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Davino Pontual
Arlindo Facioli
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Poltrona "Prêmio Cinqüentenário Brafor"

Modê lo 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 orgulha-se de
incluir no seu programa de produção a poltrona
idealizada pela equipe de arquitetos contemplados
naquele concurso Trata.se d~ um móvel Inédito,
concebido pelas exigências contemporâneas de funcio ,
nalidade e beleza.

Brafor classe internacional em 'móveis para escritório

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



VOLto redondo COLoca
à sua dle=oaicàoo Mais
cnm=catn 'KNÓ~-HOW'
8M8struturas matm.lcoa !
Quando V. íaz uma encomenda à Fábrica de Estruturas Metálicas, da Companhia
Siderúrgica Nacional, está adquirindo a melhor qualidade e a melhor técnica
de Volta Redonda. Pioneira neste setor industrial, a FEM dispõe do mais completo
"know-how" e da melhor equipe de técnicos e operários especializados.
E desde 1953 vem suprindo, de modo absolutamente satisfatório, as necessidades nacionais
de estruturas metálicas para inúmeros fins: edificios residenciais, comerciais e

\ industriais: instalações industriais diversas (estruturas para fornos e pontes
rolantes, cubas pare palvantzacâo): pontes e viadutos; tôrres de transmissões e comunicações:
silos, armazens etc, São doze anos de contínuo aprimoramento, doze anos
de sucessivas contribuições "o desenvolvlrncn:o nacional. Todo um patrirnónlo
de técnica apurada e profunda experiéncia, à disposição dos seus empreendimentos.

'qualidade-padTão Volta Redonaa

/
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Seja qual fôr
o tipo de mesa,
a poltrona é

9rmRex*
ADEIRAS E POLTRONAS

••••Nas lojas de equipamentos para escritórios exija a marca que tradicionalmente.
proporciona garantia e qualidade.

- FACI:iADAS EXTERNAS DE EDIFiélOS

QUALIDADE. CATEGORIA. PERFEiÇÃO
- CORREDORElS DE CIRCULAÇÃO - BANHEIROS· VARANDAS

- COPAS - COZINHAS - PISOS EXTERNOS' -. PISCINAS - ÁREAS DE SERViÇO

MA TERIAIS FÔSCOS E ESMALTADOS
VENDAS EXCLUSIVAS: REFIL LIDA. AV. AlMT. BARROSO. 12 • GRUPOS 1.101110· TElS. 22·2918 ·42·3263



Klabin Irmãos' & Cia.
Setor Manufatura Nacional de Porcelanas

'," '. -

Escritório Central: Av. Rio Bronco, 81 14. andar. fel.: 23·5870
Caixa Postal, 1622 • End. Telegr ':Klabin" Rio de Janeiro

Quando você vai ao seu clube, você nota
que a piscina e os vesnanos sào revestidos
de azulejos. Nos refeitórios dos colégios e das
fábricas, nos laboratórios e gabinetes de fí-
sica e química, e nos hospitais, onde a assepsIa
é um Imperativo, você também encontrará
os azulejos. Mas, além do grande serviço
que OS azulejos prestam à higiernzação dos
ambientes, êles podem ser usados também como
elemento decorativo, em magníficos painéis
a côres ou decorando fachadas e corredores .
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Azulejos

Marron

tsponlado
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Persiana plástica de enrolar

A persiono plástica de enrolar fabricado por PLÁSTICOS SANTA CRUZ S. A., constitui uma completa inovação
em matéria de persianas. Construída em polivinil rígido colorido, não estraga nem s e altera pela ação do

tempo ou pelo ar salitrado. Prescinde de pintura e de conservação periódica.

As lâminas de paredes duplas propiciam melhor isolamento termoacústico e grande resistência.

A ligação contínua entre as lâminas proporciona esfõrço distribuído de modo uniforme .e melhor funcionamento.

As aberturas alongados no engatamento de cada régua permitem fácil regulagem de ar e de luz.

O refôrço metálico interno em perfilado, permite obter painéis mais largos, até ....2.50 m ou até 4.50 m para

persianas de guias fixas, que atingem o dôbro do alcançado pelas persianas convencionais.

Iluminação regulãvel obtida pelo maior ou menor afastamento das lâminas que, acamadas, produzem obscuridcd a

esfôrço para movimentação, mesmo em vãos ornplor. não lrepidam, mesmo com vento forte.

total no ambiente. Leves, pesam apenas 1/4 das persianas' convencionais, e de funcionamento suave, não exigem

Fornecidas nas côres branco, cinza, marfim, azul e verde.

PLÁSTICOS SANTA CRUZ S.A.
Vendas:
Rio de Janeiro - R. do (armo, 27, gr. 607 Tels. 52-0712/42-9892
Salvador - Rua Pedro Bandeira, 9, 3.° andar - selo 38

São Paulo - Av. Higienópolis, 101 - ap. 1
Pôrto Alegre • Ruo Santa CecIlia, 1974



ambiente - spazio
51HII210 m6\tei$ jJ! dnteraçtís$ IimÍf.'Clcl@
ccnces slcn ér ie ex clus ive para (.'/ guonobofo da
amhiellte !lIclú$tfi@ s (oMérdo de IlH.'iv01s 5, A.

uma linha completa de m óv e i s para
escritório e resídêncía d,e s e n h a d o-s por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o-n a l,
disponíveis em j a c a r' a n d á da Bahía e
a9D c r o fi a d o pat:a, entrega imediata.
Consulte sem compromisso no •.•" departamento de planeiamento
rua barata ribeiro 200, 10J, f, tel: 37·6637 rle » gb

embiente -spazio
spazio m'óvei. e de,,,rações limitado
concenion6rio exclusivo poro o guanobaro de
ambiente indústria e comércio de móveis S. A,

uma Iinha completa de m ó v e i s para
escritól'io e residência d e s e n h a dos por
arquitetos de' renome i n t e l' n a c i o n a l,
disponíveis em j a c a r a n d á da Bahía e
aço, c r o.m a d o para entrega imediata.
Consulte sem compromisso nosso departamen\o de plan.jamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37·6637 rle » gb



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

cujos indices de vendas
superaram as nossas expectativas

. Fobriconres
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S. A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Ruo Rizkallah Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32·3148 . 32-5146 • Rede Interna· S. Paulo



E!EiE:r-i~aIinha de de escritóriomóveis

DesenhO: Arquiteto Abrahão Sanovicz

Play Arte Decorações L tda.
Fá13rica e escritório: rua Tabapuan 1463/77
Telefone 80 71 19 São Paulo

No Rio de Janeiro

Barata Ribeiro, 363-A

Desenho: Constant!n Sklrmunt
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FRANKI fundações _ infra-estruturas
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Traga-nos
também os
casos
simples

Mas, qual' o -caso sirnples ? 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.

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



• fabre indústria e comérci'o de móveis e habltações s. a.

móvel
modulado
regulável

--------'----------~--------------_r--~--~---------------~----------~-------------------------------------
o móvel modulado regulável representa a partlcí-
pação da arquitetura. de interiores. brasileira na
solução dos problemas de espaço,. utilidade e
beleza. as várias partes que o compõe permitem
Inúmeras combinações de prateleira, gavetelros,
armários, b a r e s, bureaux, guarda-roupas e I
pequenos armários com prateleiras distribuidos
pelos montantes de' acôrdo, com as exigências de
seu ambiente. êle é pOis um móvel adequado
tanto a dormitórios, como a bibliotecas, IIvlngs,
escritórios, salas de música e salas de jantar,
Inclusive para divisão de ambientes.

estante com 1 guarda-roupas; 1 bar, 1 gaveteiro, estante com 4 buffets, 3 gavetelros, escrivani-
buffet e 9 prateleiras nha e 7 prateleiras--------------------~~---------------------~---------------------I

estante com 2 guarda - roupas, 2 gavetelros e
8 prateleiras

estante com 4 guarda.roupas e 4 armários com
prateleirasestante com gavetelro, 1 bar, 2 movels fechados

e 16 prateleiras

FÁBRICA: R. SATURNO, 95 • VIG. GERAL ·TEL.30·0861 _ LOJA: ED. AVENIDA CENTRAL SI LOJA 345 - ESC,RIT,: AV. PRESoVARGAS, 453 - G. 1106_TEL. 23-6373
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LUMINARIAS "DECORLITE "
EM pLASTICO ACRiUco

DICOR NION

Inclua uma bossa moderna em seus projetos!

ELEVADOR RESIDENCIAL Homelift
Se você está projetando uma residência de 2 ou 3 andares, consulte-nos, sem compromissO.
Teremos prazer em demonstrar-lhe como o seu projeto poderá ficar mais valorizado com a
inclusão de um elevador. Homelift revolucionou .todos os conceitos de elevadores residen-
ciais. Criou um tipo simples, que dispensa poços, caixas de fôrça e quaisquer complicações,
com cabine desenhada individualmente, para adaptar-se ao estilo arquitetônico e decorativo
de qualquer residência.

Homelift é O elevador resídencíal
• Dispensa poços, casas de fôrça, engrenagens.
• Pode ser instalado em qualquer residência de 2 ou 3 andares.
• Funciona com corrente elétrica comum.
• Pára automàticamente ao menor obstáculo.
• Linhas dinâmicas. A cabine é desenhada de acôrdo com a deco-

ração de sua residência.

omelift
Qualidade Induco

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
INDUCO S.A.

(a Induco fabrica também os elevadores Sheppard, para edificios de escritórios e apartamentos).

Peça orçamento sem compromisso
Rio: Rua Fonseca Teles, 114 - Tels.: 54-1385 e 48-7673 • São Paulo: Rua Capitão Otávio
Machado. 565 - Tel.: 61-9678 • Belo Horizonte: Av. Amazonas, 148 - salas 200/201 - Tel.: 2-1596
• Recife: Rua Siqueira Campos, 160 - s/225 - Tel.: 44-689. Salvador: Rua Portugal. 7 c sala 15
- Tel.: 2-0019 • Pôrto Alegre: Rua Gal. Andrade Neves, 90 • 4.° ando - con], 44 • Curitiba:
Alameda Augusto Stellfeld, 640 - Te!.: 4-2136
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• o melhor rebôco
• O melhor repelente à chuva
• O melhor anti-musgo (fungo)
• A côr mais inalterável

.: ~...;..

A Soe. Pancreto Ltda. lança no Brasil
uma notável conquista técnica no se·
tor dos revestimentos para a constru-
ção civil: o novo rebõco pré-fabricado
auto impermeabilizante ITACRETO com
Silicon Bayer F em pó. No nõvo ITA-
CRETO. o Silicon Bayer F em pó já vem
homogênea mente misturado. eliminan-
do a necessidade dos hidro-repelentes
líquidos convencionais.

S\L\CON BA't'ER F

ir c

/

o que é o
$ilicon Sayer F:Revestimento com

hidro·repelentes
líquidos convencionais:

, (aplicados após o reblco prontoj

Nôvo
ITACRETO
com Silicoo Hayer F:

Aditivo impermeabilizante de pollsllo-

xano apresentado sob a forma de pó em

finíssima dispersão. Insolúvel em água.

1 2 3 4 5

1) Tijoto, 2) Chapiseo.
3) Embôço. 4) Rebôeo,
5) Finis,sima pellcula hidro-
repelente, - IEsta película
apenas recobre o rebôco,
não fazendo parte de sua
massa e podendo ser rorn-
pida por agentes externos
destruidores.)

~'.•.~
O Sitieon Sayer F encon-
tra-se difundido por tôda
a espessura da camada de
rebôco,.que setorna, assim,
jnteiramente auto-irnperrne-
abifizante, partlcula. por
pat!Jeula.

Em vários tipos:
ITACRETO

• Plastl- Travertino
• Lavado a Ácido
• Raspado

REVESTEC
• Para rebocos externos comuns.

(Fornecidos e'm sacos de 50 quilos)

Solicite folheto ou peça sem compromisso
uma demonstração na sua própria obra.

• > SOC. PANCRETOLTDA.
- sempre melhor qualidade

Pça. Ceméfrio Ribeiro, 15.C - Edifício Pancreto - (Esquina da Av. Princesa Isabel)
Telefones: 36.0026 e 37-6002 ., Rio de Janeiro. Guanabara



oca
PARTICIPA A INAU-
GURAÇÃO DE SUA
FILIAL PAULISTANA
E CONVIDA PARA
VISITAR A EXPOSI-
çÃO DE MOVEIS DA
LINHA oca
RUA AUGUSTA, 1058

oca
RUA .JANGADEIROS, 14-C - RIO

.Já reparou como certos prédios crescem mais
depressa que os outros? .
Será que eles têm algum" seqrédo-secreto"? Pois tem menos gente trabalhando
neles. E têm tudo mais orqanizado.: E tudo mais limpo. E todo mundo que
olha fica contente: " "Vamos mudar prá cá no dia combinado!" O papai,
que é engenheiro, mandou eu reparar também numa placa que tem sempre
nessas construções:

.~.~.~

LAJES VOLTERRANA
[g~ <

]
a:
u
3;
Õ-"-o
õ
u

Lajes pré-labrlcadas para pisos e forros, l.ajotas de
cerâmica ou de concreto. 't.ájes··"X" com armação
cruzada para casos especlficos. Consulte-nos para
maior eficiência de sua construção.

SAO PAULO (Barão de Itapetininga, 151 ....: 110 - Fone 35-7245) .• RIO (Rua da Lapa, 1S0
5.0 -- Fone 22-5470) - BELO HORIZONTg (Rua São Paulo, 893 - 8.0 - Fone 4-1326)
RIBEIRAO PRETO (Rua Alvares Cabral, 576 - Fone 3lÔ1,) - BRASILlA - RECIFE
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o Arquiteto e o Móvel

Editorial

o móvel é um complemento indispensável da
habitação e esta razão vincula-o de forma efetiva li
atividade profissional do arquiteto. ARQUITETURA
focaliza neste número alguns dos aspectos mais im-

2. portantes da indústria do mobiliário brasileiro.

De fato, é mesmo possível tentar estabelecer
uma correlação quase perfeita entre a evolução do
móvel e os caminhos seguidos pela Arquitetura. bra-
süeira, Mas, não serão êstesos aspectos que aborda-
remos neste número.

A parte da reedição do sempre atual estudo de
Lúcio Costa sõbre a evolução do mobiliário luso-bra-
sileiro, e de um outro de autoria de J. W. Rodri-
gues, relativo ao antigo equipamento de interiores
de Minas Gerais, ARQUITETURA traz aos seus lei-
tores o resultado do inquérito que preparou e diri-
giu aos faib1icantes de móveis no Brasü. Procura-
mos, com êste inquérito, obter uma 'visão atual e
objetiva do estado de nossa indústria de móveis, seus
problemas mais agudos e suas perspectivas.

Outro dado importante dêste inquérito, refere-
se li situação das nossas reservas âa matéria-prima
básica dessa indústria - as matas de onde provêm
as essências nobres de que são feitos os móveis.
Quanto a esta parte do inquérito, os industriais con-
sultados foram unânimes em condenar o desmaia-
mento desregrado e indiscriminado, e a exportação
maciça de madeiras não beneficiadas ou tramsior-
madas. A continuar a atual atitude preâasôria, nos-
sas reservas florestais, dentro de pouco tempo, não
mais existirão. A indústria do móvel talvez venha a
ser obrigada a buscar, em outras regiões e com se-
guras desvantagens, a matéria-prima necessária a
continuar produzindo. ..

Aspecto positivo a ressaltar é o de se poder cons-
tatar que, hoje, o arquiteto brasileiro dispõe, no mer-
cado, li sua escolha, elementos para completar o
equipamento interior de sua obra. Não é mais ne-
cessário que êle se imponha o sôõre-esjõrço quase
sempre imprescindível até então: - o de ter que
desenhar, êle proprio, sempre, os móveis e demais
equipamentos necessários a tornar a casa habitável,
dentro de uma concepção condizente com o espírito
que gerira. sua criação.

Esta situação - normal há alguns anos atrás
- foi, felizmente, superada. Não que o arquiteto
não deva, nunca, ir até o pormenor de desenhar os
móveis que ambientarão o espaço interno por êle
criado. As oêzes,as próprias contingências de cria-
ção de sua obra o obrigarão a isso. Estas circuns-
tâncias singulares, entretanto, não devem ser toma-
das como condição normal de trabalho, principal-
mente se tivermos em mente a realidade que' vive-
mos. Num país onde o número de arquitetos, - em
relação li população total, - é irrisória, esta sobre-
carga no desempenho profissional seria injustificá-
vel e não teria o menor sentido.

A única explicação plausível à freqüente OC01'~

rência de casos dessa natureza reside no conjunto
de [atôres que presidiu o movimento de renovação
da Arquitetura brasileira, Partiauio de um meio ciü-

tura; pouco desenvolvido o produto do arquiteto
brasileiro tinha que ser pensado integralmente em
seus mínimos detalhes ou socorrer-se dos produtos
importados - norma esta também muito usada.

A revisão da forma arquitetõnica levou à reior-
mulação dos padrões formais dos âemass equipa-
mentos. Móveis, objetos e outros equipes de uso do-
méstico sofreram o impacto da transformação arqui-
tetõnica, como ela mesma havia sido sacudida pelas
modificações [utuiamentaãs que se operaram a par-
tir das duas revoluções industriais.

Conquistamos e estamos consolidando uma lin-
guagem própria. em Arquitetura e, paralelamente a
ela, firma-se a do móvel e do equipamento interior
brasileiro. O



lWotassôbre a evolD~ão do mobiliário
Inso- brasileiro

Tendo o Brasil permanecido como
colônia pcrtuguêsa até 1822, é natural
que o nosso mobiliário seja, antes de
mais nada, um desdobramento do mo-
biliário português.
Se o material empregado em, ísto

sim, bem brasileiro, aquêles que o tra-
balharam foram sempre ou portuguê-
ses filhos mesmo de Portugaj c-. muitos
dêles irmãos leigos das ordens religio-
sas - ou, quando nascidos no Brasil,
de ascendência exclusivamente portu-
guêsa, ou então mestiços, misturas em
que entravam, junto com o do negro e
do índio, dosagens maiores ou menores
de sangue português. Quanto ao ne-
gro 'Ou índio sem mistura, limitava-se
o mais das vêzes a reproduzir móveis
do reino e de qualquer forma se fazia
mestre no ofício sob 'as vistas do
português.
Além disto, excluídos o convívio com

os holandeses no Nordeste do país -
experiência essa de pequena duração e
de conseqüências também pouco dura-
douras -, as lições da missão france-
sa e a importação direta, durante o sé-
culo XIX, de certas modas européias,
tôdas as demais influências; a moura,
a italiana, a espanhola, a francesa, a
Inglêsa e também a indiana, - tôdas
elas vieram sempre de segunda mão,
através de Portugal.
As diferenciações que o estudo mais

demorado de matéria poderá revelar -

trabalho que vem sendo feito aos pou-
cos em Portugal e só agora aqui inicia-
do pelo Serviço do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional, com o inven-
tário sistemático das peças ainda exis-
tentes nas várías regiões do país -.
resultarão talvez menos de ínovacões
próprias ou criações locais nossas: do
que da preferência, poder-se-ia mesmo
dizer da insistência, com que repeti-
mos determinados modelos em detrí-
merr'o de outros mais em voga na, me-
trópole. E ísto, não só porque as mo-
das de côrte chegavam aqui com mui-
to atraso e se infiltravam pela vasti-
dão do território da colônia ainda com
maior lentidão, mas também porque
não havia nenhum interêsse particular
que estimulasse e justificasse a ado-
ção apressada de formas novas em
substituição, quando a maneira de viver
e todo o quadro social continua-
vam, não somente ínalterados, mas
sem perspectivas próximas de alteração.
Resultarão não só dessas preferências
mais ou menos acentuadas, mas
ainda. da pouca aceitação que tiveram
entre os colonos certos móveis, como
os contadores, por exemplo, de rabrí-
cação corrente em Portugal, onde con-
tinuaram em uso durante a primeira
metade do século XVIII, quando todo.
o resto do mobiliário já obedecia a gôs-
to diferente.

Lúcio Costa

•.

E que ao colono só interessava o es-
sencíal: além do pequeno oratório com
o santo de confiança (fig. 1), camas,
cadeiras, tamboretes, mesas e ainda
arcas. Arcas e baús para ter onde me-.
ter a tralha tôda , Essa sobriedade mo-
biliária dos primeiros colonos se man-
teve depois como uma das caracterís-
ticas da casa brasileira. Mesmo por-
que, como já se lembrou muto a pro-
pósito, o clima o mais das vêzes quente
da colônia, o uso das rêâes em certas
regiões e o costume tão generalizado de
sentar-se sôbre esteiras, no chão, não
estimulavam o aconchego dos interio-
res nem os arranjos supérfluos ou de
aparato. Quanto menos coisa, melhor,
para não atravancar ínültímente os
aposentos. Mas, se a arrumação era
despretenciosa e sem sombra de ence-
nação preconcebida (*) - embora
ainda existam. portadas e tetos deco-
rados, de aspecto verdadeiramente no-
bre, principalmente na Bahía -, as pe-
ças em si eram bem trabalhadas e bo-
nitas; não só porque a tradição do ofi-
cio era fazê-Ias assim, corno também
porque os oficiais e seus ajudantes. e-
ram muitas vêzes gente da casa, escra-
vos cujos dotes naturais, em boa hora
revelados, a. conveniência do senhor
(O) No Sentido da riqueza, dOSinteriores .euro-

peus da época.
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havia sabido aproveitar. Trabalhando
sem pressa, nem possibilidade de lu-
cro, o "prazer de fazer bem feito" era
tudo que importava; isto ao menos era
dêles, - o dono não podia tirar.
O móvel brasileiro, ou mais precisar

mente o móvel português feito no Brasil,
acompanhou, portanto, como o da me-
trópole, a evolução normal do mobiliá-
rio de todos os países europeus, ou de
procedência européia, depois do Renas-
cimento, quando, partindo do Itália, o
nôvo gôsto se foi espraiando pelos de-
mais países e penetrando o velho fun-
do gótico-românico e nacional de cada
um.
Portugal, onde, além da tradição ro-

mânica tão marcada, a cultura moçára-
be tinha raízes profundas e o gotico
tardiamente se combinara com as in-
fluências do oriente, desenvo.vendo-se
com fôrça e exuberância imprevistas, -
foi dos que mais lentamente se dei-
xaram absorver.
oom o prestígio, porém, cada vez

maior da monarquia francesa, as aten-
ções se foram voltando para Versalhes,
porquanto a França, assimilada a li-
ção de Roma, criara por sua vez voca-
bulário próprio, tornando-se assim o
nôvo centro de irradiação, cuía ínnuên-
cía, na orientação do gôsto das demais
côrtes européias se foi dilatando jun-
tamente com o poder de Luiz XIV e se
manteve durante a regência e o reina-
do seguinte. Portugal não escapou à
regra; soube contudo ainda aqui man-
ter, apesar de uma tantas cópias ser-
vis, embora acompanhasse a evolução
comum, o seu feitio próprio e a sua téc-
nica tradicional.
Mas a reação iniciada durante o rei-

nado de LUlZ XVI prosseguira depois
da Revolução o seu caminho, e, com a
queda do Imperador, a Inglaterra, que
Se mantivera um tan.o reservada no
período anterior, surgiu dos bastidores
e, com o seu comércio, o liberalismo e
o domínio dos mares, foi aos poucos
ditando a moda e tomando confortà-
velmente conta do século XIX.

L-cE~~ª:=;;:~'r'..J O mobiliário do Brasil pode ser as-
sim, da mesma forma que o norte-ame-

i ricano e todos os demais de fundo euro-
'" peu, classificado em três grandes pe-

ríodos: o primeiro abrange os séculos
XVI e XVII e prolonga-se mesmo até
começos do de setecentos; o segundo,
período barroco por excelência, esten-
de-se pràtícamente por todo o século
XVlII; ·e o terceiro e último, isto é, o
da reacão acadêmica, liberal e purita-
na lnícíada em fins dêsse século, cor-
responde para nós, príncípalmente, à
primeira metade do século XIX. De-
pois, disso, houve apenas modas im-
provisadas e sem rumo, já desorienta-
das pela produção industrial que dia a
dia se acentuava.
Ao se examinarem as peças que cor-

respondem ao primeiro dêsses períodos,
é preciso não esquecer que, então, ape-
sar da opulência, a noção de contôrto,
como nós o entendemos agora, era ain-
da um tanto rudimentar, e as modas,
sôbre certos aspectos, bastante rudes.
Não se conhecia, por exemplo, essa ma-
neira reclinada e cômoda de sentar,
hoje tão natural. Sentavam-se todos
direitos nas cadeiras, com as pernas
meio abertas, assim como ainda hoje

B a gente do campo e, geralmente, os
operários. lii que o mobiliário não con-

vidava a outras atitudes. Caracteriza-
va-se todo êle, com efeito, pela sua es-
trutura de aparência rígida, fortemen-
te travejada e de composição nitida-
mente retangular (fig. 2, a). As per-
nas torneadas ou torcidas, as almofa-
das formando desenhos geométricos,
os tremidos, a ornamentação corrida
ao longo das abas ou de florões mar-
cando a amarração das trempes - tudo
concorre para acentuar o aspecto cons-
truído, "tectôníco" (fig. 3). As curvas
entram na composição como elemento
acidental, e quando, no sécu.o XVII, o
seu uso se vai generalizando, como que
a prenunciar de certo modo o estilo se-
tecentista, são simplesmente recortadas
na espessura da madeira para rormar
pés de mesa; e mesmo quando traba-
lhadas em espiral ou vol.utas na fren-
te das cadeiras, no encôsto das camas
ou nas abas dos contadores, a sua pre-
sença em nada afeta o aspecto essen-
cial do móvel (fig , 4).
Tais características se prolongam

pela primeira metade do século XVIII,
mormente nas peças cujo uso vai de-
caindo, como os armários, contadores
e arcas.
Ésse longo período, que começa em

Portugal com o reinado de D. Manoel,
inclui a fase de dominação espanhola,
os reinados de D. Joao IV e Afonso VI,
com as lutas da Restauração, para só
terminar no de D. Ped1'OlI.
No Brasil, corresponde aos momentos

mais ásperos e dramáticos da coloniza-
ção: as lutas contra o nativo e a co-
biça estrangeira, a fundação das pri-
meiras povoações, vilas e cidades, a
instalação dos COlégios e das missões
dos jesuítas e dos conventos francísea-
nos e de outras ordens religiosas, as
bandeiras e o comércio de escravos; cor-
responde ainda, no terreno econômico,
à cultura da cana e do algodão, à ex-
tração de madeiras, à criação.
No segundo período, uma transfor-

mação fundamental, verdadeiramente
revolucionária, altera por completo o
aspecto do moblliário. EllqU2.nto as pe-
ças dantes se formavam de quadros de
aparências rígida, a composição passa
a ter agora um núcleo central- de onde
parte - quase se poderia dizer: de
onde cresce - o resto do móvel Wg.
2, br , De onde cresce sim, porque dêsse
ponto, ela se vai abrindo e desdobran-
do em ondas sucessivas, passando com
agilidade de filête em fllête e de uma
voluta a outra, até atingir os contôr-
nos extremos da peça, para. daí, então.'
voltar ao ponto de partida, onde o mo-
vimento toma nôvo impulso e recome-
ça. Essa impressão do movimento e de
vida - em contraste com a feição es-
tática característica do período ante-
rior -, como se móvel fôsse organismo
e não coisa fabrícada, é o traço co-
mum que distingue de um modo geral
a produção do século XVIII. Isto não
só permitiu um melhor ajustamento ao
corpo, uma comodidade maior, como,
tambm, tornou possível a adoção de
formas mais adequadas à natureza dos
esforços transmitidos aos suportes,
que, recurvando-se e adelgaçando-se,
foram tomando o jeito de pernas de
gente ou de bicho, conseguindo assim
reduzir ao mínimo o entrave das amar-
rações, ou mesmo, em multes casos,
desvencilhar-se delas completamente.
Na primeira fase dêsse período; a com-



posíção-aínda sob a influência; da téc-
nlcaanterior, conserva uma certa ri-
gidez, certa "lentidão de movimentos",
percebendo-se claramente o esfôrço
despendido para. romper com o equílí-
brio tectônico tradicional (figo 5) o Já
para meados do século, porém, desa-
pareCr todo e qualquer vestígio seis-
centísta, e o mobiliário, finalmente li-
berto das velhas fórmulas, mas con-
servando ainda a primitiva nobreza de
aspecto, ganha em equilíbrio e apuro
de acabamento (fig o 6) o Aos poucos
entretanto, a preocupação da elegân-
cía se vai acentuando, o desenho vai
se fazendo amaneirado, as proporções
esguias, a ornamentação fina e profu-
sa, percebendo-se não raro, no conjun-
to, uns ares meio preciosos, senão pro-
priamente afetados (fig o 7, a), até. que,
na última fase, duas tendências dis-
tintas se podem observar: de um lado,
desenvolvem-se até ao exagêro as ca-
racterísticas da composição barrôca, e
o traçado, perdida a coesão inicial, ten-
de a se abrir e como que se esgarça,
(fig o 7, b); de outro, os sintomas de
reação, isto, é da volta a um desenho
mais regular, já se vão fazendo sentir,
muito embora o elemento florido apa-
reça na talha com maior insistência o
Tais peças, porém, enquadram-se me-
lhor no terceiro e último período
(figo 7, c) o
1!:sse segundo período abrange na

metrópole os reinados de D. João V,
D. José e, em parte. o de Da. Maria I.
Na colônia, corresponde-lhe o surto
econômico da região central em con-
seqüência' da mineração do ouro e das
pedras preciosas; a organização, em
maior escala, da indústria pastoril no
Sul, enquanto no Norte prosseguia com
a mesma intensidade a cu.tura da cana
e do algodão. Corresponde, também, ao
desenvolvimento dos centros urbanos e
às manifestações inequívocas, tanto de
caráter 'individual como coletivo, da
formação de uma consciência indepen-
dente, nacional.
A volta à sobriedade, ao partido re-

tilíneo e à composição regular, embora
sob muitos aspectos mais artificial,
.marca o terceiro e último período. As
linhas gerais do estilo Luiz XVI, das
criações dos Adam e, mais tarde, do
chamado estilo Império, foram aqui in-
terpretados de modo ainda mais sim-
ples, cedendo a talha e as apíícações
de bronze o lugar, no desenho das guír-
landas, dos medalhões, etc o, aos em-
butidos de madeiras claras ou de mar-
fim (fig. 8, a). Essa maneira delicada
e graciosa de compor, durou contudo
relativamente pouco; deíxou-ss substi-
tuir por outra, mais conforme à tradi-
ção, e caracterizada pelos torneados
miúdos, as estrias ou caneluras e os
gamos armados em círculo ou em Ie-,
que, estilo êste, RO que parece, pouco
conhecido em Portugal (fig o 8, b) o As
curvas também tornaram a desempe-
nhar papel importante, marcando en-
ratteamente a linha elegante de certos
móveis (figo 9) e, mais tarde, ao lado
de peças completamente lisas (fig o 10,
b), a talha reaparece, graúda e angu-
losa, já muito diferente da de modela-
do plástico e macio do século XVII!
U'ig o 10, a) , É a época dos bonitos e
majestosos sofás de palhinha e das
mobílias de sala de visita de aspecto
às vêzes sóbrio, outras, pretencioso e
rebuscado,em todo caso . .sempre for-
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malístíco (fig .. 11, a). Nota-se, final-
mente, na 2.a metade do século, quan-
do se generalizam, em mesas e conso-
las, os tampos de mármore branco, cer-
ta tendência para a volta à linha bar-
rôca (fig. 11, b).

Começando ainda no reinado de
Da. Maria I, foi êsse, em Portugal, o
período agitado da dissolução do ab-
solutismo e da implantação do regime
liberal, enquanto no Brasil se fêz no-
tar pela vinda de D. João VI e da mis-
são de artistas franceses, pela indepen-
dência política e pelos primeiros sin-
tomas de transformação econômica,
com os tímidos ensaios de indústria e
o surto da cultura do café em certas
regiões do país, - abrangendo também,
por conseguinte, através da" Regência,
uma boa parte do reinado de D. Pe-
dro II.
Dessa época em diante, as várias mo-

das eclétícas, artisticamente estéreis e
já de fundo quase exclusivamente co-
mercial, foram quebrando, aqui como
em tôda a parte" a boa tradição, defor-
mando o senso de medida e conveniên-
cia. Ao passo que a produção índustríaí,
a princípio toihída e preocupada em
amoldar a sua maneira simples e pre-
cisa ao gôsto elaborado e dííuso de en-
tão - torturando el}1arabescos capri-
chosos a madeira vergada das prímeí-
ras cadeiras "austríacas" e forrando de
samambaias de ferro fundido o encõs-
to dos bancos de jardim (fig. 12) -,
foi gradualmente deixando de lado os
preconceitos e encontrando à própria
custa o nõvo caminho, passando a pro-
duzir em série, e com grande economia
de matéria, peças de uma técnica in-
dustrial impecável, cuía elegância e
pureza de linhas já revelavam um "es-
pirito díferente", despreocupado de
imitar qualquer dos estilos anteriores,
mas com estilo no sentido exato da
expressão. São dessa época os móveis
de madeira curvada a fogo, fabricados
por Thonet, as cadeiras de ferro com
assento e encôsto constituídos por cha-
pas de aço flexível, as poltronas maple,
os estores de réguas móveis de madeira,
etc., (fig. 13).

Infelizmente, também entre nós os
artistas e estetas não perceberam des-
de logo a Significação profunda des-
sas primeiras manifestações sem com-
promissos da idade nova: uns, desgos-
tesos, pensaram, com Ruskin, em re-
viver artificialmente os processos rudi-
mentares da produção regional e fol-
clórica; outros, sem abandonarem as
conveniências dos processos mecânicos,
voltaram-se obstinadamente para o
passado e se puseram a reproduzir, em
grande escala e com incrível' fidelidade,
tôda a gama dos estilos históricos; ou-
tros, enfim, muito bem-íntencíonados,
resolveram inventar de um momen: o
para outro uma "arte nova" e, dando
as costas à realidade, isto é, às carac-
terísticas próprias da produção indus-
trial, único ponto de partida possível,
desandaram a criar curvas arbitrárias
e formas sem consistência, como mero
cüvertimento ou exercício de engenho
até cansar. O "falso modernismo"
atual, (1937/38) ** com êsses móveis
geométricos, pesadões, fechados até o
chão, arredondados e cheios de arestas,
é, ainda, apesar de tão diferente, ma-
nifestação dessa mesma. tendência.
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Como o nosso mobiliário seguíu sem-
pre de perta, conforme procuramos
mostrar, a evolução do móvel europeu
e deverá portanto, tradicionalmente,
ainda agora, acompanhar as transfor-
mações produzidas pela técnica con-
temporânea.' vejamos, para concluir, o
que caracteriza os poucos exemplos
atuais de peças concebidas com espíri-
to verdadeiramente moderno, - conti-
nuação lógica, embora tardia, daquelas
primeiras produções industriais tão
puras, de fins do século passado.
Distinguem-se, antes do mais, pela

leveza, de aspecto e pêso; as armações,
sejam elas de madeira, junco ou me-
tálícas - e a indústria aeronáutíca tem
criado ligas novas excepcionalmente
leves e resistentes -, reduzem-se estri-
tamente ao necessário, procurando as-
segurar, corno o mobiliário setecentísta,
uma estabilidade perfeita e proporções
ajustadas ao corpo. No caso das cadei-
ras, às várias maneiras de sentar; ca-
deiras próprias para as atitudes ati-
vas, COmo sejam as de escritório, de
piano ou de sala de jantar (Iíg , 14, b);
ou mais cômodas, do tipo "meío-repou-
so",apropriadas para espera, conversa
ou leitura (fig. 14, b) : ou então de
grande conrõrto - poltronas estofa-
das e espreguiçadeiras (fíg , 14, c). Elll
tôdas elas, as peças que constituem o
encôsto, o assento e, em muitos casos,
os braços são soltos, independentes da
estrutura propriamente dita, podendo
ser removidas com facilidade para 11m-
peza ou substituição das capas respec-
tivas. Os armários, quando não íncor-:
porados à construção, têm sempre pou-
ca. altura e desenvolvem-se mais no
sentido da largura, bastante afastados
do chão, da mesma forma que as camas
e tôdas as demais peças, o que concor-
re para tornar o ambiente, por assim
dizer, mais arejado e espaçoso. Outra
característica importante é que, tanto
para o rico como para o remediado ou
para o pobre - o que, mesmo assim,
não abrange tôdas Ia gente, pois gran-
de parte do povo ainda é abaixo de
pobre -. os modelos tendem a se uni-
formizar, variando tão-somente a
qualidade do material e do acabamento.
E como todos consideramos anoma-

lias não só a fabricação em série de
móveis "de estilo antigo", mas também
as grotescas produções do falso mo-
dernismo, e bem poucas nos podemos
dar ao bom gôsto ou, talvez melhor, à
extravagância de adquirir, para uso
próprio, móveis de antepassados dos
outros, esperemos que essa confusão
contemporânea se esclareça brevemen-
te e a casa brasileira, hoje tão atra-
vancada, se vá aos poucos "desentu-
lhando", até readquírír. mobiliada com
peças atuais e de fabricação corrente,
aque.a sobriedade que foi, no passado,
um dos seus traços mais característi-
cos, senão mesmo o seu maior encanto.

(*) Trabalho publícado no n.O 3 da
Revista do Patrimônio Histórico e Ser-
viço Nacional.
(U) NOTA DA REDA9,ã.Q
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lIôveis antJr:os de ).linas Gerais

J. W. Rodrigues

Quem, entrando em Minas Gerais
pelo sul, atravessar o vale do Bapucaí,
subir até Mariana, passando por São
João deI-Rei e, continuando a subir,
quebrar para Díamantína, está palmí-
lhando exatamente e zona mais antiga
daquele Estado, a faixa de terra mais
batida pelos bandeirantes e minerado-
res desde os antecessores de Fernão
Dias até os primeiros povoadores. l!:ste
é também, -lôgicamente, -o roteiro
do móvel antigo e das antigüidade de
tôda espécie nesta parte do país. Des-
ta extensa e larga faixa de terra se ir-
radiou a penetração e povoamento para
o resto da capitania à esquerda e à
direita.
A persistência ou a conservação do

móvel antigo e de outras obras antigas
nos lares de Minas Gerais e sua pró-
pria abundância até recentemente, é.
neste século, fenômeno curioso e tal-
vez único no mundo; devido natural-
mente a diversas causas, cabe a soció-
logo ou a historiador a sua explícação.
A lenta caminhada de Fernão Dias

até o Vapabuçu; os primeiros arraiais.
Sumidouro e Sabarabuçu; o fracasso da
aventura das esmeraldas; a estranha
desventura de Borba Gato; tudo im-
preciso e nebuloso, formam, como uma
introdução à verdadeira história de
Minas Gerais.
No momento de encerrar-se o século

XVII, a notícia da presença do ouro
espalha-se. Percebida por Arzão e re-
latada por Antonil, a riqueza aurífera
atrai para aquêle sertão levas tão gran-
des de aventureiros e povoadores. que
a emancipação da região das minas
da capitania de São Paulo será uma
necessidade em breve.
Precipitam-se os fatos. O govêrno

português toma logo providências para
atender a urgentes problemas surgídos
no tumulto do rush ínínterrupto, A
disputa pela posse do chão; o clamor
dos paulistas na luta violenta contra os
emboabas;a rápida exploração do ouro
fácil à flor da terra, logo abandonada
e trocada por outra mais rica; .o atri-
to com novos bandos que sobem do li-
toral, o esbulho, a extorsão. o contra-
bando, tornam desconcertante a hísró-
ria dos primeiros anos do século XVIII
nessa região, passados em ritmo tão
rápido e febril.-Os arraiais primitivos
vão sendo constituídos em vila.

J!l a justiça que se organiza e a ad-
ministração que se inicia; são as suas
primeiras companhias de dragões que
se formam.
Cria-se enfim a Capitania; cuida-se

da arrecadação dos reais quintos e dí-
víde-se o "Contínente" em grandes CO-
marcas: Vila Rica, Rio das Velhas, Rio
das Mortes, Sêrro Frio e Paracatu.
Vão-se passando os anos e os antigos
povoados já se chamam: cidade de Ma-
ríana "em Obséquioà Rainha D.a Ma-
ríana da Austria", Vila Real de saba-
rá, Vila Nova da Rainha, Pitangui ou
Vila Nova do Infante, Vila de S. João
del-Reí, Vila do Príncipe, Campanha
da Princesa da Beira, etc.. nomes ês-
tes em homenagem à família real.
Outras cidades lembram lugares de
Portugal ou conservam seus nomes
locais.
Minas, Estado mediterrâneo, formou

sua população com a gente oriunda
dessas levas atraídas pela mineração e,
mesmo durante o século XVIII, che-
gou a expandir-se, destacando desbra-
vadores que penetraram em em várias
direções. Muitos lugares de S. Paulo
foram povoados por míneírcs,
Esmorecida no fim do século a febre

de ouro com o empobrecímento dos
depósitos de fácil extração, achou-se
SUl'. população isolada em suas cida-
des e fazendas; tornou-se tranqüila,
conservadora e tradicional. Formou-se
um um ambiente pacato e patriarcal;
daí uma vida simples e econômica.
Acontece ainda que. no século XIX.
Minas não recebeu, como as províncias
litorâneas, um tributo constante de
elementos estranhos ou, se recebeu,
como S. Paulo em certa época, um
afluxo de imigração estrangeira per-
sistente, essa parte foi pequena e logo
absorvida, não chegando ela a alterar
na essência, o seu modo de viver. De-
vido ao isolamento e à falta de elemen-
tos estranhos que, estimulando a in-
dústria, desenvolvessem o comércio,
criando novas necessidades, despertan-
do ambições. agitando enfim o ambi-
ente, a ordem estabelecída enrijeceu,
cristalizou-se.
Os bens móveis e imóveis, os usos e

a tradição da família continuaram a
ser conservados e transmitidos, com
apêgo de pai a filho. Os objetos eram
dispersados apenas por exigências das
partilhas por falecimento e passavam
de mão em mão entre irmãos ou pa-

..

rentes; muitas vêzes após interminá-
veis de.ongas judiciais. São estas pro-
vàvelmente as causas do caráter tra-
dicionalista do povomineiro, do seu as-
pecto social peculiar e a razão da exis-
tência e conservação em seu território
de outra insuspeitada riqueza: o mó-
vel antigo.
Seguindo-se pela estrada que vai de

Ouro Prêto a Ponte Nova, à beira das
montanhas e à margem do Ribeirão do
Carmo, entre altas ribanceiras e preci-
pícios. avista-se em breve, ao longe.
a Cidade de Mariana. Vai-se ela mos-
trando aos poucos: primeiro as tôrres,
depois os vetustos telhados. Màgica-
mente se transforma e o seu casarío
pobre torna-se em breve aos nossos
sentidos belo como o de um presépio.
É o poder evocatívo que dela se des-
prende e lhe dá êsse encanto sem par.
Formando-se um círculo, cujo cen-

tro seja Mariana e cuja linha de con-
tôrno passe por Sabará, teremos uma
cíncunferêncía com umas 25 léguas de
diâmetro abrangendo a região mais an-
tiga de Minas; a da primeira minera-
ção, a do ouro podre, a do ouro de alu-
vião e dos ribeirões, onde se deram os
primeiros assentamentos de arraiais.
Esta é a zona mais rica em móveis an-
tigos, sobretudo de produção regional
ou local.
Dentro dêste círculo, partindo de

Mariana para o norte, topa-se logo
com Bento Rodrigues, depois, Camar-
gos, Fonseca e Santa Rita Durão -
antigo Ini'icionado. São 5 léguas atra-
vés de montes ásperos que se esten-
dem por horizontes amplos. São luga-
res esquecidose alheios ao tempo e aOS
fatos.
Pelas margens dos ribeirões e, parti-

cularmente, do Gualaxo do Norte vêem-
se velhos montes de cascalhos' que
lembram a passagem rápida da-queles
que, há duzentos e tantos anos, por
alí andaram apressados, _-"colhendoa
flor do ouro. Em grupíaras. não raro,
encontramos ainda a terra arranhada
pelos almocafres dos primeiros mine-
radores. Sob êste cascalho e' entre as
moitas que encobrem as velhas explo-
rações, têm sido encontrados candeei-
ros, espadas, pítos de barro dos escra-
. vos, botões, moedas, "moleques", estri-
bos, feixes de armas e mais miudezas
enferrujadas e quebradas ou _milagro-
samente conservadas. - -
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Continuando mais para o norte, en-
contramos Catas Altas do Mato Dentro
à sombra do maciço Oaraça e, final-
mente, Santa Bárbara o

Para a direita de Mariana: S. Cae-
tano, com SUabela igreja, e, mais adi-
ante, o Forquim e Acaica. Fora da es-
trada de ferro, a Cachoeira do Bruma-
do, o Sumidouro. Para o sul, por en-
tre serras intermináveis e por caminho
tortuoso, chega-se a Píranga . A esquer-
da do nosso ponto de partida, subin-
do as alturas pelo caminho da Passa-
gem, temos logo OUro Prêto. Por êste
lado ficam também Cachoeira e oon-
gonhas do Campo com o Santuário de
Motcsinhos; mais adiante Itabíríto, no
alto de um cabeço, em seguida Sabará
com tantas relíquias. Na direção de
S. Bárbara: Caeté e Morro Grande,
povoados que ficaram adormecidos em
tôrno de seus majestosos templos como
velhos burgos em tôrno de seus anti-
gos castelos.
Destas cidades; de fazendas e povoa-

dos dessa zona, saíram as camas, as
arcas, os tamboretes, as mesas chama-
das "holandesas", as cadeiras de do-
brar e outros móveis do mais belo e
variado teor, além de uma prodigiosa
quantidade dos mais variados e sur-
preendentes objetos .
Outras regiões de Minas também fo-

ram ricas, pois Minas antiga não era
somente êsse recanto primitivo. A re-
gião de IDiamantina com Sêrro Frio e
Minas Novas, era abundantíssíma de
preciosidades. O mesmo, ao sul, em
. Campanha, São João del-Reí, Tiraden-
tes, antigo São José, Queluz, Barba-
cena e Baependi. E em cidades grande-
mente afastadas como Paracatu. Mon-
tes Claros e Pitangui. -
- Todos êsses lugares tiveram seus mó-
veis portuguêses, seus móveis Iocaís.vrí-
cos ou pobres, rústicos ou eruditos. É
natural que os povoados e fazendas
afastados da via fértea guardassem por
mais tempo êsse cabedal valioso, já
pela dificuldade de comunicação, já
pela necessidade; de conservá-I o, pois,
não havendo móveis novos à mão, nem
recurso ou meios de buscá-los às cida-
des próximas, o que havia - a maior
parte em mísero estado ou consertada
grosseiramente - foi conservado até
há pouco.
Nêstes últimos anos, porém, tudo foi

comprado e trazido para o Rio ou S.
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Paulo; até o mais insignificante peda-
ço de pau ou tábua avulsa de [acaran-
dá. De lugares distantes, os móveis fo-
ram carregados a braços ou quando
possível, em cargueiros, através de lé-
guas de estradas difíceis, de vez que
muitos caminhos eram apenas trilhas
de tropeiros onde nem o carro de boi
podia rodar.
No século XVII, os Contrata dores, os

Governadores, os altos funcionários rei-
nóís, os abastados, enfim, os homens
de posses ou de representação vive-
ram naturalmente no confôrto e al-
guns, na opulêncía. Móveis ricos, ser-
viços de prata, jóias, sêdas e veludos,
porcelanas da China, raíanças portu-
guesa e, nos cornêços do século XIX,
serviços inglêses, existiram em abun-
dância, o que é confirmado pelo que
ficou e por documentos coevos, testa-
mentos, inventários, etc., dando sôbre
isso a Devassa da Inconfidência Minei-
ra. muita cousa a perceber.
Nas igrejas, o ouro em pó recebido

pelas irmandades, transformou-se em
prataria, alfaias e ornamentos, tudo
farto e primoroso como podemos ava-
liar pelo que chegou até nós. Em con-
traste, a casa de residência era sim-
ples o pobre. Algumas eram construí-
das de pedra e rebocadas a cal; na
grandes maioria era de baldrame, com
paus cruzados e barro, ou de adobe,
como ainda hoje se pode verificar. In-
ternamente, é a caíação branca, como
se vê; não eram muitos os tetos que
se ornamentavam a côres ou com fri-
sos que imitavam mármore. A rique-
za do entalhe dourado, as! portas de
[acarandá com almofadas trabalhadas
e outros requintes eram para a&\
igrejas.
Durante o Império, muitas casas fo-

ram modernizadas com móveis contem-
porâneos: Luis Felipe, Napoleão III,
etc., (lá os vemos ainda) e então, as
arcas, os catres de bílros e torneados,
os tamboretes de pés arqueados e tu-
do mais foram considerados coisas ve-
lhas e jogados aos porões ou distribuí-
dos entre os libertos, os agregados, as
lavadeíras e as comadres pobres... e
por essa razão, ainda há poucos anos,
eram encontrados em poder de gente
de eondição humilde, gente de côr pau-
pérrima, em Mariana, Ouro Preto, Sa-
bará, Santa Bárbara, lindas camas de
torneados, mesas, relógios de armário
e miudezas. Em compensação em cer-

tas casas, multa coisa foi mantida e
oonservada. Podiam-se acompanhar as
gerações e épocas por elas passadas,
pelos objetos e móveis existentes, como
em formações geológicas, as marcas
visíveis deixadas pelo tempo em cama-
das de sedímentacão .
Entrando numa dessas casas sola-

rengas, observam-se logo, na sala, al-
guns móveis do séc. XVIII, como ca-
deiras D. José I e quase sempre uma
ou outra mesinha da mesma época,
além de peças avulsas, filetadas, Shera-
ton, do comêço de 1800; e, sempre,
qualquer coisa de 1830. No caso de ter
havido títulos ou prosperidade no Im-
pério, o mebílíárío "medalhão", os tre-
nós, os castiçais de manga com aran-
delas de pingentes, as redomas cobrin-
do flores artificiais ou os relógios dou-
rados e os volumosos albuns de fotogra-
fias da família e dos amigos denuncia-
vam aquêle fato. Pelas paredes, alPpli-
ques, retratos ou registos de santos,
uma ou mais daguerreotípos, litogra-
fias românticas das primeiras tiragens
e, às vêzes, ótimas gravuras. E, assim,
foram conservadas "estampas em côr"
de Smith e mesotíntas raras. Gravuras
de Píranese. Vasi, Bartolozzi, Gaillard e
até águas-tintas de Debucourt. Isto
tudo exposto e mantido, não pelo co-
nhecimento do valor artístico, mas,
apenas, pelo espírito de conservação,
pois, de permeio viam-se coisas moder-
nas, ,fúteis ou de mau gôsto.
Continuando o exame da casa de Mi-

nas, encontramos em arcas ou canas-
tras coisas inúteis, como retalhos de ve-
lhos tecidos, damascos ou pedaços de
renda que se desfaziam ao desdobrar;
às vêzes, peças de roupa ou chapéus,
dignos de museu. Leques, brocados,
xales antigos e coisas imprevistas,
como rolos de papel pintado para pa-
rede, não raro cons ituindo relíquias
conservadas por respeito, ou por de-
sinterêsse. ,
As cômodas com gavetas sempre en-

tulhadas de documentos envelhecidos,
rosários, livros, caíxínhas, jóias, conde-
corações, ete. Alguns objetos eram
lembranças, outros pertenciam a um
irmão, ou tio, do qual muitas vêzes, não
se tinham notícias há muito! E, assim,
ia tudo ficando guardado, nada se dis-
persava. Encontramos, certa vez, em
uma. casa em Campanha, uma boneca
e a, carta que a acompanhara: data-
vam. de 1870. desde então tinham sido

•

conservadas na gaveta de uma mesma
cômoda. Em Mariana, entramos em um
quarto cheio de móveis antigos; fôra
trancado, havia vinte anos. A parti-
lha chegara ao têrmo, mas a chuva,
depois de tantos anos, fizera um rombo
no te.o e outro correspondente, no as-
soalho.
Documentos em sacos e em canas-

tras da casa do Barão de Pontal fo-
ram guardados pelo velho Castro, no
porão da casa abandonada daquele ti-
tular, em Mariana, durante quantos
anos?
Continuando a percorrer a casa, de-

paramos nos dormitórios, camas de tor-
neado do tempo de D. João V; ao lado
outras de estilo inglês, com filetes, ra-
magens, corações, vasos ou pássaros
embutidos. Mesinhas com oratórias
cheios de imagens antigas e modernas,
castiçais de prata, flôres de conchas.
Pelas paredes, santos antigos. Já a rou-
pa da casa, em armários modernos.
Muitas vêzes, pelas prateleiras escuras,
encontramos, debaixo de poeira, alguns
livros do século XVIII: tratados de Ar-
cuítetura de Vignola; O cozinheiro mo-
ltierno; Les Arts Mechaniques; missais;
e alguns livros mais modernos, como as
Memórias de Monsenhor Pizarro; as do
Padre Luiz Gonçalves dos Santos; o Re-
pertório de Cunha Matos e muitos li-
vros antigos sôbre Direito, Medicina, etc.
Cadernos escolares, álbuns de fígurí-
nhas coladas, vistas de Roma, publi-
cações antígae, . , 11
Na sala de jantar, poucos móveis:

a mesa antiga, a arca, o armário em-
butido (sempre contendo surprêsas em
louças ou cristais). Cadeiras modernas.
Pelas paredes: .quadros, folhinhas e ar-
ranjes com cartões posaís.
Graças à condição de Estado interior,

formado no século XVIII e cristaliza-
do no século XIX, forçado a uma au-
to-suficiência, Minas, como se cumpris-
se um desígnio secreto, uma determina-
ção do destino para realizar uma fun-
ção na história, guardou tudo.
Não é só por conservar a casa, os

móveis e os objetos de familia através
dos tempos que o fato é singular, mas
também pela continuação de certos
usos. Vejamos a cozinha: é à antiga;
de lajes ou de tábuas largas e grossas
tão gastas que enxerga-se o porão pe-
las frestas, tendo o fogão e o fôrno no
centro com seus utensílios velhos em
tôrno. ou postos nas prateleiras. É o
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vasílhame velho: panelas de barro ou
de pedra tôscamente modeladas. O ba-
tedor de chocolate de [acarandá, a co-
lher de pau, o espêto de ferro, - às
vêzes, lâminas de uma rapíêre de 1600
(fato verídico) - e peças diversas de
latoeíro: a cafeteira, o candeeiro de
querosene - etc.; o alguídar. urupemas
de diversos tamanhos e, num canto, um
bacião de madeira e o pilão. O tacho
de cobre, o pote de água; canecas ou
pratos de estanho. E tantos outros ob-
jetos estranhos, enegrecidos pela fuma-
ça. gastos pelo uso, alguns dos quais
nem sabemos para que servem ou que
nome têm.
A alcôva, quando não serve de dor-

mitório, serve de quarto de despejo e,
então, lá encontramos arreios, móveis
quebrados, canastras de couro para
cargueiro, objetos de bronze fora do
uso, como ferro de engomar, almofarí-
zes e até, certa vez, uma máquina de
costura, das primeiras.
O interior da casa pobre ou modesta,

lembra constantemente certos dese-
nhos de Debret, Rugendas ou de ouüto-
belo Nos porões: resto de teares, ban-
güês desmontados, rodas de fiar ím-
prestáveís, fusos, rocas, máquinas de
cardar. Pelos desvãos, alguns ferros de
escravos, aldrabas e ferrolhos; tudo
curíoso e antigo como se intencional-
mente tivesse sido pôsto ali por mão
maliciosa para nos desconcertar, ou
conservados cuidadosamente para do-
cumentar e instruir. Muitas vêzes vi-
mos isto em Mariana, em Santa Bár-
bara e em Diamantina.
Não se conclua, entretanto, de tudo

isso, que nessas cidades antigas tôdas
as casas só tinham antiguidades ou que
as fazendàs ou casarões mineiros eram
todos verdadeiros museus! Não! Nem
tampouco em tôdas as casas grandes
se encontravam reunidos, ao mesmo
tempo, todos êsses objetos.

A pouca índumentáría militar anti-
ga, que possuímos, devemos na sua
Quase totalidade aos mineiros. Não ha-
via casa em Minas, rica ou pobre, que
não tivesse no fundo de uma canastra
ou dentro de um velho armário uma
farda" uma barretína ou um par' de
dragonas; às vêzes uniformes comple-
tos. Espada de milícia ou de ordenan-
ça, espadim do Império ou espadas da
Guarda-Nacional, sempre Se achava
em um canto escuro da alcova. Eram
comuns "e não, 'tinham valor., oonstan-



temente nos sótãos ou nas coznhas,
atrás do fôrno, encontrava-se uma es-
pingarda ou pistola de pederneira.
Compreende-se: era do regulamento da
Guarda Nacional, nos seus primeiros
tempos, levar o guarda a arma para
casa, ,ficando ela a êle pertencendo,
após 25 anos de serviço. Tinha natu-
ralmente sido usada por um esquecido
antepassado ou um soldado de 42.
Espadas portuguêsas da época da pe-

netração, catanas largas de aço azul
ou espadas com lâminas de SOlíngen ou
de Toledo assinadas por armeiros cé-
lebres, como aio Kneigt ou Henrique
Cal, foram assim achadas. Disso dá
testemunho o Museu Histórico Nacio-
nal, no qual inúmeras espadas antigas,
algumas fardas, barretínas, dragonas
e miudezas em quantidade vieram de
Minas Gerais.
Há alguns anos, o Govêrno Federal

tomou a si a criação de museus em Mi-
nas; o Serviço do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional tomba os mo-
numentos, forma arquivos de todo o
material esparso. fiscaliza por meio de
seus delegados regionais as reformas
nos templos e prédios históricos, en-
fim tudo o que é possível fazer vai sen-
do feito. Contudo, há muitos anos, al-
guns particulares interessam-se pelo
assunto, como Dom Helvécio, arcebispo
de Mariana, que criou um museu na
igreja de S. Pedra. Há muito tempo,
porém, algumas pessoas de Minas -- é
preciso reconhecer -- dedicaram gran-
de interêsse às antiguidades. Alguns,
como simples amadores, curiosos pelos
objetos histórias e artísticos, outros,
como simples [untadores de coisas anti-
gas e interessantes, muito fizeram para
oue não se extraviassem preciosidades.
Sem falar em 'Pedro Massena, que se
especializou em numísmátíca, chegan-
do a possuir em Barbacena uma das
mais valiosas coleções do Brasil, sendo
portanto, um caso à parte, devemos re-
conhecer em Paulíno Batista dos San-
tos, de Maríana, o mais curioso e mais
atilado amador de antiguidades em Mi-
nas. Homem boníssímo, probo e sim-
ples, a êle devemos grande parte das
armas antigas de grande valor, exis-
tentes no Museu Histórico Nacional,
além de coleções de estribos, dragonas,
chapas e emblemas militares e nume-
rosíssísmos outros objetos. De tudo
Paulíno entendia e tudo êle possuía; o
que..passou por sua .modesta casa em
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vinte al1!OSteria bastado para o Go-
vêrno de Minas formar um notável
museu.
Vicente Tôrres, em Diamarrtina. ho-

mem inteligente e cavalheiresco figura
de mineiro à antiga, teve de tudo em
sua casa. Moedas antigas encontra-
vam-se lá em quantidade em tôdas as
gavetas, armas raras enchiam os can-
tCS de sua oficina. Gravuras, quadros,
miudezas e preciosidades de tôda es-
pécie, sem contar os móveis; de tudo
êle juntou. Devemos-lhe os dois qua-
dros de Laporte - o Rousseau brasilei-
ro - que estão hoje no Museu Paulis-
ta. A êle pertenceram um caxambu e
um caujengo, tambores africanos, pe-
ças sumamente raras, hoje no Depar-
tamento de Cultura da Prefeitura de
S. Paulo. A sua coleção de "burus-
Quês", papel moeda emitido por nego-
ciantes de Diamantina para trôco; de
guias de mineração e de cédulas anti-
gas, era surpreendente.
Dolabela, em Santa Luzia do Rio das

Velhas, com sua coleção de armas e
lembranças da revolução de 1842, não
pode ser esquecido; Francisco Franco,
em Itaúna, possuía bons objetos e era
notável o empapelado antigo, em es-
tilo "império" de sua sala de jantar,
formando painéis com cenas neoclássí-
cas, com certeza único no Brasil. A
êle pertenceu um raríssímo modêlo de
capacete da Imperial Guarda de Hon-
ra, felizmente agora no Museu Histó-
rico Nacional.
Em Santa Bárbara, padre Lucindo de

Souza Coutinho era conhecido em tôda
ao redondeza pela mania de juntar ve-
lharias. Tinha tudo; desde móveis
magníí'lcos até gramcfones velhos e
máquinas de'costura imprestáveis; sua
casa era um verdadeiro hríc-ã-brac,
com gavetas e arcas sempre entuíha-
das. No porão, camas antigas de gran-
de valor achavam-se ao lado de toras
de [acarandá, tubos de chumbo e fô-
lhas de cobre ...
MuLas famílias em Minas guardam

ainda seus móveis, fardas e objetos an-
tigos, conscientemente, como verdadei-
ras relíquias, outras tardiamente valo-
rizam, com exagêro, medíocres bíbelots
e vulgares mobílias de medalhão, após
terem dispersado as verdadeiras pre-
cíosídades .
Tudo o que está dito sôbre Minas

aplica-se um pouco a certas partes do
Brasil, como a Goiás.a Mato GrOSSO e
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até certo ponto do Rio Grande do Sul.
Em S. Paulo, nas zonas velhas, tudo o
que havia realmente de valor desapare-
ceu há muito; foi tudo substituído no
século XIX. Apenas uma ou ou·
tra peça dígna de nota tem aparecido,
vinda de Itu, Sorocaba ou dos arredores
de Parnaíba , NIoNorte a Bahía desta-
ca-se com justa razão devido ao seu
passado histórico, seu antigo esplendor
e sua posição geográfica - como gran-
de fornecedora de móveis de alto va-
lor (alguns do século XVII), de louça e
prataria, abundante, raustosa.
No Recife e em São Luis, os móveis

antigos - provàvelmente substituídos
no século XIX - foram, infelizmente,
desaparecendo aos poucos tanto que,
raramente, dessas cidades, nos chegam
informes sôbre achados dignos de
nota.
Não é nosso intuito tratar neste ligei-

ro estudo, das ricas peças ou dos me-
lhores padrões de móveis nos estilos de
n. João VI, D. José e Dona Maria I,
nem dos belos exemplares em estilos
inglês ou de sua influência na sua va-
riada modalidade; nem tampouco dos
típicos exemplares Império. Vamos
apresentar apenas certas camas, arcas,
armários e mesas, constantes e carac-
terísticos em Minas; acentuadamente
regionais, se assim podemos dizer, e,
antes simples, do que ricos; peças que
também se encontravam em outras
partes do país.
As camas mineiras mais comumente

encontradas, principalmente nas zonas
antigas, são, em geral, compostas de
uma ou duas ordens de torneados ou
torcidos, ou de tábuas recortadas e va-
sadas, sustentando um frontão que po-
de ser simples ou entalhado e, às vê-
zes, vasado. li: guarnecida geralmente
de bllros no frontão, em correspondên-
cia com os torneados e, também, inter-
calados entre êstes. Algumas possuem
varais altos para dossel, li: móvel que
se desmonta inteiramente e foram fei-
tos durante todo o século XVIII. Exis-
tem exemplares tão simples e tão po-
bres que se torna difícil a sua classifi-
cação. Tentemos um agrupamento, pe-
las características constantes, que são
nitidas:

C.amas e Catres
1.0 - Cama com galeria de tornea-

dos, geralmente guarnecidade bUros
e com varais altos. Frontão com .re-

cortes simples ou de linhas retas, às
vêzes com coroamento em curvas e va-
sado. A superfcie trabalhada em. ca-
neluras verticais ou em espinha. São
do comêço do século XVIII; algumas
têm reminiscência do século anterior
e muitas talvez tenham sido mesmo
levadas para Minas (fig. 1, 2 e 3).
2.o-Camas com galeria de tornea-

dos, geralmente guarnecídas de bilros
e oom varais altos. Frontão com or-
namentos de desenho primário, folha-
gem rudimentar, ornatos geométricos,
linhas curvas terminando em espiral e
em execução grosseira. Foram feitas
por mãos bisonhas, fogem ao estilo
erudito e coincidem com móveis seme-
lhantes, de Portugal, Espanha, Itália.
Seus entalhes geométricos lembram às
vêzes ornamentos de móvel bretão .Co-
mumente têm cruz sobreposta ou en-
talhada. São móveis í'eítos durante to-
do o século XVIII .(fig. 4,5 e 6).
3.° - Camas com galeria de tornea-

dos ou torcidos, ou de tábuas recorta-
das e vasadas (em forma de balatís-

.•.

tres) . Raramente têm bilros. Varais
altos ou curtos. Frontão ondulado com
entalhes em estilo barroco; em geral
com cartela no centro. Seus elementos
são volutas simples ou com plumas,
conchase fôlhas de acanto , Sofrem in-
fluência de D. João V. Constante-
mente com cruz sobreposta ou entalha-
da e com iniciais religiosas, J. M .J .
etc. (fig. 7).
4.° - Camas como as anteriores, po-

rém com elementos de ornamentação
rococó em lugar de fôlhas de acanto
nas volutas: cruz e iniciais religiosas.
São do período de D. José I; algumas,
raras, denunciam elementos da época
de Dona Maria I (Luis XVI): pérolas,
cartelas eliticas, fitas e flôres , Algu-
mas têm pés arqueados (fígs, 8 e 9) .

Arcas
A arca mais comum em Minas, típi-

ca mesmo, é lisa. de ximbó, vínhátíeo
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ou outra madeira, sempre em tábuas
inteiras e com as malhetas ou ganzepes
cobertos por guarnição rasa de jaca-
randá, prêsa por cavilhas, conforme a
tradição do alfarge; são da mesma ma-
deira as molduras no tampo e no 1'0-
dapé, seguras a prego. As vêzes são en-
feitadas com losangos formados pela
mesma guarnição qus a requadra; ra-
ramente têm almofadas salientes e pés.
O tampo é prêso por longas dobradí-
ças fixas com pregões rebitados. Os
puxadores laterais são também presos
por pontas retorcídas e encravadas na
madeira de' tal modo que, uma vez re-
tiradas, não podem mais ser recompos-
tas com perfeição. Na frente, um es-
pelho simples, pois a tranca vertical é
muito rara. Por dentro, o escaninho ;
um canto; por fora, raramente, duas
gavetas em baixo; tôdas são do século
XVIII. Prestam-se muito à transfor-
mação nas mãos de negociantes que
acrecentam-Ihes pés torneados ou mes-
mo bancos altos, feitos com pernas tor-
neadas de mesa, assim como adaptam-
lhes almofadas, tiradas de velhas por-
tas de igreja, para melhor vendê-Ias,
iludindo o armador inexperiente ou de
boa fé. As que são inteiramente lisas
são assim transformadas e enriqueci-
das e até com molduras tremidas e im-
ponentes aldrabas de latão, grande ra-
ridade e de indiscutível valor. Além
dessas arcas simples, existem em Mi-
nas outras, ornamentadas com enfei-
tes ou flôres embutidas, que corres-
pendem à moda ínglêsa do comêço de
1800. Encontra-se também uma ou ou-
tra peça original, com aplicações de

ferro ou almofadas salientes, mas são
raras, como são raras as arcas pinta-
das na face interior da tampa, com fi-
guras, cartelas, troféus com bandeiras,
flôres, etc., muitos tendo pertencido a
irmandades, corpos militares ou câma-
ras. Algumas de canforeiro são origi-
nárias de Macau . Usou-se também um
par de banquinhos para suster a arca.

Armários

O armário antigo em Minas era,
como em todo o Brasil e em Portugal,
num móvel encaixado na parede da
sala de jantar; às vêzes nos cantos.
Acompanhava o estilo da casa e era
pintado a óleo em tôdas as reformas
que esta sofria; só não lhe pintavam
os montantes ou molduras quando êstes
eram de jacarandá. Primitivamente,
eram feitos com portas de almofadas,
duas fôlhas em cima e duas em baí-
xo.venreítadea com molduras,' cordões
e um ou outro entalhe.
Quando o vidro plano tornou-se

acessível, as pertas passaram a ser fei-
tas com caixilhos para os vidros, em
grupos de quatro, seis ou oito, como
nas janelas; vidros pequenos confor-
me eram importadas pelo comércio.
'Além do armário embutido na pare-

de, sempre houve outros, móveis soltos
pelos corredores, quartos e cozinha;
simples, sem vidros, com ou sem gave-
tas e sempre sujeitos a pintura perió-
dica. Estranho destino o dêstes pobres
armários de cozinha, enfumaçados, su-
jos roídos nas gavetas pelos ratos, com

..

ferragem desmantelada e tramelas mal
pregadas, que hoje, depois de lavados,
restaurados e transformados em ja-
carandá, são vendidos a 3 ou 4 mil
cruzeiros em Copacabana e levados a
enfeitar belos apartamentos ou luxuo-
sas residências.
O guarda-louça composto de dois

corpos, aparece provavelmente nos fins
de 1800,pois as peças antigas, que exis-
tem, têm, em geral, acentuadas carac-
terísticas dessa época.

A mesa chamada holandesa (a que os
portuguêses chamam espanhola), é mó-
vél que conserva na forma e no dese-
nho características do séc , XVII. Mesa
de cozinha 'e copa encontrava-se por
tôda parte e em abundância, entre Ma-
rlana e Santa Bárbara. Não são ape-
nas brasileiras, portuguêsas ou espa-
nholas, pois, na Itália, encontram-se
peças absolutamente idênticas - e nos
mínimos detalhes - como se pode ver
na obra de Arturo Midana L'Arte de
Iegno in Piem,onte nel sei e nel sette-
cento.
Existe entre nós enorme variedade de

mesas dêsse gênero, sempre Obedecen-
do aos mesmos princípios. O tampo é
de cedro ou outra madeira leve, guar-
necido de forte requadro de jacarandá
prêso por encaixe e grandes pregos. A
caixa, com gavetas ou sem elas, tem
almofadas verticais nos ângulos, e, en-
tre as gavetas e na linha inferior, um
cordão, moldura ou rendado. Os pés
ondulados, 'abrindo para baixo, são
fortes e simplesmente recortados, às
vêzes exagerados em suas curvas e vo-
lutas, sempre travadas por torneados
ou travessas lisas ou recortadas. Quan-
do têm entalhes, são em forma de es-
camas, de palmas ou, de desenho prr
mário; tem pequenos espelhos de fer-
ro, no geral com puxadores pendentes.
De regra o tampo é prolongado nas
pontas. Estão hoje justamente valori-
zadas e são usadas como mesa de cen-
tro em vestíbulos ou, quando grandes,
cOmJOmesa de jantar. São do sé-
culo XVIII.

(Transcrito da Revista do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional). O



ARQUITETURA apresenta neste nú-
mero dedicado ao móvel brasílelro, o re-·
sultado do inquérito que elaborou e di-
rigiu aos mais destacados industriais
do ramo do mobiliário com atuação no
Brasil.

O grau de desenvolvimento atingido
no campo do mobiliário justifica ple-
namente a iniciativa. Com ela, buscou-
se fazer o levantamento dos mais im-
portantes problemas enfrentados pelos
bricantes dêsse equipamentO> tão inti-
mamente ligado à atividade prefissio-
nal do arquiteto. O valor e a qualidade
das respostas de nossos industriais ates-
tam a importância do móvel brasileiro,
suas possibilidades e suas' dificuldades

Thonet e Tenreiro: das raizes da renovação
aos problemas de hoje

o ~lDove brasileiro
Inquérito

•

mais agudas, e, estamos certos, terão
a maior repercussão.

Nesta primeira parte do inquérito,
foram postas em evidência as questões
ligadas mais diretamente à matéria-
prima - a madeira - e aos aspectos
dela decorrentes; as condições do mer-
cado interno, as possíbílídades de mõ-
vel produzido no Brasil ll)!)' mercado
externo; seus "processos de produção e
sua Íntima ligação com o grave proble-
ma nacional de carêt.tcia resídencíal,
como ,~m complemento indispensável
da habitação, '

".Das firmas consultadas responderam
ao inquérito: '

"J'Atelier", através de seu diretor e
designer arquiteto Jorge Zalszupin'; 'a
"Mobilínea" na pessoa de Ernesto Hou-
ner; a "Brafor", euías respostas foram
preparadas por sua equipe de especia-
listas; a "OCA", na palavra' de seu
presidente Jairo Costa; a "MobíÍia COOl-

porânea", por seu diretor superinten-
dente Abel de Barros Lima; A "Fáti-
ma", através dos arquitetos Guilherme
Nunes e Sávio Visconti; "Ambiente-Spa-
zio", que teve suas respostas preparadas
pelos arquitetos José A. Milanez, Ber-
nardo T. Wettreich e CàrIos Ebert, e
".Timreiro 'Móveis e Decorações", atra-
vés de Joaquim Tenrelro.

MNB
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1 - O Brasil é um grande exportador de ma-
deiras. O jacarandá, o mogno, a peroba, a imbuía,
o pinho e tantas outras são disputadas no mercado
internacional. Acredita que esta exportação maciça
de madeiras não manufaturadas seja proveitosa à
nossa economia, ou à nossa indústria do mobi-
li, . ?ano.

l'Atelier Tenreiro

18

- Para dar a resposta correta à pri-
meira pergunta acredito ser necessário
dividir as madeiras exportáveis brasilei-
ras em duas categorias. A primeira re-
fere-se as madeiras ditas de lei como
[acarandá-da-baía, gonçalo-alves, mog-
no, ec., e outras de mais fácil ob-
tenção como peroba, pinho, eucalipto.
Se as do segundo grupo, além de

existirem no território brasileiro em
grande quantidade, podem também
ser replantadas e crescem em tempo
econômícamente razoável, já não se
dá o mesmo com algumas do primei-
ro grupo.

Cada vez mais escassas, madeiras
como o [acarandá-da-baía levam al-
gumas centenas de anos a alcançar um
tamanho aproveítável , Dificuldades de
transporte limitam igualmente a área
explorável em condições econômica-
mente viáveis.
Em consequêncía, acredito que se a

exportação de madeira comum deve
ser encarada como outro negócio qual-
auer isto é favoràvelmente, uma aná-
lise mais d~talhada se impõe para ma-
deiras que - a) são de obtenção cada
vez mais difícil- b) levam muito tempo
a crescer - c) estão muito valoriza-
das no exterior - d) não podem ser
ob' idas a não ser no Brasil ou em pou-
cas zonas do mundo de flora parecida
- e) servem para desenvolver um tipo
de indústria de produto' exportável e
bem aceito.

Tôdas estas condições estão reuni-
das tratando-se de [acarandá-da-baía.
Tenho certeza, que a proibição ou
pelo menos a regulamentação restriti-
va de exportação de jacarandá-da-
baía, levaria fatalmente os consumi-
dores do mundo inteiro a procurar o
semíproduto (fôlha) ou o produto fi-
nal na fonte. E esta fonte só poderia
ser o Brasil ou a índia. Assim, sem OCA
dúvida, se criariam ótimas condições _ O Brasil, possuindo madeiras de
de exportação para o fabricante bra- grande valor, está na primeira linha e
sileiro permitindo a concorrência de em posição privilegiada no, mercado
taãs produtos da indústria brasileira mundial da madeira. Acredito, assim,
no mercado estrangeiro e ao invés de que para nossa economia a' exporta-
deixar que o fabricante dinamarquês, ção de madeiras beneficiadas seria ín-
alemão ou italiano, importe do Brasil teressante uma vez que com esta' ex-
madeira bruta por uma pequena fra- portação poderíamos obter moedas for-
ção do valor final do produto que no tes estrangeiras, tão vnecessárías em
fim ê.e reexporta para OULl'OSpaíses, nOSSF. atual conjuntura: À indústria
inclusive EE. UU., perfazendo a maté- do mobiliário todavia, esta. exportação
ria-prima uma curiosa viagem através não é de molde a trazer grandes bene-
dnecontínentes. ... ....-rícíoe. Pelo' "'Contrário, acrescentaria

- Não creio que seja benéfica à nossa
economia a exportação de madeiras não
manufaturadas, em especial os jacarandás,
mognos, imbuias, etc. Mas, sem dúv:da,
está sendo prejudicial à nossa indústria
do mobiliário. Acredito mesmo que essa
exportação levará em breve nossa indús-
tria a não poder usar, principalmente, o
jacarandá.

Ambiente-Spazio
-. O que caracteriza um pais sub-

desenvolvido, o Brasil, no caso, é jus-
tamente ser exportador de materia-
prima e importador de produtos ma-
nufaturados. Evidentemente, só podere-
mos deixar a categoria dos subdesen-
volvidos na medida em que passemos a
exportar, nesse caso específico, os mó'
veís já prontos e acabados. A simples
exportação dessas madeiras, apesar de
díspu.adas no plano internacional, não
trará proveito à nossa economia ou à
nossa indústria do mobiliário.

MobíliaContemporânea
- No caso, é necessário separar a ex-

portação de madeirCl!S maciças da expor-
tação de madeiras compensadas e lami-
nadas; estas últimas, que envolvem .. pro-
cessamentos industriais mais complexos,
podem e devem, no meu ente'lÍder, ser
exportadas. Por outro lado, parece evi-
dente que a exportação Ido maciço €m
larga escala, principalmente das" rruuieiras
nobres, será sempre ruinosa para o país,
mesmo se levar-se em conta ~a .aplicação
imediata de uma política de refloresta-
mento. O grande problema é a ausência
de um plano nesse sentido, que está im-
plicando no desaparecimento prematuro e,
porque não dizer, quase trágico, das reser-
vas florestais brasileiras.

que urge tomar sérias providências 110
que concerne à exploração de madei-
ras, que no momento é feita sem obede-
cer a qualquer critério. Derruba-se in-
discriminadamente as matas, quando o
mais elementar bom senso indica que
esta exploração deveria ser feita tecni-
camente. A continuar esta política,
dentro em breve ver-nos-emos abra-
ços com graves problemas.

Brafor
- A exportação de madeiras como ma-

téria-prima é proveitosa à nossa econa11lia,
pelas difJisas que produz. Maior proveito
haveria se exportássemos quando mais
beneficiada a madeira.

Mobilinea
-' A exportação, desde que seja por

processos legais traz divisas para o
país. A questão é que sendo limitadas as
reservas de madeiras e sendo quase
lnexistente o rei'lorestamento, em pou-
co tempo não teremos mais madeira
nem para exportação nem para a nos-
sa indústria. Sem dúvida, a exporta-
ção de produtos acabados seria muito
mais proveitosa para a nossa econo-
mia porque com o dispêndio de menos
madeira entrariam mais divisas e es-
taríamos contribuindo para a expan-
são da indústria nacional.

Fátima
- Com relação ao ponto de viSi-

ta econômico, não deixa de ser inte-
ressante, por se tratar de um produto
de grande mercado. Entretanto, as
conseqüências dessa exportação maci-
ça são as' mais danosas ao nosso pa-
trimônio florestal. Isso se deve não por
culpa da exportação, mas sim pelo fa-
to de não existir uma legislação de
plantio e contrôle f~orestal. Quanto ao
problema da Indústria do Mobiliário,
essa exportação se torna prejudicial
pelo fato de que o que aqui fica para
nosso consumo trata-se quase que ex-
clusivamente do refugo da exportação,
tornando-se com isso difícil e quase
impossível, na maior parte das vêzes,
executarmos peças concebidas que ne-
cessitam de madeiras altamente sele-
cionadas. Podem-asassim concluir que
para o ramo da Indústria de mcbllíá-

• Í'Í<f, assim como para o patrimônio flo-
restal, essa exportação. é danosa.



l'Atelier
- o móvel brasileiro tem a seu favor

uma série de vantagens para compe-
tir no mercado Internacional. Assim,
inicialmente, acredito que o desenho
situa-se já não somente num nível bas-
tante alto, como também adquiriu suas
características próprias e por isto
constitui uma contribuição e um atra-
tivo.
A mão-de-obra relativamente mais

barata do que nos países altamente
industrializados e as madeiras de qua-
lidade de grande aceitação ínternacío-

nal, constituem inegàvelmente enormes
vantagens na competição pela conquis-
ta do mercado internacional.
Devo, porém, chamar a atenção aos

pontos fracos da nossa indústria de
mobiliário que a tornam frágil, tímida
e inexperiente nesta competição.
Em primeiro lugar por mais barata

que seja a mão-de-obra acaba sendo
onerosa demais quando comparada
com o grande rendimento e, paralela-
mente, grande precisão de meios mo-
dernos de produção. Um equipamen-
to moderno, 'embora rápido, exato e
automático, tem, porém, um defeito pa-
ra as condições brasileiras IlIO momen-
to. Êle só pode ser adquirido no es-
trangeíro com um dispêndio despropor-
cíonado de capital em relação não com
a sua produção possível, mas sim com
sua produção vendável no mercado in-
terno. Lembro-me, por exemplo, ter vi-
sitado uma indústria alemã, onde os
engenheiros mostravam uma máquina
combinada de aItíssimo rendimento po-
dendo executar até 25 operações dife-

2 - Quais são as possibilidades do móvel bra-
sileiro no mercado internacional, se tem êle condições
de competir, em desenho, em qualidade, em preço?

rentes de uma só vez. Pois, com tôda
a importância da indústria que a utili-
zava (inclusive para produtos expor-
'táveís) a máquina nunca trabalhou
mais do que 15 dias por mês.

É preciso que I() custo de aquisição de
um equipamento como êste não seja
esíôrço absurdamente desproporciona-
do com a sua rentabilidade, e isto não
é coisa fácil para um industrial bra-
sileiro, que 'adquire suas máquinas' a
dólar a Cr$ 3.000 ou mais. única so-
lução seria de equipar as indústrias
supondo desde o início uma, produção
em massa, isto com escopo primordial de
exportar. Mas a falta de tradição e
outras dificuldades que vou expor tor-
nam o empreendimento 'arriscado.

Um outro tipo de dificuldade por
exemplo é a falta de material de alta
qualidades, sem riscos de empanamento,
qué substituiria o compensado. Placas
de madeira aglomerada de oaracterís-
tícas técnicas exigíveis para exporta-
ção (utilização em ambientes super-
aquecidos, e',c.). não existem no mer-
cado brasileiro.
Diversas outras difIculdades atrasam

a penetração em massa do móvel bra-
sileiro no mercado internacional. Para
citar somente algumas: o preço do
transporte e sua irregularidade, a di-
ficuldade de apresentação convenien-
te do móvel brasileiro aos comprado-
res de fora, dada a despesa desta opera-
ção' a instabilidade da relação (já últí-
mamente bastante atenuada) entre
dólar obtido convertido em cruzeiros e
o custo real da produção, que segue
curvas de trajetórias nem sempre
paralelas.
A primeira, vista poder-se-Ia con-

cluir de uma maneira pessimista sôbre

as ehanees do móvel brasileiro no mer-
cado internacional, mas na realidade
estas dificuldades por mim apontadas
não são íntransponíveís. A devida
equação do problema permite conter-
ná-las, seja pela escolha do modêlo a
ser exportado, seja pela conceituação
de meios de produção situados numa
faixa de automação média razoável,
seja pelo esfôrço pessoal do industrial
em contornar as dificuldades de mar-
ketíng, A melhor prova disto é o fato
de nossa indústria (l'Atelíer) já ter
exportado e contar com bons pianos
para o futuro.

Tetnreiro
- Sem dúvida o móvel brasileiro, sendo

de qualuuuie e de preço razoável, tem pos- t9
sibiliâaâe« no mercado internacional, es-
pecialmente quando <O desenho tem carac-
teristicus nossas.

Ambíente- Spazio
- Em primeiro lugar, as possibi-

lidades de colocação do móvel brasíieí-
ro no exterior são imensas, diante' da
variedade e qualidade das madeiras
que possuímos com exclusividade, como
e [acarandá, a cavíúna, entre outras.
Na ques' ão do preço, as condições são
favoráveis por ser a nossa mão-de-obra
especializada muito barata em relação
à dos outros países de moeda forte e
es.ável. E essa mão-de-Obra é de boa
qualidade, com execução e acabarnen-
em nível de grande produção indus-
trial, fase na qual o Brasil está 'en-
trando. Finalmente, acredito qus te-
mos condições de criar uma lingua-
gem própria do móvel brasíleíro, pois



a categoria dos nossos arquítetos e de-
senhistas, inclusive os da nova gera-
~ão, já é. reconhecida internacional-
mente: .
Mobília Contemporânea

- Como acontece com outros artigos
i11Jdustriais brasileiros, também o móvel de
madeira tem condições de competir no
mercado internacional, âesâe que a pró-
pria indústria se adeqüe às condições dos
mercados importadores. Entre outros ia-
tõres de adequação, lembrariamos os se-
guintes:

a) Conhecimento mais pormenorizado
dos mercados internacionais, dos seus me-
canismos, de tal modo que se possa obter
sistemàticamentedados para a sua ava-
liação e tendências. Na inexistência de
agências governamentais devidamente es-
truturadas para cobrir êstes objetivos, a
solução imediata seria a de confiar a em-
presas especializaâas em exportação as
tarefas de pesquisa e de contatos.

b) Mudança da mentalidade imeâiatista
da nossa indústria, mentalidade que se
desenvolveu à sombra do amplo desdobra-
mento do mercado interno nas últimos
anos. Os tempos, hoje, mostram que a
sobrevivência da pequena e da média in-
dústria nacionais está em razão de sua
capacidClid:e para adequar-se técnica e fi-
nanaceiramente a um mercado interno que,
pelo menos nos próximos anos, crescerá a
uma taxa bastante inferior à do último
âecêtuo, A exportação sistemática, por
outro lado, significa concorrer com mer-
cados altamente competitivos e isto obri-
gará as emprêsas a concentrar esforços no
aumento. da produtividade e melhoria do
nível de qualidade, ampliando as inversões
de capital fixo (equipamentos, máquinas,
.etc.),
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OCA
- As possíbflídades do móvel bra-

sileiro no mercado internacional, são
indiscutivelmente vas'fssímas. Em têr-
mos de desenho temos tido experiên-
cias as mais animadoras. Arquitetos
de nossa equipe já conquistaram prê-
mios internacionais, competindo com
outros, áe nações que há séculos pro-,
duzem e exportam móveis. Nossa ca-
pacidade criativa, aliada a um gran-
de poder de adaptação; nossa economia
e formação cultural, criam condições
ideais para o desenvolvímento dessa
indústria. Qua.nto à questão de com-
petir no mercado internacional, tam-
bém não tenho dúvidas. Além de têr-
mos em larga escala a matéria -príma
básica, temos também mão-de-obra
muitíssimo barata, que nos asseguram
excelentes condições de concorrência.

outro aspecto, porém, é digno de men-
ção: trata-se da posição de nossa moe-
outras nações, os preços de nossos mó-
veis tornam-se naturalmente reduzi-
dos. Em minhas viagens, tive ocasião
de constatar êste fato: os melhores mó-
da - sendo nosso câmbio favorável às
veis brasileiros têm preços inferiores
ao do mobiliário médio de qualquer ou-
tra nação.
Brafor

- Não tem âeeenho.
- Tem qualid!a:de.
- Não pode competir com produto al-

tamente imdUJstrializa;d:o de baixa quali-
dade.

Ml)bilinea
- O móvel brasileiro evoluiu para um

estilo próprio, em parte por causa das
exigências do mercado consumidor e
em parte como consequência das ma-
deiras disponíveis. Os :nossos melho-
res. móveis são caracteristicamente pu-
ros e livres de artifícios, porque a be-
leza das nossas madeiras garante a
plastícídade, que os estilistas europeus
e americanos com materiais menos ri-
cos são obrigados a buscar com subter-
fúgios nem sempre felizes. Esta pure-
za de linhas, a meu ver, coloca o mó-
vel brasileiro em condições de compe-
tir no mercado internacional, com o
maior sucesso. '
Considerando que o nosso equipa-

mentosão é dos mais modernos, pre-
císamos admítír que a preparação das
rnadeíras não está sempre à altura do
desenho e que precisamos de uma me-
canização maior para reduzir os pre-
ços. Todavia, sendo o custo da mão-
de-obra inferior ao de muitos outros
países, temos ainda a possibilidade de
competir internacionalmente com os
nossos preços.
Fátima
- Sim. Condições totais. O móvel

brasileiro possui qualidade não só
de desenho e acabamento, mas sobre-
tudo em preço para concorrer no mer-
cado internacional. O jacarandá, nos-
sa madeira tradicional, é SU'CCSSi1) in-
ternacional. Enquanto outros merca-
dos a importam para manufaturá-Ia,
podemos enviá-Ia, manufaturada com
uma mão-de-obra relativamente mais
barata que os grandes centros produ-
tores de móveis. Quanto a êste quesi-
to, por experiência própria, pedemos
afirmar o que aqui dizemos, pois nos-
sa firma manteve contatos para ex-
portar para os Estados Unidos, oca-
sião na qua!l constatamos a fabulosa
possibilidade de preço, principalmente
no mercado americano.



l'Atelier
- Entre as medidas que deveriam ser

tomadas citaria: a) a proibição de ex-
portar madeiras como [acarandá-da-
baía, b) maior facilidade (íncluíndo
taxas alfandegárias, cambiais e ítnan-
ciamento) para importar maquinaria
moderna, sucetível de fabricar produ-
tos exportáveis, c) sistemática facili-
dade para exportar produtos brasileiros
nos grandes mercados compradores
(como U. S. A., por exemplo), não só
mediante participações nas exposições,
mas comparecendo a locais perma-
nentes, suficientemente grandes e pro-
mocíonaís (aspecto, localização, pes-
soal, etc.) , d) estabelecimento de ta-
xas de transportes favoráveis à expor-
tação do produto em questão, e) isen-
ções, prêmios e outros estímulos aos
exportadores.

Tmreiro .
A primeira medida seria a obrigatorie-

âaae, em caso de exportação do móvel,
dêste manter a qualidade e tôdas as ca-
racterísticas previamente exibidas, e pelas
quais foi guiada a compra no exterior.
Creio serem os Estados Unidos e o Canadá
os melhores mercados para o no$SO mobi:-;
liáTio.

Ambiente -Spazio
- o móvel brasileiro tem grandes

possibilidades de penetração nos novos
países da Africa e nos da América do
Sul, que ainda não possuem uma in-
dústria com o nível de desenvolvimen-
to da nossa. Teriam êxito também nos
países da área socialista, que estão
empenhados na construção e solidífl-
cação das suas indústrias de base e,
por isso mesmo, não puderam ainda
se dedicar às indústrias de consumo.
Nos países de Mercado Comum E,uro-
peu .e na América do Norte, a prova
de que seriam bem aceitos se reflete
na disputa de nossas madeiras.

3 - Que medidas, em sua opmiao, ,deveriam
ser tomadas para colocar ô móvel"""brasileiro no
mercado internacional, e" quais os"mercados onde
êste móvel tería imaíores possibilidades de pene-
tração?

Alguma·s das medidas necessárias
para essa penetração seriam a insta-
1ação e o runcíonamento real de es-
critórios comerciais nos países que nos
oferecem essa possibilidade de inter-
câmbio e a participação efetiva do mó-
vel brasileiro em tôdas as feiras e ex-
posições internacionais.

Mobí1iaContemporânea
- Por enquanto não temos informações

concretas a respeito dos mercados interna-
cionais, e não cremos que a curto prazo
isto seja possível. As experiéncia« e con-
tatos pioneiros, já realizaâo« por diversas
empresas, e que devem ser dinamizados,
mostram que existem mercados potencial-
mente interessados em quase tõãas as
áreas do mundo. O: que resta às emprêsas
é adequar-se progressivamente a essa
. perspectiva, o que significa voltar a vista
para a sua própria estrutura, modifican-
do-a, modernizando-a.

OCA
- Nossas possibilidades no terre-

no da exportação são grandemente
prejudicadas por uma série de dificul-
dades. Enquanto que em tôdas as na-
ções, a índústría geralmente encontra
grandes facilidades de instalação, nós
no Brasil, lutamos com gravíssimos
óbices quanto a êste aspecto: carên-
CÍ'a de energia elétrica, absoluta falta
de comunicações, exígêncías de ordem
estatal, entre outros. O mercado bra-
sileiro de madeiras é ainda bastante
oscílatórío. Não havendo organização
êle é controlado por pessoas que agin-
do isoladamente, não se congregam
para estabelecer uma política mais
equilibrada na exploração dessa ri-
queza, capaz de sanar as atuais con-
dições de instabilidade. Além disso,
um mercado interno, crescente, ten-
de a absorver a maior parte dessa pro-
dução. Há, também, grande carência
de outras matérias-primas, essenciais
àcomplementaçiio dos móveis. Não é
fácil, via de regra, obter-Se boas fer-
ragens, tecidos e couros de boa quali-
dade, e em larga escala, o que prejudí-
ca o ritmo da produção.
Quanto se cogita em mercado ínter-

nacional, é preciso pensar em têrmos
de grandes indústrias. Ora, os. capi-
tais brasileiros não se voltam a
êSS1etipo de aplicação, preferindo um
investimento de maior rentabilidade e
retôrno mais imediato. Para instalar
uma indústria no Brasil temos que en-
frentar uma série de dificuldades, que
por vêzes, deslstímulam bastante o fu-
turo empresário. Temos que lidar com
cêrca de 18 a 20 autoridades diferentes,
cada qual com sua exigência principal
e que em geral não levam em consíde-
ração que "a instalação deuI?la nova

"enJ.prêsa, significaria mais impostos, in-
cremento na oferta de emprêgo, pro-
duzíría riquezas, contribuiria para a
formação profissional, eltfim,' seda
uma ação totalmente positiva.
O empresário tem que vencer todos

êsses obstáculos para poder começar a
produzir, isso sem falar nas íncídêncías
alfandegárias, na dificuldade de ob-
tenção de papéis, na regularízação de
livros.
Para aplahcar grande parte" dessas

dificuldades, eu sugeriria, primeiro,
uma proteção maior, mais firme ao
trabalho criador. Em todos os países
adiantados, o criador, o arquiteto, tem
seus direitos assegurados. Com isso; es-
timula-se a produção e a criação de
novos equipamentos. Aqui no Brasil, é
comum ver o exemplo lamentável de
'uma série de industriais do ramo, que,
com 300, 500, 800 empregados numa fá-
brica produzindo rantàstícaments, bem,
não têm um .eríador, um" pesquisador,
um arquiteto, em sua equipe. Este ho-
mem vive do roubo da criação, da có-
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pia de publicações estrangeiras, de de-
senhos tirados daque e dali. Creio que
o IAB, órgão de cúpula da classe dos
arquitetos, se tem omitido em relação
,a êste aspecto do problema. Sugeriria
também maiores facilidades de crédi-
to por parte dos estabelecimentos ban-
cários e de desenvolvimento econômi-
co; nôvo estimulo na formação dos
profissionais, de vez que há, relativa-
mente, grande carência de mão-de-
obra especializada em nosso ramo;
incentivo aos homens que, verdadeira-
mente, tenham visão industrial do
problema, perspectiva sólida e que pro-
duzam móveis, de boa qualidade, mo-
ralizando assim o produto.
Voltando ao tema - mercado inter-

nacional -, não podemos deixar -de
considerar nossos 'amigos norte-ameri-
canos. O mercado norte-americano
(segundo estatístíca de 1962) consumiu



cêrca de U$ 26.000.000,00 na importa-
ção de móveis, divididos entre a Dina-
marca, a Itália, o Japão e a Iuguslá-
via. Se atentarmos para o fato de que
a maioria destes países, de padrão de
vida mais elevado, não dispõem de ma-
deira' chegaremos à conclusão de que
quase nada nos falta para íníetar a
batalha da exportação em larga esca-
la. Para aumentarmos nossas divisas
de modo substancíaj através da indús-
tria cio mobiliário só precisamos de
melhores condições de entrosamento,
diretrizes mais bem traçadas e facili-
dades de ordem estatal, ou governa-
mental (que não cheguem a constituir,
entretanto, uma interferência na eco-
nomia da emprêsa privada).

Brafor
- Facilitar a importação de maquinaria

moderna no sentido de se alcançar o mes-
mo padrão de autonomização dos países
em que o mO'biliário está industrializado.
Há mercados em potencial nas Américas
e na Atrica,

Mobilínea
.- O móvel brasileiro poderia ser pro-

movido no mercado internacional atra-
vés de publicações, exposições, partici-
pações em feiras internacionais e di-
vulgação das embaixadas e câmaras de
comércio. As tentativas feitas por um
grupo de firmas de São Paulo, para
solucionar o problema por conta pró-

pría, não foram bem sucedid'as. O pro-
pósí.o era de criar um fundo comum
nos Estados Unidos, porém, pela fal-
ta de tempo dos participantes para se
dedicarem ao assunto e pela grandeza
dos recursos necessários, o projeto não
foi levado adiante. Acredito que va-
mcs conseguir efetuar uma exposição
dessa natureza somente quando con-
tarmos com a ajuda de entidades so-
ciais, como a Câmara de Comércio do
Brasil.
O nosso móvel teria maiores possi-

bilidades de penetração inicial em pe-
quenos e escolhidos mercados em al-
gumas áreas da EUA e da Europa, onde
as quantidads pedidas seriam compa-
tíveis com a nossa capacidade de pro-

4 --: A produção nacional de mobiliário utiliza
processos industriais modernos ou obedece a méto-
dos artesanais?
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l'Atelier
Esta pergunta já está em boa parte

respondida no item 2. Para resumir em
poucas palavras: a quase totalidade da
indústria brasileira de móveis utiliza
meios de produção semí-artesanaís, e
encontra-se, com raras exceções, em di-
ficuldades quanto à aquisição de equi-
pamento moderno.

Temeiro
- Os processos industriais do móvel

ainâa são âiscuticeís no mundO'. Em outros
ceniros produtores, mais adiantaàos que o
nosso, ai7ida há muito de artesanato no
mobiliário dito industrial.
Ambiente - Spazio
- O processo artesanal é ainda o

forte na produção nacional do mobi-
liário.' No entanto, já existem algu-

mas indústrias que produzem móveis
dentro dos mais modernos processos de
fabricação. A "Ambiente Indústria e
Comércio de Móveis", que já em de-
zembro estará com sua nova fábrica
em funcionamento, possui uma linha
completa de moveís para escritório,
concebida em moldes industriais de
hoje: tôdas as escrivaninhas são des-
montáveís e as estruturas, tampos, e
gaveteiros admitem uma infinidade de
combinações e funções. Nessa fábrica
já estão sendo estudados também os
protótipos de uma nova linha de mó-
veis para residência, dentro da téc-
nica mais apurada.

Mobília Contemporânea
- No Brasil, a regra geral é a da uti-

lização de processos antiquados, se com-
parados com os padrões da moderna in-
dústria européia e norte-ame:ricana, se
bem que nos últimos anos tivesse havido
um estõrço constante por parte de muitas
firmas, no sentido de introduzir novas
técnicas, que pelo menos permitissem
acompanhar a expansão do mercado in-
terno.

OCA
- Nossos processos são industrial-

mente arcaicos; obedecemos a méto-
dos artes anais . Não existe, ainda, men-
talidade verdadeiramente industrial no
ramo. Esta mentalidade, só agora co-
meça a despontar, quase que forçada.
pela necessidade de atender as solici-
tações do mercado. Quanto aO campo
da pesquisa, êste é ainda bastante li-
mitado .. Não se encontra .no Brasil,

dução. Futuramente, de acôrdo com o
crescimento das nossas indústrias, po-
deríamos expandir a exportação para
mercados maiores, sem muitos proble-
mas.

Fátima
As medidas deveriam ser as

seguintes:

a) - Simplificação burocrática no
sistema de exportação (célebre barrei-
ra do papel);

b) - Jnterêsse por parte dos es-cri-
tórios comerciais e embaixadas do
Brasil, promovendo contatos diretos
entre os compradores (elímínando in-
termediários) e as firmas forneced:oras
brasileiras e urna organízasão metódi-
ca, por parte das{ embaixadas, promo-
vendo expesíções constantes e itine-
rantes das principais firmas produto-
ras de mobiliário;

c) - Financiamentos industriais, por
parte do Govêmo Federal, a fir-
mas que conseguissem contratos de ex-
portação, permitindo com isso amplia-
ção e modernização do parque indus-
trial de rr;.·;)biHário.

d) - Com relação GJO mercado, nos-
sa opinião é que o americano e o euro-
peu são os mais interessantes, devido
ao alto poder aquisitivo. Evidentemen-
te sem desprezarmos o latino-ameri-
cano que, no entanto, não se compara
aos acima mencionados.

com facilidade, o técnico especializado
na construção, no fabrico, na indus-
trialização do móvel. Quando ocorre,
por exemplo, a um industrial do mó-
vel, interessar-se por processos mais
modernos que vão exigir maior deman-
da de energia elétrica, êle, em geral,
não encontra apoio para SUa preten-
são nos grandes centros, motivo pelo
qual as fábricas estão ainda ligadas a
processos tradicionais e arcaicos, de-
pendendo demasiado da mão-de-obra.
Os desenhos continuam, também, bas-'
tante imperfeitos, não havendo pes-
quisas em conjunto 'ou estímulo maior
para êsse tipo de produção. Existem,
é verdade, esforços isolados, mas está
fora de dúvida que no setor, ainda não
estamos no nível de países como a Di-
namarca, Suécia, Rumânia e Itália.

Brafor
- Talvez 90% do m'Jbiliário é prOdUZido

por processos artes anais, principalmente
nas linhas residenciais. O setor mais evo-
luído é o de móveis de escritório.

Fátima
i~

Os processos (métodos de fabrica-
cão) ainda obedecem ao sistema
artesanal, com raras introduções indus-
triais de mohiliário "em linha", traba-
Ihando em grande escala, porém, em
geral, com pouco acabamento. Aquê.es
que, realmente procuram ume obra de
boa qualidade ainda estão presos a um
SIstema que pudemos chamar de "ar-
·t)esanato industrial".
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l'Atelier
-Não possuo dados estatísticos exatos

Quanto à absorcão do mercado inter-
no em matéria "de móveis. Com certe-
za êle varia bastante conforme tipo,
preço e outras características do mó-
vel. Parece-me, porém, evidente que
um país com uma população de
80.000.000habitantes, com grande taxa
de crescimento demográfi.co e um
standing habítacíonal mais que baixo
em sua maioria deve poder absorver
quantidades enormes de mobiliário. O
problema deve ser, portanto, mais do
que qualquer outro, de poder aquisiti-
vo. Só há uma maneira de expandir
esta absorção, aumentando de um lado
êste poder e, por outro, baixando os
preç~s COm tôdas as suas implicações
Isto e, a grande industrialização, etc ..

Tenreiro
- As possíveis lac.liâaâes de colocação do

nosso mootuano, creio que advêm-lhe de
características de desenho, do enuprêço de
nossas madeiras e do alto preço do móvel
naqueles centros,

A meu ver a absorção do mercado in-
ternacional para o móvel brasileiro é in-
calculável, dependendo, é claro, da forma
oomo forem tratados êsses mercados; da
nossa seriedade em fornecer com seriedade.

Mobília Coillltemporânea
- Seria difícil aferir-se COm relativa

exatidão a capacidade de absorção do mer-

5 - Qual a capacidade de absorção do mer-
cado interno e quais as possibilidades de sua ex-
pansão?

cado interno. O que se sabe é que a taxa
de expansão 'da economia nacional, alta
no último período, começa a declinar em
1962, para em 1964 pràticamente estacio-
nar. Deixando de lado a explicação sôbre
as razões âêsse comportamento, nós pode-
mos aventurar a afirmaçtio de que o nosso
mercado interno está próximo da satura-
ção e que sua eepansão, dentro desta fase
de retraimento da economia nacional, será
lenta e gradual.

OCA

- A capacidade de obsorção do
mercado interno é ímpress'onante ,
Sentimos, diàriamente, em nOSSa em-
prêsa, uma reação bastante positiva e
[', solicitação cada vez mais intensa
por parte do público comprador. O
povo, em geral, educa-se mais e mais
na arte de "morar bem" e o poder aqui-
sitivo da classe média tem aumentado
bastante. O mesmo podemos dizer das
chamadas classes mais baixas, haja
visto o interêsse sempre crescente em
produzir utilidades domésticas, na cer-
teza, evidente, de se encontrar merca-
do propício. O que ocorre, muitas vê-
zes, é que o cliente desejando equipar
sua casa, mesmo dispondo dos meios
necessários, raramente consegue en-
contrar disponíveis bons móveis para
pronta entrega. As possibilidades de
expansão são grandes porque os' méto-
dos de venda são dia a dia mais atra-
entes, o que facilita em muito a pene-
tração em novas camadas.

Brafor
- A indústria do mobiliário é uma das

10 primeiras em valor de produção, Sua
expansão 6 imprevisível só 110 mercado
interno, sem considerar as pOssibilidades
de exportação.

Mobilínea

- O mercado interno de móveis é
atualmente limitado a uma parte re-
lativamente pequena da população, e
há portanto lugar para muita expan-
são, A velocidade dessa expansão de-
penderá fundamentalmente do desen-
volvimento geral da economia do país
e do aumento dos recursos de tôdas as
camadas sociais, Num âmbito mais res-
trito, há possibilidades de se expandir
o mercado nas suas condícões atuais,
por meio de promoções nas quais se
procure mostrar que bons móveis cons-
tituem "uma necessidade no lar e no
escritório.

Fátima
- Tanto a capacidade de absorção
como as possibilidades de expansão são
ilimitadas, uma vez que o mercado
consumidor brasileiro já alcança 1/4 de
nossa população. Se forem dadas condi-
ções de desenvolvimento e progresso
em zonas ainda esquecidas, essa capa-
cidade poderá sie ampliar indefinida-
mente.

6 - No momento, o govêrno brasileiro está em-
penhado em enfrentar o grave problema nacional
do deficit de moradías. O móvel é um complemento
fndíspensáveã da habãtação. Há, e m sua opinião,
possibilidade de se produzir móveis. de bomdese-
nho, em larga escala e a baixo custo? Como, em
'Seu entender o govêrno podeira estimular esta pro-
dução?

l'Atelier

-. De inúmeras maneiras. Promoven-
do por exemplo concursos nacionais de
alto nível profissional sob a égide do
IAB e da ABDI, para bom desenho de
móvel popular ou médio. Concedendo
diversas facilidades fiscais ou de fi-
nanciamento às indústrias que se com"
prometessem a fabricar o móvel assim
surgido, nas áreas de interêsse. Faci-
litando o equipamento ultramoderno
destas fábricas, desde que obrigadas a
produzir somente êste tipo de móveis,

Tenreiro
- Há re~s pOSSibilidades de produ;âr
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móveis de bom desenho e de custo razoá-
vel em larga escala,
O estímulo do govêrno seria a ajuda

"tmancetra e a facilidade de importação de
maquinaria modern~ e atualizada.

Ambiente - Spazio
- O Govêrno pretende estimular a

construcão civil com a criação do Ban-
co Nacional da Habitação, Já que êste
Banco vai í'inancíar a construção de
conjuntos residenciais populares e para
a classe média, acredito que poderiam
ser firmados convênios entre êle e de-
. terminadas construtoras e indústrias
dê móveis de maneira e que a cása
fôsse entregue ao nôvo proprietário já
mobiliada. Dêsse modo, o-moradoopa-



garia a longo prazo nâo sóa resídên-
ííe corno, também, o mobílíárío , .
Para se' produzir· um móvel de -

bom desenho, em larga escala e a baixo
custo, seriam necessárias as seguintes
medidas iniciais:
1 - estudar o Iayout da indústria

concebendo-a como uma verdadeira
"linha de montagem", isto é, com a
eliminação completa de operários "al-
tamente especíalizados" e a admissão
de operários médios que executem com
precisão uma determinada etapa do
processo de fabricação;
2 - Compra de um equipamento

moderno para a produção realmente
índustríal. Em relação ao desenho do
móvel, devem ser observadas as se-
guintes premissas:
a) - O aproveítamento máximo da

matéria-prima deve ser anterior à "pro-
porção finar do môvel".:

J::i) - elímínação das operações' de
produção até um mínimo possível e
redução do tempo de cada uma dessas
operações, Simplificando-se o desenho
ao máximo.
c) - introdução do módulo único e

de seções únicas para tôdas as peças
do mobiliário. A gaveta do armário é
idêntica à gaveta da cômoda e à da
mesinha 1ateral, e assim por diante.
Mobília Contemporânea

- A produção de móveis de boa quali-
drode em larga escala e a baixo custo seria,
a meu ver, conseqüência de uma política
governamental de financiamento da com-
pra de equipamento a longo prazo, ligada
a plano de absorçã,~ dessa produção tam-
bém a longo prazo. Não creio que. uma
indústria de móveis, normalmente, se
lance a um projeto âêsse tipo, que exige
substanciais inversões em "know ho~" e
maquinaria, sem uma correspondente· con-
fiança no mercado e em planos .do Go-
vêrno.

OCA
- Há grande possibilidade de se

fazer móveis de bom desenho, em lar-
ga escala. Nós mesmos já estamos rea-
lizando esta experiência. A idéia nos
atrai, há mais de 5 anos. Para produ-
zir bons móveis em larga escala, é ne-
cessário ter extremo cuidado com o
desenho, a construção e a aplicação de
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determinados materiais, mas, isto f'ei-
to com critério, o baixo custo é óbvio,
principalmente se diminuirmos ao má-
ximo a contríbuíção da mão-de-Obra,
utilizando máquinas que multipliquem
o esfôrço humano. O Govêrno pode-
ria estimular em muito essa produção,
incentivando primeiramente, os cria-
dores, os arquitetos, que poderiam se
dedicar ao estudo, à concepção, à uti-
lização de materiais adequados, à sim-
plificação de métodos de trabalho, en-
fim, ao equacionamento de todos os
problemas concernentes à indústria do
móvel. Em segundo, facilitando a ins-
talação de novas índústrías, ou auxi-
liando a adaptação das indústrias exis-
tentes a ampliar suas instalações e fa-
cilitando mesmo 'a importação de má-
quinas. A Importação, hoje em dia, é
iniciativa dífícíl e até mesmo arrisca-
da, em que pêse as dificuldades exis-
tentes para sua realização. Há que
considerar porém, que não existem no
mercado interno, máquinas para esta
indústria tão modernas quanto as em
uso os países mais desenvolvidos na
construção do móvel. sería medida ex-
tremamente útil, um apoio mais firme
por parte do Govêrno às indústrias que
primeiro se interessassem pela produ-
ção de móveis de bom desenho em lar-
ga escala. ApoiO êste que também po-
deria se traduzír na' abertura de cré-
ditos e facilidades de ordem estatal ou
governamental, que não chegassem,
como já disse antes, a interferir na
economia da emprêsa privada.
Levando-se em conta, por outro la-

do, o fato de que o Govêrno se mos-
tra muito interessado em resolver o
problema de moradia, não podemos
deixar de 'considerar, que, uina vez
construídas essas casas, de aquisição
relativamente fácil, seria de todo opor-
tuno que a iniciativa privada já esti-
vesse em condições de atender ao equi-
pamento dessa moradia, "em moldes in-
teligentes e adequados.

Brafor
- Bstimulos,
Governamentais - incluir o mobiliário

essencial para a moradia como parte in-
tegrante do prédio, estendendo ao móvel
os Iitumciamentoe programados. '
Isentando de impostos o mobiliário des-

tinado ao Plano Habitacional, assim como
instituindo tarifas reduzidas para o seu
transporte, ..
.Premiar os produtores aue mais reali-

zassem no suprimento dos mercados in-
ternos e externoe.rcom. isencões de direi-
tos sõbre o equipamento importado e ou-
tros tacores, .
Subvencionando a renovação de equipa-

mento de indústrias, (colas, compensados,
vernizes, ferragens, ete.), .

Subvencionando estágios de técnicos e
industriais em paises onde a prcnução do
móvel está altamente industrializada.
Subvencionando o : desenvolvimento de

novos moâelos tendo em vista, aperieiooar
o atendimento do Plano H abttucunuü,
Financiando a implantação de novas ta-
bricas em áreas' onde inexiste a indústria
mobiliá ria .

Da Escola Superior de Desenho Indus-
trial e do I.A.B.

- Instituindo concursos anuaíS de mo-
delos de m6veis de fácil industrialização.
- Promovendo a construção de prot6-

tipos e a sua divulgação por todos os

mei0'8, no sentido de educar o coneumiâor
para as novas formas.
- Instituindo sistema de classificação

da qualidade de produto.
- Instituindo bôlsas de estágio destina-

das a arquitetos, com a finalidade de es-
tudo de mercados do exterior, para se es-
tabelecer desenhos que tenham alta
receptividade em cada país do mercado
potencial.
- Instituindo concursos entre os fabri-

cantes para estimular a elevação .da qua-
lidade e a redução dos custos.

Mobilinea
_ De um modo geral é tão f~cil' pro-
duzir um móvel de bom desenho quan-
to um de mau desenho, pois um "bom"
desenho compreende, entre outras coi-
sas, facilidade de produção; O custo,'
nestas condições, dependerá da quan-
tidade a ser produzida e da garantia
de uma demanda mais ou menos es-
tável. O que cabe ao Govêrno fazer,
desde já, é promover ou incentivar
concursos de desenhos de móveis es-
pecificamente para mobiliar as habi-
tações populares que pretende cons-
truir. Não faltarão concorrentes para
a fabricação dêsses móveis, -desde que
se garanta o pagamento ou financie a
venda direta do consumidor. Para a
produção, em moldes realmente mo-
dernos, haveria necessidade de í'inan-
ciamentos a longo prazo para a cons-
trução (ou importação) de maquina-
ria e instalações adequadas. Até hoje,
parece-me que o Govêrno nunca consi-
derou importante dar crédito à indús-
tria de móveis.
Ainda sôbre o desenho de móveis po-

pulares, vejo grandes posslbílídades no
fornecimento de móveis desmontados
ou semí-acabados de preço reduzido,
com a certeza de que o COmprador que
está acostumado a construir sua resi-
dência com as próprias mãos; não terá
dificuldade em terminar o serviço em
casa.

Fátima
- Acreditamos que as equipes de

Arquitetos·de Interiores têm ampla ea-
paeidade de criar e os Arquitet1ls In-
dustriais de produzir um mobiliário de
bom desenho em larga escala e bom
preço aquisitivo. O estímulo governa-
mental seria dado com o desenvolvi-
mento do plano habítaeíonal, fomen-
tando a indústria da construção de ca-
sas populares, e estabelecendo padrões
e características (segundo concurso
entre arquitetos de interiores) de de-
terminados tlpos que seriam adotados
e entregues juntamente com a habita-
ção., Produzidos pe:1OS industriais que
esüvessem capacitados a executã-Ies e
respeitar as especificações mediante
concorrêncía. O

Ilustram êste inquérito: cadeira de balanço
Thonet e poltrona de Joaquim Tenreiro,
expostas na mostra "EvoluçàJ da cadei-
ra", projetada pelos arquitetos Maria Yeââa
Pitanguy e Wit-Olaj Prochnik (pág. 17),
poltrona de MicMI Arnoult, mâustruüt-
zada, Prêmio Roberto Simonsen (pág. 19),
cadeira de balanço e poltrona de Joaquim:

. Tenreiro (pág. 20/21), grupo de caâeira«
de Michel Arnoult e "cnaise-Ionque" da
Ambiente-Spazio (pág. 22), bar e mobília
de 1antar da Fátima (pág. 23/24).



Há cêrca de trinta e oito anos que minhas atividades
no Rio de Janeiro, giram em torno do móvel. Quer isto
dizer que meu contacto com o mobiliário brasileiro acon-
teceu quase ao fim de um período de estagnação que
durou cêrca de um século.

Para chegarmos, portanto, ao mobiliário a.tual e para
analisarmos melhor suas qualidades e defeitos, a lógica
de seu conteúdo artístico em relação a uma. tradição e à
sua razão de ser, teremos que falar do seu período áureo
e que vem da sua origem no século XVI até o século XIX,
quando se processa a independência de país. Teremos que
dividir, por assim dizer" em três etapas o seu desenvolvi-
mento, a sua já citada estagnação e a renovação que se
vem operando há quase um quarto de século.

A primeira etapa correspends a todo o período co:onial.

O móvel dêste período foi concebido sob a premissa.
do bom senso e da utilidade e a forma, por vêzes rude,
era integrada e correspondía a uma utí.ídade e quase sem-
pre a um ambiente.

Um móvel rural atendia à casa e ao meio, tinha uma
consistência própria, primava pela autenticidade, não
imitava o móvel requintado da cidade nem seus criado-
res se impressionavam com o brilho do móvel urbano.

A singela maneira de conceber êste tipo de móveis
é hoje, para quem quiser estudar, uma grande lição à
aprender. A maneira honesta, a eonscíêncía simples e a
humilde execução, deram ao móvel rural de Minas Ge-
rais e de outras províncias uma feição inigualável. Eram
móveis muitas vêzes executados carpinteirescamente, em
que predominava o prego e o vinhático "gema de ôvo", ao
contrário do móvel urbano ou palacíano, quase sempre
executado em [acarandá-da-baía, de execução muitas
vêzes primorosas por autênticos artesãos de marcenaria.

Dentro desta etapa é digna de estudo e de nota a
diferença entre estas duas concepções de móveis, o rural
e o urbano.

lt claro que o móvel urbano, ou o móvel para as
elites citadinas, deixou-nos exemplares de alto valor ar-
tístico e artesanal onde se pode admirar, mesmo quando
São patentes as influências européias, uma concepção pró-
pria, uma conformação coerente e lógica com a índole de
nosso povo e a vida de nosso país.

Algumas vêzes encontram-se móveis de tratamento pre-
carío, de artesanato pobre, mas, apesar disso, com um di-
mensíonamento e funcionalidade que, mesmo com aquêle
tratamento precário, é encantador pelo ajuste de concep-
ção. Mas, quando o que móvel, nesta etapa, atinge real-
mente um alto nível como criação de mobiliário, quando

Móvel Brasileiro
um pouco de sua história

Joaquim Tenteiro

o móvel deixa de ser objeto útil e se imprime uma condi-
ção subjetiva que o mergulha na índole do povo .e do
meio que o criou, é no móvel da casa da fazenda,
no móvel da província. 1!:ste legado, esta etapa, está hoje
a mostrar qual o rumo que deve ser seguido seja qual fôr
o grau de desenvolvimento a que chegarmos.

1!: claro que não concordo com o US:J de um móvel
rural, mesmo autêntico, em apartamentos do Rio ou de
São Paulo, por não se adaptaram a nossa forma de vida
atual e citadina, nem às dimensões das residências de
hoje; e muito menos ainda na cópia dêssea móveis que
só podem resultar em mistificação daquele período. Con-
cordo que se devam fazer estudos para assimilar a dose
de seriedade e profundidade do problema, em função da
nossa .maneíra de ser.

O segundo períedo começa com o Império Brasílelro,

O país sofre radicais mudanças e faz-se patente a
influência francesa. A sociedade brasileira é envolvida
por essa influência e começam as importações, dos vinhos
e dos livros, dos estilos, das faianças e dos móveis. Im-
portava-se tudo da França. A sociedade foi envolvida por
um complexo de provincianismo. O brilho e a repercussão
de Paris, para quem vivia dêste lado do Atlântico, cria-
vam eu acentuavam tal complexo. Para se descornplexar
mandavam vir tudo de fora como forma de atualização.
Arte, modas, literatura, móveis, franceses e francesas, tudo
.era ehíe, vindo de. fora. A decoração de interiores só se
concebia francesa, de preferência de estilo Luís um ou
outro. A distinção das tamí.ías media-se, tomava esta-
tura maior, quanto mais se aproximasse do espírito francês. 2S

O móvel colonial, superado nessa época e "portanto"
sem crerecer condições para a vida de então, não era
base para novas criações, ou para manter um elo de
coerência nacional; deixou de alimentar a seiva criadora,
transferindo seus conceitos de autenticidade, adquiridos
na sua existência fecunda, à uma renovação que não
veio.

1!:ste período foi de completa estagnação. Não houve
neste espaço de tempo uma única criação do móvel. As
oficinas e casas de móveis limitavam-se a copiar; quando
muito, mandavam vir da França alguns modelos. E as
famíllas mais ricas, estas mandavam vir os próprios mó-
veis. Era a ínf.uêncía francesa com todas as característi-
cas e que não atingia somente o Brasil, mas, pode-se dizer,
o mundo .

.Copiaram-se os modelos que vinham da França, man-
daram-se vir os decoradores, (e não veio um só artista
nesse campo) ,'instalaram-se filiais .de firmas rrancesas,
deu-se ênfase à decoração e brilhou o rocoeó, os drapeados,
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os dourados, os enfeites de mil e uma forma e maneira,
em que ficava patente a decadência e a estagnação.

De tal forma se acentuava êsse amor pelo falso e
por tudo que não correspondia à nossa índole e nossa
condição de vida, que já Eça de Queiroz, em 1888, res-
pondendo à uma solicitação de Eduardo Prado, ilustre
paulista, dizia-lhe em carta que se pode ler em "Corres-
pondência de Fradique Mendes":
.... "Os velhos e simples costumes foram abandonados
00111 desdém: cada homem procurou pôr na eabeça uma
eoeoa de barão e com 4'7 graus' à sombra, as senhoras co-
meçaram a derreter dentro dos gorgwóes e veludos ricos.
Já nas casas não havia uma honesta cadeira de palhinha
onde, ao fim do dia, o corpo encontrasse pouso e fres-
cura: e começaram os damascos de côres fortes, os mó-
veis de pés d'lourados~ os reposteiros de grossas borlas,
todo o pesadume de decoração estofada com que Paris e
Londres as defendem da neve, e onde triunfa o Micróbio.

Diz mais: "Percorri o Brasil à procura do "nôvo" e só
encontrei o "velho", o que já é velho há cem anos na
nossa velha Europa - as nossas velhas idéias. os nDSSOS

\vlellios hábitos. as nossas fórmulas e tudo mais velho,
gasto até o fio como inteiramente acabado pela via-
gem e pelo sol,

Há vinta e cinco anos, não era diferente. O conven-
cíonalísmo e a rotina continuavam. A Semana da Arte
Moderna fôra um movimento literário e a arte moderna
"coisa de paranóicos". Renovar no campo do móvel era
quase Impossível,

Os clientes iam às casas de decoração e pediam seus
interiores como o fêz certo ministro de estado, homem de
grande importância, dentro e fora do país:

- Qu~ro a sala de janta em estilo D. João V e em ja-
carandá-da-baía; o escritório em estilo inglês e em [a-
carandá-paulista. O Iívlng=reem .. -, Bem, o living minha
espôsa quer em estilo francês. Vá à casa tal, qUe lá êles
têm francêses.

Os decoradores contratados no estrangeiro para as
grandes casas de decoração, eram melhores quanto melhor
transmitissem os estilos de sua origem, já fora de época
e numa repetição exaustiva.

O arrôjo síÓ aparecia de vez em quando, ao ensejo
de alguma "garçoníêre" decorada com móveis à Jacques
Rulman, que era a grande moda de Paris. (Os móveis de
Jacques Rulman eram a contrafação modernosa do
rococó),

Foi nesse ambiente de estagnação autêntica qUe se
pôde constatar a renovação do móvel brasileiro. Essa re-
novação processava-se ao tempo que a arquitetura e as
idéias da Bauhaus chegavam até nós. É verdade que se
essas idéias influiram no meio, somente influiram de for-
ma subjetiva, talvez superior, e nunca por forma direta
em Si1.

A timidez do meio em aceitar um móvel nôvo foi
lentamente vencida e somente foi possível renovar de
um quarto de século para cá. Apesar disso, êsse receio,
essa timidez, foram benéficos ao móvel nacional. Houve
uma espécie de contenção que trouxe uma conscíêncía
própria que tornou o móvel brasileiro mais adaptado à
nossa índole.

A contribuição moderna do móvel é uma contribuição
pequena. É como em Arquitetura; a bOa arquitetura, a
que é realmente uma contribuição nacional e dentro de
nossas condições de vida, é pouca, especialmente se con-
siderarmos a grande quantidade de construções feitas
neste último quarto de século, tôda ela chamada tam-
bém de arquitetura moderna.

O mobiliário seguiu também o mesmo díapasão. Oons-
traíram-se muitos móveis, porém as criações foram real-
mente poucas em confronto com a quantidade executada.

Houve um períOdoem que a mania do "moderno" chegou a
tornar êste movimento penoso porque as contribuições vi-
nham em avalancha, mas transformando o conceito de
moderno em modernoso. O móvel moderno não voltava
sua orientação para aquêle sentido que lhe deu origem,
da honestidade de propósitos, da eliminação do supérfluo,
do ajuste de função e da Iímpeaa plástica; parecendo
ter a missão de restabelecer a seriedade da sua razão de
ser, durante algum tempo, na ânsia de usufruir lucros
e na incompreensão da sua importância, foi-se tornando
uma farsa, um vale-tudo, um nôvo rococõ tão estagnado
quanto o daquele período, já mencionado.

A cópia começou também a flagelar a renovação
que se processava. Copiava-se grosseiramente, e o que é
o pior, copiava-se de revistas ou fotografias, por onde se
pode calcular o descalabro a que se chegou, principal-
mente se compararmos as cópias brasileiras c2m os ori-
ginais estrangeiros. Chegou-se ao cúmulo, em BrasUia,
sob orientação de arquitetos, de se copia!' a poltrona
"Barcelona", de revistas ou de fotografias, em vez de com-
prarem os direitos e ter do autor os planos de execução.

A timidez com que começou a renovação do móvel
no Brasil tinha que se refletir numa concepção tímida
também, mas, em contrapartida, não tem sentido hoje
êsse abastardamento que se processa no mobiliário. Vale
tudo quanto à forma e não vale nada saber da integra-
ção desta ao móvel propriamente dito, ao seu sentido uti-
litário, ao Seu dimensionamento.

Tem-se idéia de uma forma, que parece bonita, que
podia ser um cartaz, ou a solução para o jardim, e se
aproveita para uma cadeira, e então, vê-se a três por
dois, um encôsto que não pertence ao assento, os pés que
gritam contra os esmagamentos a que foram submetidos
e que não são dali ou a travessa desnecessária gritando
contra a prisão.

O arrôjo em arte quando válido é o que há de mais
ajustado, seja em Arquitetura, em Pintura ou num mó-
vel, mas quando não atinge seu fim, é pretencíoso, fica
na caricatura, torna-se rldiculo. A extravagância de con-
cepção de alguns móveis no Brasil tem levado o problema
para o terreno da ironia.

Outro lado do problema do móvel que merece ser
encarado é o da sua confecção.

Há no campo da execução do móvel, o maior, o mais
abusado dos abastardamentos, seja naquilo que se chama
artesanato, seja naquilo que se chama indústria. O arte-
sanato está se perdendo flagrantemente dia a dia. As
condições da vida atual afugentam o homem da atividade
artesanal, e êste vai sendo substituido; mas como não
o pode ser ainda pela indústria, porque esta se encontra
em condições precárias, do ponto de vista do que deve
ser uma indústria, digo, está sendo substituido por um
artesão inferior que não aprendeu o seu ofício, porque
a rapidez da vida contemporânea solicitou-o sem lhe im-
por condições.

Seja como fôr, creio que 1l.á no mobiliário brasileiro
alguns exemplares que marcarão sem dúvida êste período
de renovação. Há realmente móveis com características de
índole nacional. Móveis brasileiros, não sóo porque a sua
concepção artística lhes transmite uma feição diferente
dos móveis de outras procedências, mas porque trazem
consigo uma certa fôrça telúrica, além daqueles que nas-
cem puramente por inspiração de certos usos e utilidades
brasileiras.

Enfim, apesar do pouco que foi criado neste
quarto de século, foi realmente criado um móvel brasi-
leiro, autêntico na sua concepção, tanto quanto outro
qualquer, de outras procedências. É só pôr em confronto
o autêntico móvel brasileiro com o autêntico móvel ame-
ricano, italiano e outros. O
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o ARQUITETO É QUEM ESPECIFICA

o senhor sabe o que é especificar~
Especificar, em linguagem de arquiteto, significa indicar, no projeto, como detalhes e caracetrização, o tipo,
a qualidade, e a marca dos materiais a serem aplicados na construção. -,
Isto significa que oarquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou mais precisamente, a compra) de cada
tipo de material de construção. .
E quando o arquiteto decide, êle não determina a compra de um banheiro de tal tipo, de alguns metros
quadrados de piso ou fôrro, ou de uma pia, ou de uma lata de tinta, como uma dona de casã,Ouum leigo
qualquer. A sua decisão envolve sempre uma comprã"" de vulto, em larga escala. Uma compra que vale a
pena disputar.
Arquitetos e construtores são os verdadeiros clientes de quem fabrica ou vende materiais utilizados em cons-
trução, acabamento e decoração.
Arquitetos e construtores são o publico leitor certo é garantido da Revista ARQUITETURA que é o seu
órgão oficial.
ANUNCIE EM ARQUITETURA E VEJA COMO VALE A PENA.



o m6vel. em série, uma experiência

As expressões "móvel em série" ou
"móvel de série" caracterizam um tipo
de produção industrial na qual o tra-
balho é feito em grandes lotes, em mas-
sa, utilizando-se a máquina. °contrá-
rio de uma produção dêsse tipo é a
produção unitária, artesanal, onde se
manufatura peça por peça. Assim, o
móvel "em série" seria sinônimo do mó-
vel industrial e, em têrmos de produ-
ção, o oposto do móvel artesanaL
Não é, êste, entretanto, o único en-

tendimento para a expressão "móvel de
série". A palavra "série" traduz ain-
da um conteúdo de permanência dos
modelos no mercado; a idéia de uma
série permanente - o que os america-
nos chamam de "open stock torníture".
móveis em estoque permanente .
Em oposição a esta forma de produ-

zir. existe outra que se caracteriza pela
poli'tica de lançamentos sazonais de
novos modelos. Esta política é a ado-
tada pela maioria dos industriais bra-
sileiros que tradicionalmente atuam no
campo do mobiliário.
Um bom exemplo de Indústria dessa

natureza é o da CIMO, uma das maio-
res e mais bem organizadas emprêsas
do ramo do mobiliário no Brasil. A
CIMO, anualmente, apresenta aos seus
revendedores coleções diferentes, à se-
melhança da indústria automobilística
americana que, cada ano, lança novos
modelos de carros. Estas linhas anuais
trazem como novidade simples modifi-
cações exteriores - carroçarias e fri-
sos no caso dos automóveis, e aplica-
ções decorativas de couro ou piástíco r-------.----.,
no móvel. O corpo. do móvel não muda,
como não mudaram, há multo tempo,
o motor e o chassis do automóvel ame-
ricano.
A política da série permanente, con-

siste em assegurar ao consumidor,
como uma vantagem, a característica
da permanência. , O que êle adquire
não se torna ràpidamente absoleto, o
objeto não passa de moda artificial-
mente. Um exemplo desta po'ãtíca é
a dos fabricantes do Volkswagen. °
dono de um carro desta marca, modê-
10 1950, não se sente hoj e, ao usar
seu automóvel, como um colecionador
de antiguidades, enquanto que um
Chevrolet do mesmo ano é certamen-
te uma peça de museu.
Adotamos esta política. Desde que

inauguramos nossa firma, 1955, até
êste ano, lançamos no mercado ape-
nas duas linhas de móveis residenciais,
as duas intencionalmente parecidas. °
mesmo produto ficou no mercado prà-
ticamente 10 anos. Agora, modifica-
mos dràstícamente o desenho, obede-
cendo mais a razões de produção do
que a uma busca de novidade. progra-

.•

mamos manter a linha atual por 4
anos. Melhoraremos os detalhes, sem-
pre que necessário, mas conservaremos
a forma.
Nossa concepção de móvel em série

é a de um móvel industrial, de esto-
que permanente. Duas razões leva-
ram-nos a adotar a política de produ-
zir móveis e não a de í'abríeá-Ios se-
gundo a maneira tradicional de produ-
ção. Primeiro, pela grande importân-
cia que o equipamento industrial terá
em futuro próximo. A época das fa-
cilidades está terminando, a fase em
que tudo se vendia sõzínho acabou.
Estamos entrando em um período de
forte concorrência, de luta de preços
e de qualidade. Para a pequena e mé-
dia indústria, particularmente, conse-
guir produzir eficientemente é de vi-
tal impor' ãncía. E, para se conseguir
esta eficiência, a permanência do pro-
.duto no mercado, é condição primordial.
.A segu~~a razão é de ordem subje-
tIv~. Rejeitamos a absolescência pla-
nejada, por acreditá-Ia inadequada
ao Br,asil, país potencíalmente rico,
mas onde na realídade os padrões de
vida ainda. muito baixos. Não quere-
mos polernízar, mas acreditamos ser
negativa a tentativa de criar hábitos
de compra de nação rica em país
pobre.° desenho do móvel com caracterís-
ticas de permanância deve ter duas
qualidades primordiais: a) Tornar o

Michel Arnoult

produto pouco sensível às variações da
moda. Para não envelhecer ràpída-
mente o desenho deve ser hbnesto, ló-
gico, fugir dos modismos formais e
evitar o emprêgo abusívo dos mate-
riais em moda. O ano passado na
Europa, entrei na "Wohnbedarf",
uma loja de móveis bem conhecida
dos arquitetos, em Basiléia; lá encontrei
modeles de Le corbusíer, Breuer e
outros; desenhos de 40 anos atrás e ain-
da editados com grande sucesso. As
qualidades iniciais ~e lógica e propor-
ção dêsses modelos continuavam per-
feitamente vá ddos. Ao lado dêsses
exemplos históricos, eu poderia citar
dezenas de outros, mais modestos, que
pelas mesmas razões, passados mui-
tos anos, ainda conseguem integrar-
-se perfeitamente num ambiente con-
temporâneo.
b) Entrosar-Se perfeitamente com a

produção - Mulitos desenhistas são
capazes de encontrar formas bonitas.
que facilitem a produção, tanto em
quantidade como em qualidade. Para
mim, o desenho não é meramente um
investimento promoclonal, pelo as-
pecto que empresta ao produto, mas
antes um investimento industrial que
deve facilitar a produção.
Para ilustrar êste aspecto cito dOls

exemplos onde pequenos detalhes de
desenhos determinaram sensíveis con-
sequêncías na produção.
Sergio KehI, criando um pequeno re-

baixo na base de uma tigela de vidro re-

1
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rratãrío permitIu o uso da pIstola em
vez do pincel, facUltando a pintura,
melhorou o aspecto do produto e
uma das fases da produção. (DES. 1)
Norman Westwater, quando contrata-
do para desenhar uma linha de louça
sanitária, adotou como um das pri-
meiras medidas a de modificar as di-
mensões externas tradicionais das
pias, de forma a permitir um maior
aproveitamento da capacidade interna
do fôrno. Essa pequena modíttcação
significou uma sensível melhoría no
rendimento de uma operação muito
cara.
Retomando o problema do móvel de

série, focalizarei alguns aspectos do
nosso último trabalho - feito em co-
laboração com Norman Westwater -
para ilustrar como o uso do desenho
pode Simplificar as operações de pro-
dução.
Nossa programação exige uma linha

de móveis de série e não um produto
único, detalhe que complicava singu-
larmente nossa tarefa. A extrema di-
versidade das centenas de peças que
constituem os 53 modelos da linha im-
plicou num grande trabalho de nor-
malização das dimensões e das opera-
ções de usínagem., Assim, conseguimos
reduzir a produção ao tratamento de
um número aceitável de famílias de
peças, agrupadas pela semelhança das
operações de usínagem,
Normalização das dimensões exter-

nas das peças - larguras, grossuras
e comprimentos.
Cada yez que desenhamos um mo-

dêio costumamos desintegrá-Ia em
seus componentes e constituímos uma
espécíe de catálogo de pedaços de ma-
deira. Quando duas peças de mesma
grossura e mesma largura apresen-
tam comprimentos aproximados, ten-
tamos eliminar uma das peças, ado-
tando para ambas o mesmo compri-
mento. De eliminação em eliminação,
conseguimos reduzir o total de peças
a aproximadamente 100. O resultado
não é ruim, se considerarmos que com
êsses 100 pedaços de madeira podemos
compor 53 móveis diferentes, - o que
dá uma média de 2 pedaços por mó-
vel - e que um móvel geralmente é
formado de 5 a 7 peças. Neste cálculo,
considerei como uma única, duas pe-
ças, Simétricas. (Des. 2) Dentro dês-
te critério, uma cadeira compõe-se de
2 pés, 1 travessa lateral, 1 frontal, 1
de encôsto, e 1compensado de assento,
total: 7 peças.
O trabalho foi iniciado pelo desenho

dos artigos menos suscetíveis de va-
riações nos comprimentos de seus
componentes, ou seja, assentos, cadei-
ras e poltronas. Ao atingirmos uma
boa quantidade de peças, invertemos
a ordem das operações e tentamos
criar os modêlos restantes pescando
em nosso catálogo de peças os com-
ponentes necessários. O carrinho de
chá, uma das últimas peças a ser de-
senhada, resultou de uma simples
composição de peças pertencentes a
outros móveis. (Des. 3)
Normalização das juntas.
Reduzimos as juntas utilizadas a

dois tipos: junta colada e junta pa-
rafusada. A junta colada é composta
de 3 cavilhas de marfim de 10 mm de
diâmetro, penetrando 25 mm de cada
lado. A junta de cavilha foi adotada
prererencíaímente à tradicional junta.
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de macho-fêmea pelas seguintes ra-
zões: 1 - Economia, - em cada ex-
tremidade, economizamos os 25 mm
dos machos. Considerando os milha-
res de peças maciças elaboradas men-
salmente, o volume economizado é
apreciável .2 - Simplicidade e rapi-
dez de usinagem. - uma só operação
na furadeíra múltipla. 3 - Excelen-
te aderência, - apesar da superfície
de contato em 3 caví.has ser um pou-
co inferior à de um macho-fêmea
equivalente, a aderência é melhor com
as cavilhas. Utilizando cavilhas de
madeira maís dura que a da peça, ob-
temos um bom comportamento mecâ-
nico, devido a localização das cavilhas
nas zonas de tração e compressão má-
ximas. Junta parafusada - Esta jun-
ta nasceu da exigência programática
de prever a desmontabilidade dos mó-
veis, para economia de espaço no de:
partamento de montagem e para redu-
zir as cargas nos transportes. O pa-
rafuso utilizado é um parafuso comer-
cial de porca chata. Tôdas as juntas
parafusadas da linha utílízam êsse
modelo. (DES. 4).
Normalização das operações de usí-

nagem - furos, canais, raios de cur-
vatura etc ..
Uma das primeiras características

da fabricação do móvel de série é
a de possibilitar organização eficiente
da transformação do produto visan-
do a permanência dos modê.os. Gra-
ças 'a cuidadosa normalização adotada,
ultimamente, conseguimos resultados
animadores em relação às linhas pre-
cedentes. Não estamos todavia, total-
mente satisfeitos com os métodos tra-
dicionais de produção que empregamos
até agora.
Trabalhamos num local relativamen-

te pequeno - 5.100 m2 de área - em-
pregando 100 operários. O esquema de
produção obedece ao tradicional siste-
ma de postos de trabalho independen-
tes, cada um com uma só máquina em
operação. O transporte é feito por car-

, rínhos manuais, levando de pôsto a
pôsto os lotes de peças em elaboração.
Por mais rápidas que sejam as máqui-
nas e substituindo os carrinhos por
píck-ups motorizados, continuamos com
o enorme problema de ter que controlar
uma produção atomizada em míihares
de operações independentes. Qua.lquer
que seja a rapidez e a eficiência de ca-
da um dêsses postos de trabalho, o sís-

tema permanecerá errado, enquanto o
processo de transporte não fôr modifi-
cado. Neste ponto reside, a meu ver, a
relativa baixa produtívídade da maioria
das indústrias do ramo. (DES. 5)
Para vencer esta dificuldade imagina-

mos substituir êsse formigueiro de ope-
rações individuais por uma linha con-
tínua de operações sincronizadas, liga-
das por uma alimentação permanente,
o que vem a significar a automatíza-
ção da produção.

A automatização pode ser definida
como a concentração de operações me-
cânicas independentes numa sucessão
de operações sincronizadas. Exemplifi-
cando: um pé cilíndrico pode ser tor-
neado e lixado automàtícamente , Se
colocarmos entre o tôrno e a lixadeira
automáticos, um sistema de transpor-
te também automático e sincronizar-
mos as 3 operações, conseguimos ter em
lugar de dois postos independentes,
um único posto automatizado. Ampli-
ando o exemplo podemos imaginar
uma cadeia de operações na qual, par-
tindo-se do prisma bruto de madeira,
cortando em comprimentos, largura
grossura, torneando, lixando e furando,
vamos obter numa só sequêncía de ope-
rações sincronizadas um pé cilín-
drico. (DES.6).

As vantagens de um tal sistema são
particularmente sensíveis para a pe-
quena e média indústria pelas seguin-
tes razões:
1- Economia de espaço pela con-

centração dos postos de trabalho e,
partlcularmente, pela eliminação das
pilhas de material em elaboração .ao
redor de cada pôsto.

2 - Mão-de-obra reduzida e não
especializada.
3 - Eliminação de um sistema com-

plexo de contrôle e planejamento da
produção.

4 - Aceleração do cíclo de Labri-
cação.
5 - Diminuição do investimento em

produtos em elaboração.
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Por outro lado, não deixa de apre-
sentar inconvenientes, entre os quais
destacamos:
1 - Riscos de um investimento rígí-

do, com equipamento específico dificil-
mente adaptável em caso de mudança
repentina de programa.

2 - Necessidade de um desenho
bem elaborado do produto.

3 - Pessoal técnico de alta respon-
sabilidade para a conservação do
equipamento.
4 - Mudança estrutural da firma,

tanto do aspecto comercial, como con-
tábil, criando problemas de adaptação
para certos funclonáríos.
1l:sses inconvenientes, somados ao

preconceito errado de que a automatí-
zação só é para grandes organizações,
levam a maioria dos empresários a de-
sistir da automatízação antes de ten-
tar conhecê-Ia melhor. Na realidade,
uma pequena emprêsa, com desenhos
bem adaptados, pode automatizar-se
mais fàcilmente do que uma grande
indústria, dada a utilização de máqui-
nas universais combinadas, como mos-
trei acima no exemplo do pé tornea-
do. Neste caso, o valor do equipamen-
to automatizado corresponde ao valor
do equipamento tradicional mais o va-
lor do transporte mecanizado.
A automatização, no Brasil, terá fu-

turamente uma grande importância.
Diante da recessão do mercado con-
sumidor, o industrial, particular-
mente o pequeno e o médio, deverá 31
cedo ou tarde retormular seus méto-
dos de produção, tendendo para a au-·
tomatízação, dadas as imensas vanta-
gens. que ela apresenta.
Em resumo, os pontos de vista aqui

expostos sôbre- o móvel são:
1 - O móvel de série caracteriza-se

pela permanência dos modelos .no
mercado.

2 - 1l:sse fato implica numa polítí-
ca particular de desenhos capaz de ga-
rantir permanência do produto no
mercado. Para tanto, são indispensá-
veis uma boa qualidade formal e um
perfeito entrosamento com os meios
de produção.

3 - Para conseguir uma produtivi-
dade competitiva, a média e a pequena
indústria vão ter que reformular seus
sistemas de produção obsoletos e
finalmente, achamos que o Brasil ofe-
rece boas condições para. adotar a
automatlzação. O
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o Objeto Sempre

Grupo Ronaldo Baerletn
Leonardo Visconti caoaueiro
Carlos Provenzano
Roberto Vicente Rodrigues Leite
Fernando dos Santos Lima

o objeto do uso comum é uma necessí-
dade da vida atual brasileira, onde a Ar-
quitetura e o mobiliário já de há muito
têm um lugar de destaque,
Deve corresponder ao diário da vida mo-

derna: o nôvo objeto, a nova utilidade
rara fazer face à nova necessidade,
Dentro da morada de hoje, o móvel de

hoje, Sôbreêle o quê?
Dàí, a necessidade de desenhar e Iaori-

cal' uma sére de peças que vêm preencher
a lacuna existente, evitando então cópias
mal copiadas e importações,
Deixar de lado tudo aquilo que não a

função pura e a forma pura,
Possibilitar um máxímo de utilidades

numa mesma peça, facilitar sua estocagem



e. limpeza.. resolver o problema social da
exíguídade dos espaços da morada (evtar
os objetos de exceção), com forma mais
bela.
Procurar dhegar a um nível maior de

consumidores pela procura cuidadosa do
desenho de cada peça, no sentido de tor-
nar mais accessível pela facilidade de
produção: educar o gôsto da massa atra-
vés do bom senso da utilidade.
[Assim é que, proposto o uso de qual-

quer dos nossos objetos, a que poderíamos
chamar de "objeto-habitante", no sistema
de nosso grupo é estudada a sua função
(inclusive experimentalmente) e sua
forma.
Será feito um protót'po, modificado se

necessário.
Ainda algumas vêzes somos tomados de

surprêsa com seu funcionamento e obri-
gados a uma correção.

Passará então a .ser estudado pelo en-
genheiro técnico, sempre com nossa pre-
sença, junto à maquinaria, onde poderá
sofrer nova alteração seja no que diz res-
peito a desenho ou execução.
Com esta experiência conseguimos mui-

tas vêzes dar novos sentidos à máquina,
nova utilidade à mesma, Iac'Iitando o ser-
viço e, portanto onerando menos o mate-
rial e, sobretudo, criando nova segurança
para o operário que fabrica.
Pelo contado direto com a maquínaria

ou uma série de outras possibilidades para
detalhes que venham a surgir, volta a peça
a ser reesudada na prancheta.
Uma vez aprovada, depois de tôda esta

linha pela qual passa o protótipo, poderá
entrar em produção e ir para o mercado
normal.
Vamos aOS poucos at'ngíndo a todos os

setores das necessidades da 'Vida hodierna.
Nossa linha de fabricação já atinge aos

escritórios (cinzeiros de mesa e de pé,
caixas para cigarros e fósforos, bandejas
para entrada e saída de papéis, porta lá-
pis) , à casa (abajures e lustres, jarros de
flôres, castiçais, caixas para fumo, cigar-
ros e fósforos, para bombons e balas), o
comer (sa~ade~ras em város tamanhos,
condimenteiras, bandejas, tábuas para
queijo e salaminho, campanhías, bandejas
para salgadinhos, geleiras e argolas para
guardanapos) e ainda o 'banheiro (conjun-
tos de potes para algodão e rolos de ca-
belo ou grampos, talco, pó, pílulas e fós-
foros, e ainda um pequeno lavatório).
O material por nós usado é a madeira

(jacarandá, gonçalo-alves, gav'una, pe-
roba, cedro, roxínho, louro e ípê) , o me-
tal (aço inoxidável, ferro, latão, cobre),
os isolantes térmicos e a cortiça, o cristal
e os plásticos, a pintura sintética.
A eletívídade de cada material dependerá

da função que se propõe a cada peça. []
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Tora

ALBERTO REIS e LUíS CARLOS DO-
RIA associaram-se para produzir equipa-
mentos de interiores, dentro de um espí-
rito industrial onde o padrão de qual'dade
está aliado ao bom desenho. Em seu tra-
balho os arquitetos procuram um móvel
industrializado que venha a ser a solução
para o cliente de menor poder aquisitivo
e de maior bom gosto.
Alberto Reis formou-se em 1960 pela

FNA e trabalhou durante algum tempo as-
sociado ao arquiteto Mário Ferrer proje-
tando e executando diversas obras em al-
venaria, no Estado do R'O, em Minas e na
Guanabara. Participou da equipe da OCA,
onde foi diretor arquiteto, ali permane-
cendo 4 anos e foi responsável pelos pro-
jetos do setor de pré-fabricação de casas
de madeira.
Luís Carlos Daria formou-se em 1931

pela FNA, trabalhou no escritório dos Ir-
mãos Roberto e integrou, posteriormente,
a equipe de arquitetos da "OCA". []
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Nesta p'ágma e" na anterior: mObiliário
aesentuuio por Alberto Reis e Luís Carlos
Dória; fotos de Roberto Maia.

Painel
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Porta-gêlo de madeira, com vasilhame
interno de plástico revestido de isopor;
pegador de gêlo em madeira. Desenho de
Maur·ício Monte.

Painel



GAI
No Brasil, o campo do âesum. somente

agora começa a ser explorado. Até bem
pouco tempo, todo o objeto destinado ao
equipamento ínteríor costumava ser im-
portado. Havia facilidades para se impor-
tar boas formas e objetos de bom desenho.
Os tempos mudaram, as racítídades trans-
formaram-se em dificuldades e descobriu-
se que os objetos de produção industrial
nativa eram fracos, feios e não chegavam
a, satístazer a qualquer maior requinte de
gosto.
Dentro dêste quadro, era natural que

fôssem encontrados, à frente das tentati-
vas re'tas para se produzir aqui bons ob-
jetos, OS arquitetos. Projetando habita-
ções de acôrdo com o seu tempo, na hora
de equipá-Ias, os arquitetos quase nada
encontravam que se coadunasse com o
espírito de sua criação. Começaram então,
a desenhar, também, móveis, luminárias,
cinzeiros, louça, vasos, tigelas e todo o
mundo de objetos que povoam uma casa.
Esta situação não deve ser tomada, en-

tretanto, como uma condição normal de
trabalho. Eventualmente, pode-se admitir
que um arquiteto leve sua criação a êsse
extremo. O aparecimento de um movi-
mento de renovação arquitetõnica num
meio cultural ainda atrasado, deu ao ar-
quiteto uma certa característica margina-
lizada, que o conduziu a tentar a aventura
da criação da" casa e de seu equipamento
em seus mínimos detalhes. Hoje, isso co-
meça a não mais fazer sentido.
As tentativas feitas para suprir essa ca-

rênc'a têm logrado sucesso, e passam a
influenciar a produção de objetos e formas
Iabrícadas em grande escala. Os arquite-
tos começam a dispor de um mercado de
objetos bem desenhados onde predomina
a preocupação da forma e da 'adequação.
Entre êsses ateliers, dedicados à produ-

ção de objetos bem desenhados e bem fa-
bricados. num sistema que associa proces-
sos artes anais e industriais, está a G.lI,
dirigida pelo arquiteto Maurício Monte,
criador de uma linha bastante' variada de
objetos. O
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Acima, à esquerda: utensílios de mesa, em
madeira, cortiça. A direita, garrafas em
vidro colorido. Abaixo, jôgo de fumo.
Desenho de M. 'Monte.
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Objetos de M.ldeira e Mármore
o arquiteto Witt Olaf Prochnick no pe-

ríodo de 1955 a 1958 dedicou parte de seu
tempo à tentativa de produzir objetos que
t'vessem por características principais o
bom desenho e a boa forma.

Nestas experiências o arquiteto utilizou
a madeira e, algumas vêzes, o mármore, na
feitura de pequenos objetos empregados
no equipamento de interior: cumbucas e
pratos de madeira, vasos e algumas outras
peças.
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Destaque
Felipe dos Santos Reis aposenta-se
o professor Felipe dos santos R.e's (70

anos de idade e quase 50 de magistério)
proferiu em 3 de novembro último sua úl-
tima aula na Faculdade Nacional de Ar-
quítetura, na homenagem que lhe foi pres-
tada em virtude de sua aposentadoria

compulsóri·a. Teve sua aula por tema
"Projeto e Arquitetura da Vida - Pequenas
e Grandes Composições".
Uma exposição sôbre sua vida foi erga-

nzada pelas alunos da FNA para que, no
dizer do próprio Felipe dos Santos Reis,
"se estabelecesse a praxe das prestações
de contas do professor que se aposenta pe-
rante o público e seus alunos. Visa uma
quitação, pela opinião geral. Um julga-
mento sereno dos alunos para que vejam
no professor o operário que pensa, que
planta, que deve lhes dar de cúpula o
exemplo de um trabalhador.
Falando a ARQUITETURA o professor

F1SR assim justificou a escolha do tema
"Arquitetura da Vida" para sua última
preleção: "Estudei muito o fenômeno hu-
mano, desenvolvido nos l'ames dos fenô-
menos sociais, e esbocei uma mecânica
social brasileira. S'enti nela, na estrutura
da vida, na forma de existência, e nos
detalhes de c.rculação e ventilação, na
arte âecoratioa da palavra e nos diversos
partidos, dando estilos reformados velo
tempo, nos séculos. .

O professor Felipe, que iniciou sua vida
no magistério oficial em 1918, ainda aluno
da antiga Escola iPolythecnica do Rio de
Janeiro, no cargo de auxiliar de ensino.
afirmou-nos que a aposentadoria não lhe
agrada, "apesar de compulsória pelos 70
anos e quase cinqüenta de magistério ofi-
cial. Mas como digo, em palavras de TAO,

volto para minha casa certo de que o
mundo não me entendeu, nem eu a êle.
As .ferramentas de meu trabalho são, po-
rém, minhas. Lego-as para minha casa.
Lá ficarão: minhas asas de idealista; meus
Uvros, companheiros meus de vigílias; e
um: portão sempre aberto, para meus alu-
nos de outrora. O

Carlos Millan

Faleceu tràgicamente, no í'inal do ano
passado o arquiteto carros Millan. :Êle
e quase tôda sua família - mulher e
rí.hos - morreram num desastre de
automóvel, em São Paulo.

ARQUITETURA registra pesarosa-
mente o infausto acontecimento. Mil-
lan era um dos mais destacados valô-
res da nova geração de arquitetos bra-
sileiros. Formado em 1951 pela Fa-
culdade da Arquitetura da Universida-
de Mackenzie de São Paulo Carlos
Millan, foi por duas vêzes (1\)60/61 e
1962/63) membro do Conselho Diretor
do Departamento de São Paulo do Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil e repre-
sentante dêssse mesmo Instituto no
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura da 6a Região.
Millan obteve em 1951 o 10 prêmio da

I Bienal de São Paulo, na categoria de
estudantes pelo trabalho - duas resi-
dências em São José dos Campos -
realizado em equipe com Luiz Roberto
de carvalho Franco e Sidney Gastão
da Fonseca.
Em 1957, eM participou do concurso

dlo Plano Pilôto de Brasília, em equipe
com os arquitetos Joaquim ouedes. Li-
liana Guedes, 'Domingos de Azevedo e
com a colaboração de Candido 'Mendes
de Almeida, Helmut Paulo Krug, Luiz
Patrício oíntra, osírís Tolaine, Eduar-
do Bastos, Jacinto de Oliveira, O. P.,
Jorge' Martins Rodrígues e Manoel
Becker. Ingressou no corpo docen-
te da Universidade õe São Paulo,
em 1958 como assistente da cadeira de
Composições da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo. Venceu, em 1959,
em equipe como os arquitetos Jorge
Wilheim e Mauricio T.· Schneider' o
concurso para a sede do Jockey Club
de São Paulo, obra em construção.
Em 1960, participa e obtém ala men-

ção honrosa da VI Hienal de São Paulo,
na categoria Habitação Individual,
Classe Internacional, com a residência
do DI'. Roberto Millan.
. No período de 1961-1964, MilIan ela-
borou inúmeros projetos dentre os quais
as instalações esportivas do Clube das
Paíneiras do Morumbi (196111962)' a
Seção de Letras da Faculdade de Filo'so-
fia, Ciências e Letras da U.S.P. (1962)
(que ilustra esta nota); as residências

Umbelino Pereira Martins
(1910 -1964)

ARQUlTETURtA registra com pesar o
falecimento do arquiteto umbelino Pereira
Martins, que ocupava a presidência do
CREA da 5.& 'Região, no impedimento de
seu títülar, na qualidade de seu víee-
presidente.
Umbelino Martins formou-se em 1934

pela Escola Nacional de Belas-Artes e in-
gressou no quadro de engenheiros da Es-
trada de Ferro Central do Brasil. Era pro-
fessor da Escola Técnica Nacional e parti-
cipou da direção do Clube de Engenharia,
do Sindicato de Engenheiros do. Rio de
Janeiro e do Country Clube de Engenhei-
ros de Araruama. O

dos Srs. Antonio D'Elboux - Perdizes
(1962); do Sr. Antônio Jorge Riskallah;
Jardim América, S.P. (1962); residên-
cia do arquiteto em Cidade Jardim, S.P.
(1962); da Sra. Gertrudes Elisabeth
Wagner (1964); do Sr. Olavo Sachi
(1964); do Sr. Mario Masetti em Ubatu-
ba (1964); o Estádio Municipal XV de
Novembro em Jaú (1963); o Quartel da
4a Zona Aérea (1963); planejou a área
industrial para a IDARCO S: A. e CON-
IVIAS S.A. em Campinas e ultimamen-
te conclui a o levantamento da insta-
lação industrial para HELIOS S. A.
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Escola Superior de Desenho Industrial

Flávio de Aquino

; Há dois anos funciona no Brasil
uma escola-nova, mas que em al-
guns aspectos, no espírito talvez,
tem semelhanças com um curso
de Arquitetura: é a Escola Supe-
rior de Desenho Industrial fundada
pela Secretaria de Educação e Cul-
tura do Estado da Guanabara. Sua
finalidade é díplomar, em nível
superior, "desenhistas industriais"
("industrial designers") e progra-
madores visuais ("graphic desig-
ners") .
Para isso uma filosofia que se

Forma de Ulm (Alemanha) foi em
assemelha. à da Escola Superior da
parte adotada. O curso, como tam-
bém os cursos de Arquitetura deve-
riam ser, inicia-se com o Funda-
mental que tem por finalidade dar
ao aluno:

- uma cultura geral e tecnoló-
gica;

- a educação da mão e da vista
através do estudo da linha, for-
ma, côr e espaço;

- um raciocínio metodológico
_ para enfrentar os problemas;
- o conhecimento das máquinas

e materiais nas oficinas: de
gêsso, madeira, metal e do la-
boratório fotográfico;

- trabalho em equipe.
Após passar pelo curso funda-

mental, o aluno escolhe uma das
especialidades que prefere: dese-
nhista industrial ou programador
visual. O primeiro será o arquiteto
do produto industrial, o coordena-
dor de uma equipe de técnicos que
irá programar produtos indus-
triais os mais variados: do talher

à carroçaria de automóveís; o se-
gundo ocupar-se-á da comunica-
ção gráfica com as massas: carta-
zes, diagramação de livros e pe-
riódicos, embalagens, exposições;
etc . Os cursos de especialização
são de três anos.
É evidente que a função de co-

ordenador ou de programador vi-
sual exige altos conhecimentos
tecnológicos que vão do sistema de
produção do objeto até às pesqui-
sas de mercado. Eis a razão que
o ensino da ESDI volta-se parti-
cularmente para a tecnologia;
sendo as belas-artes, a "boa for-
ma" diríamos, um problema a pos-
teriori . Nossos profissionais, ao
programarem um produto, devem
partir das duas premissas funda-
mentais de um objeto que vai ser
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vendido à grande massa: econo-
mia e função. Uma excelente fun-
ção torna o produto caro; o pro-
duto demasiadamente barato tem
sua função prejudicada. Achar o
bom têrrno entre função e econo-
mia: eis o problema fundamental
do "designer".
A "boa forma", terceiro dado da

questão, vem depois. Se o profis-
sional teve boa formação cultural,
seja no setor da pura visualização
seja no conhecimento dos proble-
mas íntelectuaís e sociais da nossa
época, o produto sairá de "boa for-
ma": a cultura atuou decisiva-
mente na solução final. A cultura
tomou então a expressão de que
fala Paul Valery "é algo que se

"J aprendeu, esqueceu, mas sempre se
aplica". Outra também não deve
ser a atitude do arquiteto, cuja
atuação n03 últimos 50 anos par-
ticularmente influenciou a atual
diretriz do desenho industrial.
Um homem cuja atividade está

ligada às artes plásticas, mas ape-
nas nos grandes monumentos. é
um profissional que deve ter ex-
celentes conhecimentos tecnológí-
cos, principalmente quando pro-
jeta para o cliente anônimo que
usa os prédios de apartamentos e
de escritório, as vilas populares, os
hospitais, hotéis, etc.
A atividade didática dos dois úl-

timos anos da Escola Superior de
Desenho Industrial vem sendo
mostrada em uma exposicão de
álunosem sua sede, na Rua Eva-
rísto da Veíga, 95. Nela estudam,
em suas duas séries, 31 rapazes e
15 môças.
Na primeira quinzena de feve-

reiro começarão as inscrições para
os vestibulares que se processarão
na segunda quinzena do mesmo
mês, e que escolherão 30 novos
futuros "designers".

..
Pág. 40: oficina de madeira. da ESDI; abaixo, pinos e alça - tra-
balhos do 2.0 ano de desenho industrial.
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Estante Noticias

BIBLIOGRAFIA DE PLANEJAMENTO ARQUITETOS DE 64
URBANO NO BRASIL

Parte (11.0 7) de uma série de bíblío-
graí'ías.. comentadas sôbre o urbanis-
mo na 'América Latina; as anteriores
correspondem a planejamento urbano
na América Latina: Chile; Evolução
das cidades na América Latina; As ci-
dades: da América Pré-colombíana; As
Cidades Coloniais, período posterior à
independência; Colombia, Sistema de
classificação para o material de refe-
rências, colecionado; e Ação Comunal
aplicada a Areas Urbanas. A documen-
tação, enfeixada nesltas bibliografias
foi ob'Ida através de visitas de estudo,
programas de intercâmbio e solícita-
ções escritas.
Como se frisa nesta Bibliografia, a

informação é bastante fragmentária e
traz em maior número elementos re-
ferentes a parte sul do país. O que se
exp.íca, se se tiver em conta que é na
região sul do Brasí! que se tem verifi-
cado um maior crescimento urbano. A
publicação reconhece ainda que a do-
cumentação existente sôbre o planej a-
mento urbano no Brasil é relativamen-
te escassa para o tamanho do país e
para o seu grande número de cidades.
Entretanto, a bibliografia será dsgran-
de utilidade para todos os que se inte-
ressam pelo planej amento urbano no
BrasiL,
Figura no texto uma lista de insti-

tuições) que contribuíram, para fazer'
da Blbliografia uma realidade e que
se constituem em pontos de referência
valícsos para os que desejam obter
documentação sôbre êste 'assunto.
A óbra está dividida nas seguintes

partes: .

, I - Generalidades
II _ Norte e Nordeste
lU - Leste; Centro-Oeste; Distrito,

Federal
IV -=Sul

Nestas díferentes partes são aborda-
dos temas como: problemas urbanos de
cidades, estudos regionais, i::i 'processo
de planejamento, estudos sôbre nor-
mas de urbanismo, planos regionais,
planos. de renovação e melhoramento
urbano, cidades universitárias, neces-
sídades de alguns Es~ados, planos dire-
tores de variá as cidades .. ;,
Bibliografia de Planejamento Urba-

no no Brasil - por Frarncis Violich e
Jsmaeã José Cantinho Geuvela , Inves-
tigaç[o· sôbre Planejamento Urbano na
Amétiça Latina. Bibliografia nO7, Cen-
tro de Estudos Latino-Americanos, Ins-
titutoid~ E:\~udos Internacionais, Uni-
versidade da. Califórnia, Berkeley, 1964,
22 pp; mimeografada.

Colaram grau no dia ~7 de Dezembro
passado, peja Faculdade Nacional de
Arquitetura os .seguíntes arquitetos: ,

Agostinho Moreno Neto, Alberto
Gheriani, Alfonso Almeida cuea'a -
Equador, Aluizio de Maria Carlos Tôr-
res, Ana Maria Sobral; Antônio Carlos
de Castro Neves, Antônio Carlos del
Negro, Antônio Pádua Mendes, Artstí-
des Martins Filho, Armando Gustavo
Fausto de Souza, Ary Celso France,
Barbel Stelimann, Zylberglejd, Ber-
nardo Rubinstein, Carlos Alberto Cor-
rêa de Mesquita, Carlos Alberto Valle
Pingarilho, oarlos Barbedo, canos Fer-
nando Pereira Santos, Celío João Pe-
reira Rodrigues, Celso Louro símões da
Fonseca, Celso de Omena Brando, Dal-
va Maia da Nova, Diva Maria de oar-
valhal Junqueira., Ede. Stuckert Caval-
cantí de Albuquerque. E.der Ferreira
Bastos, Eduardo Henrique de Almejda
e Castro, Eduardo Lourenço Jorge, Fá-
bio Luíz de Oliveira Freitas Guimarães.
Ferdinando de Moura Rodrígues, Fer-
nando Henrique de Azevedo, Púlvio
Mandaríno, Geraldo Luiz Campos Car-
doso de Oliveira, Gerchard Ernst Bor-
mann, G1I Berto Carregal, Gilberto
Domingos Trtscíuzzí, Gil Einsfeld Bo-
te lho do Rêgo, Giulia Piazza. Daniele,
Glauco Carvalho Sampaio. Helena Ro-
drígues Coutínho, Hélio Souza Costa,
Helícn Damiano Collares, Heloisa Sam-
paio Prado Lopes, Henrique Ramos
da Silva, Herminio Jorge Mitre--
Panamá, Hugo Franco .de Vilhena.
Humberto Bruno stmonato, Irineu Mar-
tins de Faria, Jair de Souza, Jane de
Souza Lima Teixeira, Jariete D'Amato.
João Carlos de Almeida Sampaio;' João
de Deuz Crispino, José Antônio de
Araú lo .Neo, José, Batístt .Ferreira Fi-
lho, José Oarlos Bazz;ire1â, José Car-
los Moreira da 'Silva, Júsé Guilhermo
Arce Nufies deI Prado - Bolívia, José
Luía Motta Magalhães, José ManoeI
Barbosa dos Santos Bento, Juan Antô-
nio Rivas Sandi - Peru, Juan José
Gambca Forero - Venezuela, Júlio Di-
níz de Andrade Pinheiro, Lucia de J~-
sus Liberato, Lucy Alves da Oünha,
Luiz oartos de Souza, Luiz Ernesto de
Castro, Luiz Fernando Durán Gama-
cho - Oolombía, Luiz Henrique Mo-
nassa Bessil, Manoel Fernandes Simões
da Silva, Manoel Frost Capí.é, Manuel
Humberto Durán Camacho - Cclôm-
bía, Marco Aurélia Caúla e Silva, Mar-
cos André da Silva Abreu, Marcos Ro-
gério Xavier da Cunha, Marcus Acúr-
cio Benigno de Carvalho, Marcus Alves
Carneiro, Maria Helena Carone Rodri-

..

c- Me MOBILIA
CONTEMPORANEA

São Paulo: Praça Roosevelt, 134
Rio: Rua dos Jangadeiros 6.A
(p'r.Gal. Osório)-Ipanema
Belo Horizonte: Rua da Bahia; 1182
Curitiba: Travessa Jesuíno Marcondes, 40.{



gues Alves, María : Jaquina de'Li111a
Andrade, Maria Lidia Mendes Jácome,
Mario Fernandes Guedes .Júnior, .Má-
tio Ferreira Sphia, Marly VasquesFer:-
nandes Guedes, Mauro Paulino dà:COS~
ta, Max Ezagui, Muríllo Lagares Silva.
Nelson Frederico Bismara Caruso, New-
ton Pacios de Pinho, Nicia Nogueira
Paes, Paulo Barbosa. da Silva, Paulo
Celso Martína Brandão, Paulo Xrésar
Dias, Peter José Schweizer, .Reginald'o
Antônio de QUéiroz Ferreira, Rdberto
José Loyo de Meira Lins, Rodrígo de
Andrade Vieira, Rogério Dias Costa
Aroeira Neves. Rosa' Maria Magalhães
Couto de Oliveira, Ricardo Francisco
Jorge Pinet, Ricardo Leon. Pascual, Ri-
cardo Pinheiro de Andrada, Ruben A-
dclfo- .saperra Brugadà; .Paraguay, Sa ul
Luiz Kutvak, Selce Schraiber, Sérgio
Gonçalves Albuquerque, SérgiO Maga-
-lhâes de Paula Barros, Sérgio, MurilIo
Rosa de Noronha, Simão Brayer, stê-
nio José Ferreira, S~ênio de Oliveira
Pereira, Sueli Monteíro dos Santos
Urbano Alves Iglésias, Valdir Ribeiro'
Vanda Lúcia dos Santos Moura, Victo~
Raul Murphi - Peru. Waldo Fernando
Aguílar Gutierrez - Bolívia Wataru
Hacídume, Werner Alfredo Tiburtius
Zilda Maria dos Santos.' .. ,

SUÉCIA: Análise funcíonat .das
construções

o Instituto de Tecnologia de Lund,
na Suécia meridional, incluiu em seu
currtculum um departamento acadê-

mico para estudos e pesquisas no cam-
po da análise funcional das constru-
ções. li:ste departamento que será o
primeiro do gênero na Suécia, e possi-
velmente no mundo, será dirigido pela
protessôra Carin Boalt, conhecida so-
cióloga e economista.

A nova cátedra foi agregada à di-
visão de Arquitetura do Instituto, e seu
programa preparado tendo em vista
especialmente os estudantes de Arqui-
tetura. As conferências abrangerão um
amplo campo que vai da fisiologia hu-
mana até a sociologia familiar, geo-
grafia, cultural e estatística. Entre os
assuntos a serem estudados estão ín-
.cfuídos medições e trajetórias dos, mo-
vímentos do corpo humano tomado em
relação às dimensões de residências e
mobiliário; métodos para estudo de
tempo e movimentos emédifícios de
diferentes classes, planejamento e
programação. A Profa. Boalt é autora
dê várias obras sôbre problemas de
economia doméstica, residenciais e de
sociologia familiar. (S.!. P . )

Pedestres: pesquisa fotográfica

Os hábitos dos pedestres e crianças
nas ruas foram objeto de uma pes-
quisa levada a efeito pelo arquiteto
sueco Gosta canestam. professor do
Real Instituto de Tecnología de Esto-
colmo. Esta pesquisa, realizada atra-
vés de dispositivos fotográficos espe-
claís, integra um projeto que possíbí-

litará aos .arquítetos e urbanistas uma
compreensão melhor! de vários aspectes
específicos de seu trabalho.
Sôbre sua pesquisa afirmou o arqui-

teto G.C. que certos estudos intensi-
vos já nos mostram a melhor forma
de dispor janelas e portas em nossas
casas e o sentido em que devem abrir;
investigações sôbre o tráfego informam
acêrca dos costumes e necessidades
dos automobilistas. Mas pouco sabe-
mos do que ocorre nas ruas.
O Conselho Nacional de Investiga-

ções sôbre a Oonstrução concedeu ao
Sr. Carlestam certa dotação para iní-
cio de suas pesquisas .. Como não é pos-
sível medir-se os movimentos de um
transeunte, o arquiteto, montou uma
câmara especial que, além de tirar fo-
tografias automàtícamente, em inter-
valos regulares, registra a data e a
hora das mesmas. Localizada a câma-
ra numa janela, foram tiradas foto-
grafias desde as 6 da manhã até as 8
da noite. Com a superposíção dos ne-
gativos, a composição resultante mos-
tra claramente que certos trechos são
utilizados com mais frequências que
outros e que, por exemplo, as crianças
têm a tendência de aglomerar-se no
centro do passeio. Os resultados fi-
nais ainda não foram divulgados, pois
se espera ainda realizar pesquisas des-
ta natureza em outros trechos da eída-
de. Todavia, as provas são promíssó
ras e certamente possibilitarão um es-
tudo mais preciso sôbre os diversos
aspectos da vida urbana. (S. I.P.) i
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ECONOMIA", .
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As formigas são dotadas de excepcionais qualidades de eco-
nomia e não perdem tempo no verão, suprindo os seus ce-j
: !eir?s 'c<?nt~ ~~ ,rigo5es do inverno. Aprenda com, as formi- r

guinhas a' :ec~nóih1zar o seu dinheiro empregando em suas
- .cói1stru'ções;ummaterial quelhe-dê o máximo de rend~mento.

o cimento Portland Mauá
s-upéra as especificàções
exigidas para cimento
Portland no mundo Intejro
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.
COMPANHIA NACIONAL DE·CIMENTOPORTLAND



(jonstrlli.- Uadeiras ê UDlaArte

Até a década de 1950 considerava-se a
construção de cadeiras e poltronas para
escritório simples montagem de assentos
e encostos sobrepostos a uma base que,
quando muito, era gíratoría e oferecia in-
clinação para trás. Desconsíderava-ee a
estrutura física das pessoas que deveriam
ocupar êstes móveis como também suas
conveniênci-as para os diversos tipos de
tarrras que executavam.

se exclusivamente à sua fabricação a fim
de alcançar o melhor índice tecnológico
possível e mão-de-obra especializada, di-
ferenciando-se desta forma de tôdas as
fábricas extstentes no Brasil ou mesmo
na América do Sul. .
Partindo, então, do ponto de vista que

existem variações bastante grandes de um
físico humano para outro, construíram Ca-
deiras e Poltronas de regulagem simples e

Nesta época, ou mais precísámente em
1953~ surgiu no Brasil a fábrica Giroflex,
com' idéias completamente' revolucionárias
a respeito da fabricação de cade:ras e pol-
tronas para escritório. Inicialmente con-
sideraram êste campo tão vasto e im-
portante que tomaram por regra dedicar-

rápida . que pudessem ser moldadas indi-
vídualmente, proporcionando desta forma
'confôrto físico ao usuário do móvel, eví-
tando as costumeiras dôres musculares, e
el'rninando em grande parte a f,adiga fí-
sica e aumentando, conseqüentemente, a
produção individual:

)-.

DECORAÇOES
INTERIORES
CORTINAS- TffCIDOS
VENDAS A PRAZO' E A VISTA
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO

RODARIC
DECORAÇÕES

DAVID PRZEMYSLAW
R. VISCONDE DE PIRAJA 128-CI 471272

Como segunda regra seguiram sempre
o conceito de que, em primeira plana vem
a qualidade do produto que em hipótese
alguma deve ser prejudicada pm' questões
de conveniências de preços, etc.

Assim sendo, serve-se somente da melhor
matéria-prima, seja na execução externa
ou no miolo invisível da cade'ra, da mes-
ma forma como somente aceitam as téc-
nicas mais perfeitas que, em vista disto,
são as mais oneradas para construir os.
Seus produtos.

Para exemplificar destacamos o trata-
mento que a Giroflex dispensa à madeira
utilizada. Somente é empregada madeira
de lei (amendoim, ítapassuaré, embuia,
jacarandá-da-baía); seja nas partes visí-
veis da cadeira ou no núcleo •.das, mesmas,
sendo que a madeira empregada, obrígatõ-
riam ente, passa. por uma secagem ao na-
tural de no mínimo 19 meses, nüfn pátio
especial, dentro da área da fábrica.

Quanto à montagem dos diversos mo-
delos utiliza-se processos patenteados e
desenvolvidos pelos próprios técnicos da.
fábrica como, por exemplo, a fixação dos
pés, que dispensa o uso de qualquer para-
ruso e, entretanto, é mais garantIílO que
qualquer processo convencional utilizado
até agora. A junção das diversas outras
partes de madeira é feita pelo sistema de
"espigas", usando cola especial para re-
fôrço, banindo categoricamente o uso de
pregos ou colagem face-a-face na Iíxação
das peças, alcançando desta forma um ín-
dice de segurança máxima, eliminando 03
habituais rangidos ou afrouxamento de
partes.

Como terceira regra adotou rgorosa-
mente o sistema de venda por intermédio
de revendedorss ou arquitetos que sejam
encarregados de decorações de bancos e
escritórios em geral, abstendo-se a Giro-
flex de qualquer venda direta ao consu-
midor , ~ste sistema em pouco tempo cap-
tou a simpatia e confiança, dos seus dis-
tribuidores, chegando a tal ponto que as
próprías fábricas de móves para escrito-
ríos Incluíram 0;5. produtos Giroflex no seu
programa de venda. Outras que anterior-
mente fabricavam cadeiras para escrító-
ríoí após a Introdução da linha Giiroflex
no seu programa. de vencas, suspenderam
á fabrioação dos seus próprios modelos li-
Ibertando, desta forma, espaço, mão-de-
obra, ê capital que empregaram com maior
próveító na fabricação dos seus móveis.
Alcançaram; assim, um índice ~c especia-
lização bastante elevado compensando com
vantagem a diferença de margem de lucro
entre o produto de fabricação própria e
por terceirOS.' , .. - ,-

A grande 'variedade de modelos, quali-
dade e assistência que a Giroflex presta
a seus produtos, aliada a SÚ3, lisura co-
mercial; rêz COmque em pouco tempo' con-
quistasse o mercado; converteu-se de uma
índústría pequena, com 700m2 e 12 em-
pregados, para uma área de 20.000 mz
dós quaís 8.00(}m2 construidos e 165 furi-
ctonáríos, sendo hoje, dentro de sua espe-
cíalídade a maior da América; do SuL
Para. 1965 pretende pôr em execução os

planos para, os",quaís vem se preparando
há 3 anos ouseia: o' lançamento de linhas
novas em ..desenhos absolutamente revolu-
cionários, que acompànhama tendência
progressista dos arquitetos brasileiros, ofe-
recendo ainda maior conrôrto aos usuários
das cadeiras.



G,B - 991 NÃO SE APLICA A ZONA
DO PARQUE LAGIE
Decreto "E" n.O 800 de 21 de dezembro
de 1964.
1 - O chamado Parque Lage constitui

patrimônio artístico que deve ser preser-
vado não Só quanto às suas condições de
anhorlzação como de panorama.
2 - Há, pois, que ser evitado todo e

qualquer empachamento ao seu conjunto.
Nestas condições,
O Governador do Estado da Guanahara,

no uso de suas atribuições legais, decreta:
Art. 1,.° - As condições estabelecídas

pela Decreto 991, não são aplicáveis à área
compreendida pelos logradouros: Avenida
Borges de MJedeiros; Ruas Maria Angélica,
(lado ímpar) , Jardim B-tânico, (lado ím-
par) e J. J. Seabra .Gado ímpar) .
Art4 2.° - ll:ste Decreto entra em vigor

na data 'de sua publicação, revoga das as
disposições em contrário.
Rio de J'aneiro, 21 de dezembro de 1964

- 7'6.° da República e 5.° do Estado da
Guanabara.

Carlos Lacerâa
Enaldo Cravo Peixoto

(D, O, GB de 28 -12 - 6'4 - Capa)

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CóDIGO DE OBRAS
LEI N.o 670, DE 30 DE NOVEMBRO

DE lB'64.
Determina revisão e atualização do Có-

digo de Obras.
O Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado da Guanabara, nos têrmos do
artigo lI, § 3.°, dá Constituição do l!:stado,
promulga a Lei n.? 670, de 30 de novembro
de 1964, oriunda do Projeto de Lei n.o 374,
de 1963:
Art. 1.0 - O Poder Executivo, dentro Je

180 dias após a promulgação da presente
lei, enviará à Assembléia Legislativa men-
sagem contendo o projeto de revisão c
atualização do Código de Obras.
Art. 2.° - Na elaboração do projeto a

que se refere o artigo anterior, deverá o
Poder Executivo solicitar a colaboração do
Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Si11-
uícato de Engenharia, da Federação das
Indústrias e das Federações de Comércio
do Estado da Guanabara.
Art. 3.° - Esta lei entrará em v'gor na

data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Assembléia iLegislativa do EStado da
Guanabara, 30 de novembro de 1964
(a) Victorino James, Presidente
Publicado no Diário da Assembléia do

Estado da Guanabara, capa, de 1 de de-
zembro de 1964.

NOVOS MATERIAIS
NõVO CALAFETADOR DA 3M

A Minnesota Mlanufatureira e Mercan-
til, acaba de lançar no Brasil o "WEA-
TH;ERBAN ", nôvo calafetador para ve-
dar caíxílhos de vidro, alvenaria, madeira
e estruturas metálicas diversas, composto
de duas partes: o Componente Base e o
Acelerador. Quando misturados, êstes
componentes reagem quím'camente produ-
zindo um sólido de características elasto-
méricas.'
Será fornecido em duas côres - alumí-

nio 'e prêto. O nôvo produto é acompa-
nhado do "Primer Para Weatherban",
composto de borracha sintética. aplicável
a pincel nas superfícies que não apresen-
tam suficiente adesão aos calaretadores,
isto é, em materiais como alvenaria, már-
more, concreto e pedra. (SUperfícies de
vidro ou metálicas não devem receber o
"Prímer") .
Corpos de provas em que foram aplica-

cios os novos, produtos responderam ple-
namente aos requisitos contidos na desig-
nação A - 116 . 1 - 1960 da American Stan-
darn Specificatí'on, referentes aos com-
postos da Classe B (sem descaímento) .
"Weatherban" resiste a um "estiramento"
cêrca de 2 vêzes mais longo que sua di-
mensão original, recomendando-se, por
extensão, ou seu emprêgo na vedação de
juntas de dilatação de concreto .

repouso ... ... repouso absoluto
Em qualquer posição,V. descansa confortàvelmente na Poltrona Reclinável . 'VIDA MANSA".
VIDA MANSA se inclina, suave e silenciosamente, pela simples pressão do corpo, parando
onde V. desejar, até ficar na horizontal. Tôda estofada em espuma VULCAN, construção
maciça, VIDA MANSA é apresentada em côres variadas e funcionais, braço de madeira ou
estofado, e confeccionada em tecido, plástico ou couro.
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Não somos· a •maior revista
ARQ~ITETURA não é a maior revista brasileira.

Nem a de maior tiragem. Nem a mais colorida. Não
atingimos um milhão de leitores (nem cobramos milhões
de cruzeiros pela página).

Eis, o que não somos.

Mas somos a única revista verdadeiramente técnico-
cultural dó -país. A ún-ica revista oficial dos arquitetos
brasileiros. A única revista de Arquitetura com saída re-
gular, tiragem comprovada e distribuição garantida (fis-
calizadas pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil). É a única
que atinge (e é colecionada) por todos os arquitetos e
construtores do país. Uma revista ao mesmo tempo téc-
nica, informativa e agradável d_eler (até por quem não
é arquiteto ou construtor). Nosso público é escolhido a
dedo - e cada leitor nosso é um profissional interessado
principalmente em ler anúncios.

É ainda a única revista especializada brasileira que
tem em sua direção um profissionaI como Odylo Costa filho.

Eis o que somos.

Quando o senhor quiser dirigir-se aos arquitetos,
.'construtores ou decoradores brasileiros, o senhor' não
precisa nem da maior revista, nem de tiragem de um
milhão deexemplares, nem de páginas coloridas., O se-

. nhor precis-a mesmo é do que somos: uma revista mo-
desta, bem feita, honesta, - e com apenas cêrca de
10.000 leitores selecionados que são exatamente os seus
.-compradores.

Experimente anunciar -em ARQUITETURA, o órgão
oficial dos arquitetos brasileiros.



Rio/S, Paulo, janeiro de 1.965.

o Lns t i tu to de Arquitetos do Brasil vem editando, há 29 múmeros consecutivos, a Revista
ARQUITETURA, seu órgão oficial de informação. Não há dúvida de que, particularmente
en t r e os arqui tetos e demais técnicos ligados à construção, ARQUITETURAjá se firmou,
gozando hoje de. prestígio e conceito não alcançados por nenhuma outra publicação
de seu gênero.

ARQUITETURA,é Lnd í.scu ti velmen te, a única publicação técnico-cul tural do país, e a mais re-
gu l a r e bem fei ta revista brasileira de arqui tetura. A única que sai em prazos certos e tem
como preocupação máxima informar adquadamente aos profissionais a quem se dirige.

o nosso depoimento - que pQde ser tomado como o de todos os arquitetos-brasileiros - é de
que ARQUITETURAé o único veículo de comunicação direta e permanente com os pro-
fissionais de ar qu i tetura do Brasil. Nerihuma .out r a publicação especializada brasileira
traz uma mensagem aos arquitetos e construtores como a veiculada por ARQUITETURA,pois ela
guarda os conceitos que geraram o movimento da arquitetura moderna no Brasil e acompanha
fielmente as diretriZes de sua evolução. Por es.ta razão, não temos dúvida sôbre o interêsse
que depertam as mat.é r í as divulgadas em ARQUITETURAentre os profissionais que se dedicam
à edificação~ ~sta crença traz-nos a certeza de que qualquer mensagem veiculada atrayés
de ARQUITETURAencontr.a leitor certo e interessado em todos os arquitetos brasileiros.

A Revista ARQUITETUFtAé d í s t r í bu í da , mensal e gra tui tamente, a cada um dos arqui tetos bra-
sileiros e consti tui - se no seu órgão o ficial de informação sôbre o movimento arqui te tônico .
Assim o interêsse do arquiteto por ARQUITETURA'vai além da simples leitura ocasional.
ARQUITETURAé uma revista que o arqui teto lê, coleciona e prestigia, por que é a revista que
encarna a defesa dos seus in terêsses profissionais e sa tisfaz à sua necessidade de conta to
com o movimento cultural e técnico, informando-o de forma mais completa e adequada, além
de ser o órgão oficial da classe, a Revista do INSTITUTODE ARQUITETOSDOBRASIL.

Não hesitamos, portanto, em afirmar que ARQUITETURAé o lugar certo para veicular qualquer
mensagem que pretenda atingir árquitetos ou técnicos profissionais da construção.

Cian 'Car10 Oasperini'"
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de alumínio para revestímentos e coberturas

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

Caracter:ísticas 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 lsolarnente térmico por
reflexão. Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, cheqa a reduzir no verão, de 15· C, a
temperatura interior.

•
Funcional
Devido à forma de sua seção transversal, permite 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 economia, grandes efeitos plásticos em cober,
turas e revestimentos laterais de fachadas.

Companhia Brasileira de Alumin,io
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO

Av. da Luz, 297 - 11~ando _ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-'1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309 - 202 ando - Tels.: 52-2074 e 23-2611 - R. de Janeiro
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