoras de concursos de arquitetura no
Brasil e no exterior, sendo de destacar as
do Concurso Internacional para o Monu-
mento a José Battle y Ordonez, em Mon-
tevidéu (1959), no qual representou a
União Internacional de Arquitetos e a do
Concurso Peugeot, em Buenos ~res:
Reidy era livre-docente da cadeira de

Grandes Composições da Arquitetura da
Faculdade Nacional de Arquítetura onde
dirigiu, também, o Curso de Urbanismo.
AlRQUITETURA, lamenta !profundamen-

te a perda de Afonso Eduardo Réidy,
membro do seu Conselho de Redação e
dedícar-lhe-á o próximo número de no-
vembro quando focalizará sua obra cria-
dora no campo da arquitetura e do pla-
nejamento. D

M.N.B.
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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 estes dados visitando cons-
truções que têm esta placa:

~~

LAJES VOLTERRANA
[g~

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

SÃO PAULO (Barão de Itapetininga. 151 - 11.0 - 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) - BRASIL.IA - RECIFE

Notícias
DIVISõES NACIONAIS DO IAB

A Diretoria do Conselho Superior do :rAB
preencheu os cargos de titulares e de suh-
diretores das divisões nacionais do IAiB,
cuja relação abaixo, transcrevemos.
Os diretores e subdíretores das divisões

de Equipamento Esportivo e Recreativo
(DINEER), Exercício da Profissão (DI-
NEXP). Habitação (DINHAB). Urbanismo
(DINURB) e Construções Escolares
(DINCES) são os membros títulares e su-
;plentes do IAB nas comissões de trabalho
correspondentes da União Internacional de
Arquitetos .

1 - Divisão Nacion(l;/. do património -
DINPAT

Diretor: arq. Américo Campelo
Subdiretores: 1 - arq. Sérgio Augusto

Rocha; 2 - arq, Júlio Franco Neves

2 - Divisão Nacional de Congressos e
Assuntos Internacionais - DINCAI

Diretor: arq. Flávio Leo Azeredo da SU-
veira

Subdiretores: 1 - arq. !Paulo Alntunes
Ribeiro; 2 - arq. Eduardo Kneese
de Mello

3 - Divisão Nacional de EqUipamento
Esportivo e Recreativo - DINEER

Diretor: arq, tcaro de oastro Mello
Subdiretor: arq. Oswaldo Correa Gon-

çalves

4 - Divisão Nacional do Exercício da
Profissão - DINEXP

Diretor: arq, Gian Carlo Gasperini
Subdiretores: 1 - arq, Alberto Rubens

Botti; 2 - arq. Eduardo Corona

1) - Divisão Nacional da Habitação -
DINHAB

Diretor: arq. Joaquim Guedes
Subdiretores: 1 - arq. Mauricio Nogueira

Batista; 2 - Arnaldo !Paoliello

6 - Divisão Nacional de Urbanismo -
DINURB

Diretor: arq. Jorge Wilhein
Subdiretores: 1 -arq. Wit Olaf iProch-

nick; 2 - arq. Harry James Cole

7 - Divisão Nacional de Construções
Escolares - DINCES

Diretor: arq. Wladimir Alves de Sousa
Subdiretores: 1 - arq. Alfredo Luis

Pôrto de Britto.

8 - DiviSão Nacional Cultural e de Di-
vulgação - DINCED

Diretor: arq. Luís Paulo :Fernandes Con~e
Subdiretores: 1 - arq. Maurício Schnei-

der; 2 - arq. Rizza Paes Fernan-
dez Conde. O
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• o lAB E o • CONSJJ:LHO SUPERIOR DO IAB
PLANO NACIONAL DE HABITAÇAO REONE-SE NO RIO

Durante a tramítação da mensagempre-
sidencial sôbre o plano nacional de habi-
tação no Congresso Nacional, o Instituto
de :Arquitetosdo BraSil, na ,pessoade seu
presidente 'em exercício, arquiteto Jorge
Machado Moreira, desenvolveuuma inten-
sa atividade. Pretendia o IAB que o texto
legal refletisse coerentemente as aspira-
ções do arquiteto no campo da habitação
e do planejamento terrítoríal, temas êstes
que vêm sendo objeto de um .longo e in-
cessante trabalho do órgão de classe dos
arquitetos.
O arquiteto Jorge Moreira, no período

em que o projeto de lei na Câmara dOS
Deputados, estêve em freqüente contato
com o deputado Franco Montara, relatar
da matéria. Posteriormente, JMM promo-
veu uma reunião, na sede do rAB, com o
senador Men de Sá, relatar do plano na-
cional de habitação no Senado. Desta reu-
nião, participaram, além do senador Men
de 'Sá e do arquiteto Jorge Moreíra, os
arquitetos Paulo Antunes Ribeiro, secreta-
rio-geral do IAB, iMaurícioRoberto, pre-
sidente do IAB-GB, Wit Olaf Prochnick
e Maurícío Nogueira Batista. A reunião
dos arquitetos COmo senador Men de Sá
foi bastante proveitosa pois por seu inter-
médio algumas das reivindicaçõesdos pro-
fissionais que militam no campo <ia habi-
tação e do [llanejamento físico foram aten-
didas. Neste mesmo dia, a Diretoria do
Conselho Superior do IAB foi recebida
pelo Presidente da República Marechal
Castelo Branco. O Presidente da IVepú-
blica ouviu a exposição do ponto de vista
defendido pelos arquitetos e com êles con-
versou sôbre aspectos da matéria então
em discussão no Congresso.D

A Diretoria do Conselho superior estêve
reunida no Rio em fins de julho último,
quando reassumiu a presidência do IAB
Oarquiteto rcaro de Castro Mello e foram
apresentados os relatórios dos delegadas
junto às comisSõesde trabalho da UIA,
(Exercício Profissional, Construções ES-
portivas e Recreativ,as, e Construções Es~
colares, realizadas em Istambul, OSlo e
Lausanne, respectivamente). ARQUITE-
TUlRA,na seção DESTAQUEdêste núme-
ro, dá um resumo dêstes relatórios. Outros
assuntos relativos à atividade do IAB
foram abordados e discutidos, tendo sido
aJprov.adaa proposição do Departamento
da Guanabara no sentido de se promover
o estudo imediato de um texto que enfoque
os problemas brasileiros de planejamento
terrítoríal, demográficos e da estrutura da
rêde urbana. O assunto ficou a cargo do
diretor da Dívísão Nacional de Urbanismo
arquiteto Jorge Wilheim (IA.B-SP), que
com a colaboração dos arquitetos Ha.rry
Cole e Wit Olaf coordenara os trabalhos
necessários. O arquiteto Gian Carlo Gas-
períní, 1.0 secretário do IAB, foi incum-
bido de estudar a proposta feita verbal-
mente pelos :arquitetos Jorge Machado
Moreira e MaurIcioBatista sôbre a neces-
sidade da realização de um censo nacional
do arquiteto.
Oompareeeram à reunião os arquitetos

rcaro de Castro Mello <IAB-SP), Jorge
Machado Moreíra (IAB-G!B),P.auloAntu-
nes Rilbeiro (lAB-GB), Gian C1arloGas~
períní (IAB-SP), Marcos Konder Netto
(I!A!B-GB),Sérgio Augusto Rocha (IAlB-
GB), Walter ,Saraiva Kneesse (lAB-SP),
Almír Fernandes UAB-PR), Kneesse de
Mello <IAB-SP),W1adimirAlves de Sousa
(IAB-GB), MaW'ício Nogueira Batista
<IAB-GB),Luís Paulo Oonde <IAB-GB)e
Wllt Olaf Prochnick (ltAB-GB). D

PAVILHAODO IAIB-GBNA
RUA DO PASSEIO

Um velho sonho dOSarquitetos cariocas
vai se concretizar. Um acõrdo com a Se-
cretaria de Serviços Públicos do Estado
da Guana:bara permítírá ao IAB-GB cons-
truir no terreno da Rua do Passeio (nsos 78
e 90) um pavilhão de exposições e sua
sede social. lllste pavilhão (de 400 m2 de
área) será inaugurado com uma exposição
das atividades dos órgãos da Secretaria
de serviços Públicos,que o ocupará duran-
te o período de 1Z a 14 meses. Após êste
prazo o IAB-GB o utilizará como sede, e
de acôrdo com os encargos estabelecidos
pelos projetos de lei n.o 271/61 do Poder
Executivo e 65/63 de autoria do deputado
Carvalho Neto, em curso na Assembléia
Legislati'VaEstadual. O IAB-GB obteve
de tradicionais firmas fornecedoras a doa-
ção de grande parte dos materiais neces-
sários à construção do pavilhão, entrando
a Secretaria de Serviços Públicos com o
restante do material e ônus da mão-de-
obra. O projeto do pavilhão é de autoria
dos arquitetos Jean Kubler, IAB e Jeão
José Silva OoSta, IAB. A perspectiva que
ilustra êste DElSTAQUEdá uma idéia da
vista do pavilhão para quem transita pela
rua do Passeio. As obras de construção
do pavilhão deverão estar concluídas den-
tro de pouco tempo. D

VIDROTIL - Mosaico Vidroso
Para revestimentos} pavilmentações e decorações.
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LUMINARIAS "DECORLITE"
EM pLASTICO ACRíLIco

DICOR NION

Legislação
GB - SESSIDNrrAMETROS QU\ADRADOS
TAMB:IDMPARA AS OtJl'I1RlAiSREmõES
ADMINISTRATIV AiS

DEORETO "N" n.v 196 - De 21 de maio
de 1964 - Oonsolída as di&posições dos
Decretos ns. 1.509 e 1.585, de 1963, e dá
outras providências.
O Governador do Estado da Guanabara,

no uso de suas a tribuições legais decreta:
Art. 1.0 - A cada unidade resídencíal

ou comercial que venha a ser construída
nas áreas das Regiões Administrativas
IV, V, VI e VII! delimitadas pelo Decreto
n.O 1006, de 24 de abril de 1963, deverá
corresponder uma cota de terreno de 60,00
m2 (sessenta metros quadrados) .
I - O número de unidades habítaeío-

.naís ou comerciais determinada na forma
dêste artigo poderá ser aumentado de uma
unidade !para cada 60,00 m2 (sessenta me-
tros quadrados') que forem diminuídos da
área máxima de ocupação J)ermitida para
o terreno.
li - Nas divisões, para determinação do

número de unidades resídencíaís, que de-
rem quociente fracionário, será permitido
o arredondamento para mais uma unidade,
quando o resto tôr igualou superior a
30,00 m2 (trinta metros quadrados).
Art. 2.° - Não serão computados na

fixação do número de unidades resíden-
cíaís ou comerciais:
I - O apartamento do porteiro, quando

caracterizado como tal;
I! - O apartamento da· cobertura quan-

do Iôr somente um;
lI! - As lojas, quando situadas no pri-

meiro pavimento e na sobreloja imediata-
mente acima do !primeiro pavimento.
ATt. 3.° - :Aplicam-se, também, as nor-

mas dêste decreto aOS processos que, em
curso no Departamento de Edificações, es-
tejam pendentes de cumprimento de exi-
gências legais há mais de 30 (trinta) dias.
Art. 4.° - O !presente decreto entra em

vigor na data de sua publicação, ficando
revados os Decretos números 1509 e 1585,
de 1963, ora consolidados, e demais diSpo-
síções em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1004, 76.°

da República e 5.° do Estado da Guan:a-
bara. (ass) R.aphael de Almeida Maga-
lhães, Hélio Beltrão, Enaldo Cravo :Peixoto
(DOU - Parte I, de 25.5.19164,pág. capa) .

D
GB - ELEVADORES

Decreto "N" N.o 25'6 - de 10 de julho de
1964.
Regula as condições !para a construção,

instalação e inspeção para elevadores e
outros aparelhos de transporte, tais como
monta-cargas, escadas rolantes' e planos
inclinados .
1. A técnica moderna de construção de

aparelhos de transporte de várias natu-
rezas, tais como elevadores, monta-cargas,
escadas rolantes e planos inclinados, muito
evoluiu e se transformou desde a época em
que foi aprovado o Oódigo de Obras.
2. "Não pode ficar a técnica atualizada

de construção e Instalação dêSSS$aparelhos
sujeita 'a preceitos de ordem legal aplí-

cáveís a métodos e técnicas já superados
e obsoletos.
3. Não podem os órgãos técnicos esta-

duais especíalízados no licenciamento e
fiscalização dêsses tipos de aparelhos ficar
marcando passo e sem acompanhar a ver-
tiginosa evolução da técnica nas suas mais
variadas facêtas.
4. Sob êsse aspecto, e nesse âmbito, já

realizou a Associação Brasileira de Normas
Técnicas estudos exaustivos e minuciosos
que se consubstancíaram em Normas Téc-
nicas já aprovadas, inclusive, por outros
Estados da União.
Isto pôSto:
O Governador do Estado da Guanabara:

No USo da atribuição que lhe confere o
inciso I do art. 30 da Constituição do Es-
tado, decreta:
Art. 1.0 - Na construção, ínstaíação e

inspeção de elevadores, monta-cargas, es-
cadas rolantes e planos ínclínados passarão
a ser adotadas as seguintes normas da
Associação Brasileira de 'Normas Técnicas:

I - NB 38: relativa à e<>nstrução;
- Instalação de Esoadas Rolantes;

I! - NB 44: relativa à Construção e
Instelaçâo de Planos Inclinados;

- Instalação de Planos Inclinados;

lI! - MB 129: relativa à Inspeção de
Elevadores e Monta~Cargas Novos;

IV - MB 130: relativa à Inspeção Pe-
riódica de Elevadores e Monta-
Cargas;

V - ME 13-1: relativa à Inspeçã.o de
Escadas Rolantes Novas;

VI - MB 132: relativa à Inspeção Pe-
riódica de Escadas Rolantes;

VI! - MB 188: relativa à Inspeção Pe-
riódica de Planos Inclinados;

VII! - MB 189: relativa à Verificação da
Segurança de Planos Inclinados
Novos;

IX ....:.NB 30 (Revisão de 1959): relativa
à Construção e Instalação de Ele-
vadores:

X - TB 6: relativa à Terminologia de
Elevadores.

Art. 2.° - Este Decreto entrará em
vigor <60 (sessenta) dias após a sua pu-
blicação.
Art. 3.° - 1l!ste Decreto só se aplicará

aos pedidos de dnstalaçõesdas obras re-
queridas após o prazo fixado no art. 2.°
Parágraro único. Para as instalações das

obras cujos pedídos de Hcenciamento já
se achem protocolados ou -que dêem en-
trada no protocolo durante os 60 '(ses-
senta) dias que fixam a vigência dêste
Decreto, será facultativa a aplicação de
suas disposições, podendo ser aplicados os
artigos do Decreto 6.000, de 1 de julho de
1937, revogados pelo art. 4.°
Art. 4.° - Ficam revogados o § 1.0 do

art. 4!(}6, os artigos 677, 679 e seus pará-
grafos (exceto os 59, 60 e 61), 680 e seus
parágrafos, 681 e seus parágraíos, 684 e
seus parágrafos, (exceto 1.0 e 7.Q) , 687 e
seu parâgrafo único, 688 e seus parágrafos
689 e seus parágrafos do Decreto 6.000,
de 1.0 de Julho de 1937 e demais disposi-
ções em contrário.
RAPHAEL DE .AiIJMlEIDAMAGALHÃES

Enaldo Cravo Peixoto
Publicado no Diário Oficial do Estado da
Guanabara, em 14 de julho de 1964, pág.

13146.D
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chapa 1rapezoidal
de alumínio para revestimentos e coberturas

Material

• •
Funcional
Devido à forma de sua seção transversal, perm ite obter,
quando comparada com outros materiais de cobertura:
1 - maior escoamento de águas pluviais
2 - maior resistência ao flexionamento

Econômica
Pode ser normalmente produzida em comprimentos
de até 12 metros, o que permite ao arquiteto obter,
com econom ia, grandes efeitos plásticos em cober,
turas e revestimentos laterais de fachadas.•

Produzida em liga de alumínio extra-duro 3M-H
correspondente a ASTM - 8209 - 61 - Alloy 3003,
com encruamento máximo por laminação.

Características Mecânicas
Carga de ruptura: 20 a 22 kg/mm2 - Limite de elas-
ticidade: 16 a 20 kg/mm2 - Alongamento: 1 a 4%,

Isolamento Térmico
Oferece maior grau de isolamento térmico por
reflexão. Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, chega a reduzir no verão, de 150 C, a
temperatura interior.

••

Companhia Brasileira de Dlumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMíNIO

Av. da Luz, 297 - 11Qando _ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av, Presidente Vargas, 309 - 20- ando - Tels.: 52-2074 e 23-2611 • R. de Janeiro
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