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o' 'ARQ'UITE~rO ~ Q lJEM ESPECIFICA

o senhor sabe o que é especificar P
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 o arquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou mais precisamente,' a G:ompra) de cada
tipo de material de construção.
E quando o arquiteto dedde, 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 compra 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
érgão oficial.
ANUNCIE EM ARQUITETURA E VEJA COMO VALE A PENA.
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" responda depressa: por que esta casa é tão obviamente moderna? "

Porque o telhado não é "quadrado".
É feito com meios-tubos Eternit.
Définitivamente moderno.
Não tem aquêle célebre formato dos
telhados antigos, um V de cabeça
para baixo.

meios-tubos

Eternit combina com as portas de cor-
rer, com os janelões abrindo para o
jardim.
Combina com tudo o que é moderno.
Mas ao pensar em Eternit não consi-
dere apenas suas vantagens decorativas.

coberturas horizontais

&anil
- mais 'lde 60 anos de experiência

na fabricação de produtos de
cimento-amianto.

Pois Eternit é econômico, além de tudo.
Economiza no madeiramento, na colo-
cação, no transporte.
Eternit é bonito e bom.
Especialmente se sua casa fôr de bom
gôsto.

canaletes



ambiente - spazio
spazlo móveis e decorações li m I t a da
concesslonario exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria e comércio de

móveis s. a.

uma" n ha c o m p Ie ta de mó v e is p a r a
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome i ri t e r n a c i o n a I .

di s p o n í v e is em [acar andá-da-baía e
aço cromado para en,trega I m e d i a ta.

Consulle sem como.omlsso nOllo depdlllmenlo de planeiamenlo
rUI barltl ribeiro 200, loja f, tel: 37·6637 rle » gb

ambiente - spezlo
spazio móvels e decorações li m lta d a
concessionário exclusivo para a gua 1abara
de ambiênte Indú stria e comércio de

móvels s. a.

uma IInh3 c o m p l s t a de m õ v e l s para
escritório e re3Uâ leia d s s e rh aJos por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n a I.

di s p o n í v e i s e-n [aca-andá da-baía e
aço crom ado para entrega i m e d i a ta.

C."••ulte .em co ••"o ••h.o .0110 d."arlamo.\o d. plan.lam.nlo
rUI blrata ribeiro 200, loja f, tel: 37·6637 rle » gb
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FRANKI fundações _ infra-estruturas

Atenderíamos
a todos os
construtores, se
pudéssemos.

Gostaríamos de atender a tôdas as solicitações
de serviço. Mas não podemos: teríamos que
mudar nossos padrões técnicos, acelerar nosso
planejamento e correr arriscadamente nas. obras.
Infelizmente o tempo é limitado, para um volume
de trabalho ilimitado. Por isso, se alguma vez
não pudermos serví-Io com a nossa técnica
e a nossa experiência, compreenda-nos.
E não deixe de nos consultar sempre que tiver
um caso de fundações e infra-estruturas
porque, sempre que pudermos, serviremos.

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



Fabricadas nos
tamanhos padrões de

1,220, 1.830, 2.440, 3,050
e 3,660 mm x 890 mm

Chapas Onduladas de Alumínio
para telhados ou revestimentos,

são comparativamente mais econômicas
no preço por metro quadrado úti I de cobertura",

e ainda oferecem inúmeras outras vantagens,algumas das
quais podem ser imediatamente reconhecidas por quem entende de

problemas de ordem técnica na construção de prédios, fábricas, usinas
e ambientes onde se torne necessária uma proteção maior no serviço,
As telhas de alumínio Albra podem ser fabricadas em comprimentos

especiais desde 1 até 16 metros,
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iã__ ALUMI.IO DO BRASIL S.A.

Caixa Postal, 8039 - São Paulo.

A perda percentual no recobrimento late-
ral com chapas de alumínio é de apenas
9 % contra 20 % do fibro-cimento! É mais
econômico e vantajoso o uso de Chapas
de Alumínio ALBRA.

MaiOR ECOIIOMla 110 RECOBRIMEIITO LITERAL!

PÊSO ESPECiFICO MUITO MAIS LEVE!
Para uma chapa de alumínio que pese
1.637 kg as chapas de fibro-cimento pe-
sam 15.4 kg - ou seja 9,4 vezes mais
pesadas que o alumínio! O alumínio pesa
ainda menos da terça parte dos materiais
comumente usados' Ferro 7,85 kg - Co-
bre 8,90 kg.

Chapas de Alumínio ALBRA re-
sistem ao calor e à corrosão ...
duram indefinidamente, sem ne-
cessidade de pintura nem manu-
tenção!

Mais leves ... mais economlcas ...
Telhas de Alumínio ALBRA
duram tôda vida!

TELHAS
de GJOQOWJDUUÔ8

ALBRA
para telhados
ou revestimentos em:

indústrias
armazéns
oficinas
sitios
e fazendas

MANEABILlDADE!
Nenhum outro material oferece a pias ti
cidade e resistência do alumínio Leves e
flexíveis, as Chapas de Alumínio ALBRA
são fáceis de instalar e duram uma eter-
nidade!

ELEVADA REFLEXão DO CaLOR!
O alto poder de reflexão do calor é uma
das mais Importantes qualidades das
Chapas de Alumínio ALBRA nas cober-
turas. Levam excepcional vantagem em com-
paração com o fibro-cimento e as chapas
galvanizadas!

Graças a seu baixo pêso especí-
fico, Chapas de Alumínio ALBRA
possibilitam estruturas mais leves,
econômicas e com maior vão
livre!



barbarã
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Tubos e conexões de ferro fundido são aprovados, sem quaisquer restrições,
pela Norma NB-19R da A. B. N. T., para instalações prediais de esgotos sani-
tários. E a marca BARBARÁ identifica, no Brasil, os melhores tubos e ccnexões de
ferro fundido. Fabricados por centrifugação, os tubos BARBARA tornam-se mais
resistentes, mais fáceis. de serrar, de durabilidade prática mente ilimitada e superior
qualidade. As conexões, fabricadas em fundição inteiramente mecanizada, têm di-
mensões rigorosas e constantes e sua grande variedade permite executar qualquer
traçado de encanamentos. •

Fabricados nos dlôrnetros
de 50 mm (2"), 75 mm (3"),
100 mm (4"), 125 mm (5")
e 150 mm (6"), em
comprimentos de
1 até 4 metros.

uma longa experiência
a serviço do progresso

cor:npanhia
rnetalúrgica
barbarã
Usinas: BARRA MANSA e S.PAULO
Escritório Central: Av. Almirante
Barroso, 72 • 12.0 • Tel. 22-9981
RIO DE JANEIRO
Filial: Pça. Pe. Manoel da
Nóbrega, 16 .11.0• Tel. 32-3181
SÃO PAULO
Agências: BRASíUA • GOiÂNIA
RECIFE· CURITIBA • PÔRTO ALEGRE



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

000
cujos índices de vendas

superaram as nossas expectativas

Fabricantes
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRG.lCA ATLAS S. A.

J

Rua Riz k c l l o h Jorge, 50 . 14.0 e 15.0 Andares
Fones; 32-3148 - 32·5146 - Rede lnternc > S. Paulo



tempo é 'dinheiro
Vulcaplso é assentado mais depressa do que qual-
quer outro tipo de piso, E exige muito menos mão
de obra, Por isso é mais econômico. Esta é uma
das qualidades de Vulcapiso. Outras você mesmo
descobrirá ao espéclflcá-lo em sua próxima obra.
Vulcapiso é realmente o mais resistente: 100 % vini-
lico, não quebra, não racha, nem descasca, Nunca!

TR~S PADROES: MÁRMORE, LISO E TERRAZZO. Dimensões: placas de 35 x 35 cm
e 75 x 75 cm. com 3 mm de espessura para o padrão Mármore; de 25 x 25 cm e
50 x 50 cm. com 2 mm de, espessura para os padrões Liso e Terrazzo. Varie-
dade: 33 belissimas cores permitem criar os mais 'originais desenhos de pisos.
larnbris, colunas. etc. Colocacão : rápida e simples. Não precisa calafetar,
Vulcapiso não requer raspagem nem polimento. Vantagens extras: excelente
isolante termoacústico, Atrito amortecido. Cores inalteráveis. Espessuras uniformes,

Para maiores informações técnicas consulte nosso Departamento de Revestimentos.,

vulcapiso
Um produto 9 VU~~~~t':T~R~A.I;;r,~\~,~ s.A.\:.y7 Av, Ipiranga. 1267 - 9,0 andar - São Paulo,

Filiais e Representantes em todo o Brasi'l.S. J. de Mellc 60.110
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ARQUITETURA HOSPITALAR
INSTAI~AÇÕES DE HOSPITAIS

o arquiteto e as instalações hospitalares
Planejamento urbano e rêde hospitalar
O arquiteto e o planejamento hospitalar
Planejamento hospitalar e o ensino de Arquitetura
Os novos hospitais brasileiros
Novos equipamentos e instalações hospitalares
A legislação sôbre hospitais
Fôlha de dados sôbre construções e instalações
hospitalares
E ainda projetos inéditos de hospitais de arqui-
tetos como MMM Roberto, Oscar Niemeyer, Ary
Garcia Rosa, Rino Levi, Jorge Machado Mo-
reira e outros.

Êste será o conteúdo básico da edição especial que a Revista ARQUI-
TETURA editará em maio próximo, dedicada ao problema das construções
e instalações hospitalares.

Seguindo o mesmo roteiro das edições especiais dedicadas. à segu-
rança e prevenção contra incêndio) às construções esportivas e ao móvel
brasileiro) a edição especial de maio apresentará um panorama completo da
construção e das instalações hospitalares no Brasil.

Essa edição destina-se a constituir-se num documento permanente de
consulta e informação para o arquiteto, o construtor, administradores hospi-
talares e autoridades ligadas ao problema, que receberão. diretamente, a Re-
vista ARQUITETURA em maio próximo.

Um anúncio nessa edição especial custará o
mesmo preço da publicidade normal da revista.

VALORIZE A SUA PUBLICIDADE, ANUNCIANDO NA EDI-
çÃO ESPECIAL DE MAIO DA_REVISTA ARQUITETURA,
A MELHOR PUBLICAÇÃO BRASILEIRA DE SEU GÊNERO.
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A. Obra A.rquitetônica

Editorial

~ ,

Fatos ligados à iluminação do Atêrro 'da Glória,
ria Guanabara, obrigam-nos a fazer algumas consi-
derações um tanto óbvias sôbre asmicuiade do fato'
arquitetônico.

O redator responsável pela, coluna de artes
plásticas do Correio da Manhã, Jayme Maurício,
denunciou, há poucos dias, que a obra do arquiteto
Afonso Eduardo Reidy estaria sendo deturpada 'por
um sistema de iluminação' inadequado e improprio,
projetado por um especialista norte-americano, ar-'
quiteto Richard Kelly.

Outra, notícia, 'a de que o arquiteto Kelly terias
também, feito um' estudo para agregar ao Monu-:
mento aos Mortos na II Guerra Mundial um' efeito
lu mino técnico, Sem que os autores desta obra, arqui-
tetos lUlio Ribas Marinho e Marcos Konder Netto

, ,
tivessem sido consultados, agrava seriamente a de-
núncia formulada porJayme Maurício.

Os fatos anunciados são dos mais, graves, en'"
volvem aspectos de ética profissional, e não podem
ficar, ~ nosso ver, sem os ~evidos esclarecimentos.'

Êstes fatos estão marcados por uma desastrosa
contradição. O especialista' em questão aqui veio
por soliciiaçiio do arquiteto Aionso Eduardo Reiâs),
cuja morte, recente todos nós àindasentim08 e
lamentamos. ' ' , '

Sabemos o quanto era Reidy cri terias o, exigente
e cuidadoso com respeito aos menores detalhes de
suas obras. Nos projetos que realizou para o Aiêrro
da Glória, os quais foram deixados inacabados, Reidy
trabalhava com uma equipe que deve [orçosamenie
saber o que êle pensava sôbre a sua üuminação . '

É preciso salientar,' ainda, que a obra de Aionso
Eduardo Reidy e o Monumento aos Pracinhas são
parte substancial de nosso patrimônio arquitetõ-
nico. Não devendo, portanto, ficar expostos ao pe-
rigo de serem desfigurados por um sistema de ilumi-

, nação com êles não identificados.

Todos nós, arquitetos, temos consciência da
profícua colaboração que outros profissionais em-
prestam à execução de um projeto. Sabemos perjei-
tamenteo quanto é valioso e indispensável esta co-

"

laboraçõo, mxis conhecemos, também, cs enormes
dificuldades que muitas uêzes surgem, entre nós e
êsses mesmos profissionais, durante, o desenvolvi-
mento dos projetos e da execução das obras, Para
saná-las ou para impedir que elas apareçam é 'pre-
ciso que exista entre os membros da .equipe fortes
laços, gerados. pela ccmpreensão e pelo recontieci-
'mente do sentido [iruüe maior da própria obra',

, Por esta, razão, estamos conscientes do' risco a
que estão SUjeitas as' obras deixadas incompletas por
Reids), que não teve sequer um, contato com O' espe-
cialista que,agora, ao que se cabe, foi' ençarreqtuio
de iluminá-las. Em nenhum momento, pensamos
em. pôr em dúvida a competência, e o valor prcjis-
sional do arquiteto Richarâ Kelly, mas vemos com
preocupação o que esta falta de contato, êste desco-
nhecer das intenções do criador, poderão resultar. à
sua obra.

A obra arquitetõnica é uma coisa una . Não pode
ser separada, secciotuuia, ou decomposta em partes,
sob pena de perder àquela qualidade intrínseca que
nos leva a reconhecê-Ia como tal. Nela não existem
uma estrutura, um critério [uncionalisia, uma' ins-
talação elétrica ou hidráulica, um sistema tie comu-
-nicações ou transportes, um detálhede esquadria ou
uma determinada aplicação de material, que tenham
validez por si mesmos. Êstes elementos integram à
obra. Sem, ela, isoladamente, nenhum dêles teria
vida. A idéia criadora, a concepção, é que os amal- :;
gama, os compõe e os reune para formar um todo
único, que sem deixar de ser cada: um âêles, se trens-
forma numa entidade nova, com expressão própria.

Não se pode admitir qu~ à uma obra arquiieiô-,
nica se agregue algo diverso daquilo que inteirava
originalmente sua concepção ou que se a mutile.
Mesmo porque, a partir de um dado instante, ela
passa a iruieperuier inclusive de seu próprio criador.
Ultrapassado êste tempo, além do qual a obra ganha
conotação e feição que lhes dão individualidadé e
[õrça capazes de despertarem nos que,.a viram emo-
ções e sentimentos complexos e profundos, ela
passa a ser um ente cultural tia maior validez, mais
forte, conseqüentemente, tio que qualquer vontade
individual. O





Os aspectos específicos do:planeja-
mento e da Arquitetura dos países em
via de desenvolvimento - também
chamados países do terceiro mundo -
não costumam ser dos mais discutidos
entre nós. Dedicamos, o que é com-
preensível, maior atenção ao que neste
campo' se faz.]J.os países industrial-
mente '~.ais avançados. No entanto, o
Brasil, em seu conjunto, é um país
inscrito dentro daquela faixa e, até
agora, de pouca e pequena experiên-
cia no campo do planejamento.

A Arquitetura brasileira afirm!ou-se
virilmente através do movimento mo-
derno iniciado na década de 30,. sem
que, paradoxalmente, a estrutura ur-
bana de nossas -cídades tivesse sofri-
do qualquer transformação que a êle
se assemelhasse. A boa Arquitetura
que se fêz de 30 para cá ficou sôlta,
largada, uma obra aqui, outra. acolá,
sem qualquer maior ou mais orgâni-
ca vínculação com o espaço urbano no
qual. era inseridà. Ela desabrocha, em
certos trechos da cidade, asseguran-
do-nos uns poucos momentos de satis-
fação plástica, - nos casos em que
SUa implantação foi aquínhoada com
maior largueza de espaço ~ ou é ape-
nas uma breve cintilação na. massa
informe dos quarteirões edii'lcados sem
graça pela especulação. Nasceu e qua-
se que se perdeu totalmente em meio
ao traçado urbano colonial ou surgiu
dentre os lanhos de uma cirurgia
huyssmanlana . Nenhum conjunto
maior de edificações - salvo os co,
nhecídos exemplos que confirmam a
regra - construído daquela época'
para cá é capaz de revelar a pujança
e a atualízação de conceitos que foi a
marca do movimento da Arquitetura
moderna brasileira.

O traço dominante do movímlento
arquitetôníco de hoje. em todo o mun-
do, é o da vinculação cada vez mais
estreita entre Arquitetura e estrutura
urbana. Arquitetura e p'anejamento
urbano são- aspectos de uma única e
mesma coisa: o habitat do homem. O
arquiteto não pq.deabdicar da tarefa
maior que lhe compete: comnor o es-
paço urbano. Dentre os profissionais
que atuam no campo do planejamen-
to. êle é o único capaz de fazê-Ia.
Esta afirmativa não é pretencíosa,
nem traduz uma tentativa de elimi-
nar a partícípação dos demais técni-
cos. Ela é verdadeira por exclusões
sucessivas. Nenhum outro dos profis-
sionais ínterveníentes no planejamen-
to urbano preocupa.se com a realiza-
ção concreta, física, espacial da cidade.
O arbigo de Pierre Mas que transcre-

vemos é mais uma ccntrtbuícão que
ARQUITETURA traz aos protíssíonaís
brasileiros no estudo dos problemas re-
lativos à Arquitetura. e p'anejamento
rístco, Êste tema. por razões óbvias,
tem sido uma preocupação constante
de ARQUITETURA. No número ante-
rior, mostramos como êss=s nroblemas
têm sido enfrentados na Holanda. Ho-
Ie focalizamos a.s experiências e ten-
tativas de um país do terceira mundo,
o Marrocos.
A nosso pedido, Rubem Braga, an-

tigo embaixador brasileiro, junto ao
reino de S. M. Hassan 'II, escreveu
texto de introdução do trabalho de
Pierre Mas.

M.N.B.

·UrbanislDo,Arquitetura.
e DesenvolvilDento

Pedem-me algumas notas para ser-
vir de introdução ao artigo de Píerre
Mas sôbre o Urbanismo nos países do
terceiro mundo, O autor faz uma re-
ferência especial ao Norte da África,
e a experiência de desenvolvimento
das aglomerações rurais no Marrocos.

Como membro do corpo díplomátí-
oo fui convidado uma vez por S. M.
Hassan II a assistir à inauguração de
um' desses centros comunaís, no inte-
rior do Marrocos. Era êle localizado
no centro de uma região em que, ao
lado de uma pequena população agrí-
cola, vivem, ainda dentro de estrutu-
ras tríbaís, grupos seminômades de
pastôres. Confesso não ter elementos
para avaliar do êxito dessa nobre ten-

Rubem Braga

Pierre Mas

tatíva de levar às populações mais' de-
samparadas do interior elementos de
confôrto e educação.
O problema rural no Marrocos é mui-

to complexo, pois seus dados variam
muito de uma região para outra. Po-
de-se dizer que, de um modo geral a
grande exploração capitalista do cam,
po está em mão dos colonos france-
ses. Só uma pequena parte dessas gran-
des fazendas foi nacionalizada. Sua
sobrevivência deve-se à eficiência da
exploração, principalmente de culturas
de exportação, como a vinha e as rru,
tas cítricas e, da dificuldade de subs-
tituir cs administradores franceses
por morroquínos. De todos os países
do Magrebe, o Marrocos foi o que me.



/

nos se beneficiou da educação ocíden,
tal. Llautey, assim como conservou
as medinas (cidades árabes, geral-
mente muradas, de ruelas estreitas e
algumas pracinhas) construindo aci-
dade européia fora de seus muros -
algumas delas, como Rabat, me pare.
com re, ízes como organização urbanís-,
tica - deixou aos marroquinos a edu-
cação tradicional em suas suas esco-
las cerâmicas e medersas (interna-
tos de instrução secundária) sistema
cuja cúpula é a Universidade Islãmí-
ca de Fez. Não fêz nenhum esfôrço
para educar 'Ü elemento local em es-
colas modernas, reservando estas para
os filhos dos colonos europeus, prin-
cipalmente franceses. O resultado é
que o Marrocos chegou à Independên-
cia com apenas um politécnica di-
p'omado e grande falta de médicos,
advogados, engenheiros, agrônomos,
arquItetos e técnicos marroquínos,
tanto de nível superior como secun-
dário. O país viu se sem quadros pró-
prios para se dirigir, não somente no
que tcca à administração pública
como às emprêsas privadas. A pe-
quena elite que fêz a Independência e

que em grande parte ainda domina o
país, é de rnarroquínos que nasceram
ricos, tendo meios para estudar por
conta própria em França. O grande
esrôrço empreendido depois da Inde-
pendência só agora começa a produ-
zir seus primeiros trutcs.
Cidades como Rabat e Oasablanca

podem ser divididas em três partes: a
médina, cidade árabe, em cujo seío
está a mellah, cidade de judeus, a- ci-
dade moderna, habitada por europeus
e por marroquínos de melhor nível de
vida; a bildonville, cidade de la:ta, ou
favela, habitada geralmente por gen,
te vinda do campo. Em quarto é últi-
mo lugar os conjuntos de habitações
populares, iniciativa de órgãos estatais
para tentar resolver o problema des-
sas favelas.
O crescimento das favelas não pa-

rece ser fácil de impedir nas condi-
ções atuais. A elevada taxa de nata.
lidade no campo, e a diminuição da
mortalidade infantil faz com que ex-
cesso de população rural procure as
cidades em busca de empregos que a'
indústria, ainda incipiente, não pode
fornecer na medida estimável. Ao Ia-

Rabat: à esquerda, loteamento equipado (inclu:ndo prédios públicos) destinado a
receber as novas construções dos habitantes (econõmicamente capazes) da favela vizinha.

do de grandes propriedades - capita-
listas, umas, outras de feição feudal
- o Marrocos tem regiões de mínítún,
dias, e mesmo algumas, nas zonas
semí-árídas, em que não existe sequer
a questão da propriedade do solo,
mas somente a de direito de utiliza.
ção da água. Seu problema rural é,
portanto, muito intricado e a rei'orma
agrária várias vêzes anunciada pelo
Govêrno não teve, até agora, resulta-
dos práticos . Assim as cidades conti-
nuam a receber excedentes depopula,
ção - especialmente Casablanca - o
que agrava o problema abordado nês-
te artigo por Pierre Mas.
A situação da Argélia é muito di-

ferente, em face da desapropriação
das propriedades de estrangeiros e da
experiência socialista que ali se ten-
ta. Na verdade não acredito qua seja
viável a emancipação econômica dês-
ses países - Tunísia, Argélia e Mar-
rocos, o primeiro notável pela sua ri-
queza em quadros - sem uma união
econômlica e política. Infelizmente,
êsse sonha do "Grande Magrebe Uni-
do", para o qual mais de uma vez
já foram dados os primeiros passos,
parece agora de efetivação distante O

fi



1 - O crescimento démográ-[fcô'
nos países do "terceiro mundo"
provocará um desenvolvimento ina-

. creditável da população urbana.

11 - No estado atual de sua eco-
nomia, com um ritmo de investi-
mento insuficiente para criar tra-
balho urbano necessário, os paises
do "terceiro mundo" devem evitar,
tanto quanto possivel, uma imi-
gração urbana maciça.

111 - Diante aésse estado de fato,
a tentação de "tratar do proble-
ma social" leva os responsáveis a
construir habitações urbanas. Cre-
mos ser um êrro.

--'A ~Hurrianidade . acaba de ultrapassar a
cifra dos' três bilhões de indivíduos; cal-
cula-se que ate o fim do século a popula-
ção mundial atingirá os' sete bilhbes.
Nunca os continentes abrigaram tantos
homens, jamais as cidades foram Obriga-
das a enfrentar um crescimento tão·
rápido ...
Nestes últimos dez anos, os .demógra-

fos vêm alertando a opinião pública sôbre
estas. questões. Os problemas -ta fome e
do emprêg'o passaram a inquietar, em pri-
meira plana, os homens mais consc'entes.
Mas, a moradia, necessidade essencial,

- uma vez assegurada a sobrevivência -
apresenta-se aos responsáveis como um
problema de transcendental importância,
que jamais poderá ser resolvido através de
soluções improvisadas. .
Dos sete bilhões de homens do ano 2.00<0,

quantos viverão em aglomerações urbanas
e como serão construídas as cídadest Nada
sabemos a respeto, mas é certo que pro-
fundas transformações se' farão sentir na
distribuição' das populações rurais e urba-
nas dos países. em desenvolviinento.

Com efeito, as grandes aglomerações
urbanas que não reunem senão imigran-
tes sem recursos e sem trabalho não podem
ainda ser consideradas cidades. São, fre-
qüentemente, aglomerações rudimentares e
fracamente estruturadas, que podem ser
comparadas a imensos acampamentos pro-
visórios. Produto do êxodo dos campos,
estas comunidades humanas são ainda
Instáveis: ".

- importante contingente de "população
flutuante" à procura de trabalho e
pronta a encetar nova camínhada na
primeira oportunidade;

- estrutura desequílíorada, com forte
excedente de homens jovens.

Um desenvolvimento econômico não
proporcional ao crescimento demográfico,
(devido sobretudo à insuficiência dos ;n-
vestímentos .índustríaís) é causa da ínexís-
.tência dessa tiinersifícação das atividades
que é a essência mesma e à [usríf.cação da
cidade (no sentido em que se a. entende
nos países desenvolvidos).
Paradoxalmente, assiste-se, em compen-

sação, à proliferação das atividades tereíá-
rias, que oferecem "serviços" àqueles que
não têm recursos, o que é desastroso do
ponto de vista econômico.
No plano social, esta urbanização maciça

corre o risco de ser catastrófica: êsses

Com efeito, a moradia, bem de consumo
de custo elevado, constítu' um "investi-
mento demográfico" (segundo M. A. Saury)
que de imediato empobrece um pouco mais
a coletividade.
Como as necessidades são enormes e não

podem ser senão muito superficialmente
.satisfeitas, as morad'as são, efetivamente,
reservadas a uma classe privilegiada que
já Se beneficia de renda para pagar um
aluguel ou a prestação da amortização da
compra de uma moradia.
Agindo assim, o Estado alimenta a ílu-

Estas transformações já se efetuam em
ritmo acelerado - muito mais ràpidamente
do que nos países onde os efeitos das pri-
meiras revoluções industriais se fizeram
.Sentir há um século - em razão de um
crescimento demográf ioo mais elevado.
O processo se desenvolve a nossos olhos:

por tôda 'parte no. mundo, cidades nascem
e. crescem em desordem:

- porque êste desenvolvimento não foi
previsto;

- 'porque êle é ignorado, voluntária ou
ínvoluntàríamente, pelos responsáveis:

~ porque não se aceita, em sua solução,
a aplicação de idéias novas e auda-
ciosas

A Africa, não consíderadas f.,!gumas re-
giões particulares do norte do 'continente,
jamais conheceu .uma cívílísaçâo. urbana.
Ora, desde há vinte anos, se assiste, por
tôda parte, a eclosão de novas cidades. E
as cidades do Magrebe nos próximos vinte
anos verão suas populações serem du-
plicadas ..

aglomerados urbanos de desempregados
famintos podem .certamente provocar si-
tuações explosivas, embora se deva admitir
que a violência não é, geralmente, uma ca-
racterística das populações mais pobres.
Em todo caso, o progresso social nada tem
a lucrar com a desordem, o caos, a
miséria.
Mas, é sobretudo através das condições

de moradia da célula familiar que o pro-
blema social se apresenta mais agudamen-
te: o superpovoamento, o empilhamento,
a promiscuidade, o "parasitísmo famílíar ",
característicos das favelas, têm sido Ire-
qüentemente descritos.
~les foram revelados recentemente ao

grande público através do lvro de uma
brasileira, (M.. C. de Jesus: Quarto de
Despejo), cujas observações e conclusões
são válidas para todos os países subdesen-
volvidos, onde aparece essa f.orm.a univer-
sal de miséria. O pior de todos os males
de que padece' o morador dêsses bairros
deserdados, talvez seja o sentimento que
êle tem de ser rejeitado, afastado, colocado
de lado pela sociedade. As favelas desa-
gradam à vista e aos bons sentimentos;
são transferidas então. Expulsas para
mais e mais longe, à medida que a cidade
se expande, gerando um forte sentimento
de frustação que se desenvolve vivamente
na consciência do morador dessas zonas
malditas.

7

são de que atenderá um dia às necessida-
des futuras de todos os seus habitantes e,
justamente por isso, enccraja o êaoao ru-
ral: como corolário êle desestímula os in-
vestimentos particulares na moradia; mas,
como o Estado ou as coletividades locaís
não. dispõem de recursos suficientes, as
favelas crescem na anarquia e no aban-
dono, sem que solução alguma seja ten-
tada para acolher, enquadrar e facilitar a
adaptação dos novos imigrantes.
E o problema se agrava, apesar dos es-

forços e sacrifícios aceitos pela coletividade.



,

sat« - Em primeiro plano, uma "trama sanitária", bem equipada e integrada à cidade

Nos países do "terceiro mundo", onde OS

recursos permanecem essencialmente agrí-
colas, é no campo que os esforços mais im-
portantes devem inicialmente ser empre-
endidos.
Trata-se-à notadamente de definir, no

quadro do equipamento do conjunto do
território, novos grupamentos de produção
(e de caráter mais urbano) onde as van-
tagens do equipamento cultural e social
poderão ser econômicamente aproveitadas
pelas populações rurais, em condições ca-
pazes de concorrer com as vantagens psi-
cológicas e sociais que os ímígrantes espe-
ram encontrar nas cidades. .,
"O descongestionamento das gr.!fnde3 ci-

dades começa, éom a críação d~' cinemas,
de comércio e de escolas no campo" (H.
Chomette) .

s

A primeira preliminar é de ordem admi-
nistrativa. Com base na experiência, é
preciso reconhecer que é inútil pretender
levar a bom têrmo operações urbanísticas
sem se ter uma administração municipal
eficiente. Essa' adminístração na maioria
dos casos não existe: ou é arcaica ou defi-
ciente, tecnicamente mal-equipada e mal-
adaptada aos problemas p- resolver.
A segunda preliminar se refere à regu-

lamentação dos problemas territoriaís , :É
preciso resolver os problemas acarretados
pela propriedade individual do solo. 1l:ste
problema não existe para certos países do
"terceiro mundo" o que, para êles, cons-
titui uma chance excepcional. Nos países
onde o solo ainda é propriedade particular,
a municipalização do solo, ou a constitui-

Uma experiência interessante, se' bem
que ainda modesta, é atualmente empre-
endida nesse particular, no Marrocos. Uma
legislação especial estabelecída em 1960,
permite a organização de planos de desen-
volvimento para as aglomerações rurais.
Até agora, foram adotados planos dessa
natureza, em uma centena de aglomerações,
visando transrormã-las em focos de desen-
volvimento no meio rural.

Entretanto, quando existe um superpo-
voamento rural, a imigração para as cída-
des é inevitável; e mesmo, em certos casos,
necessária para permitir o aumento da
produção e modernização da agricultura
(que tende, freqüentemente, a reduzir a
quantidade de mão-de-obra agrícola).

IV - O estõrço de "organização do
espaço" deve abranger todo o ter-
ritório.

ção de importantes reservas territoriais
pelo Estado ou pela coletividade local,
apresenta-se como a única solução. :É ín-
d'spensável conservar a propriedade do
solo urbano para ser possível controlar, em
tempo, a evolução das cidades.

V - Com a ressalva de duas pre-
liminares, as operações de urba-
nismo nos países em via de desen-
volvimento podem se revestir de
caracteristicas novas e oriçinais,

Uma outra solução, menos radical mas
não despida de interêSse foi estabeleetda
na Tunísia. A lei n.o 61~2 de 2 de janeiro
de 19&1,prescreve à construção os terrenos
situados nos perímetros comunaís e regu-
lamenta sua alienação. Os proprietários
de terrenos dispõem de um prazo de dois
anos para construir ou ceder êsses terrenos
por preço fixo e controlado pelo Estado, a
quem se obrígue a satisfazer a condição
imposta: construir no prazo de dois anos.



VI - Nos países do "terceiro mun-
dõ" um "urbanismo ativo" pode
ajudar à criação evolutiva das ci-
dades em formação.

VII - A Arquitetura terá seu lugar
nessa cidade em formação.

Atendidas as preliminares administrati-
vas e territoriais, que se: poderá fazer
com os meios disponíveis?
Em oposição ao Urbanismo tradicional e

regulamentar (baseado nas proibições) os
esforços combinados da administração mu-
nicipal e do urbanista contribuirão para
orientar o desenvolvimento das "cidades
em formação".
As necessidades fundamentais dos ho-

mens que vivem em coletividades são, em
tôda a parte, as mesmas, sejam quaís fo-
rem as condições do meio: necessidades
do corpo e do espírito, necessidades indi-
viduais e coletivas.
,será preciso portanto, no conjunto de

um plano urbanístico calcuiado em função
das necessidades previstas:

1.0 - consagrar todos os recursos de que
se possa d'spor à realização da ínf'ra-
estrutura ulbana definitiva (traçado e
equipamento das vias principais, rêde de
abastecimento de água, saneamento, espa-
ços livres, etc.) e de um equipamento cul-
tural e social tão completo quanto possível.
(Não se pode permitir a aglomeração de
sêres humanos sem a previsão da índís-
pensável reallzação de uma íntra-astrutura
relativamente díspendíosa que somente I)

Estado ou as coletividades públicas podem
assegurar) .
Esta realização assegurará uma estrutu-

ração dos bairros capaz de satisfazer as
necessidades coletivas dos novos habitan-
tes. A organização dos bairros, o dímensío-
namento das unidades de vizinhança de-
terminarão as verdadeiras unidade" das
relações soc'aís. A realização de um equi-
pamento cultural e social simples, mas de
qualidade arquítetural indiscutível crere-
cerá um duplo interêsse: educar a popula-
ção, através do seu valor estético e social
intrínseco, e constituir um elemento de
dignidade, uma garantia de esperança para
o cidadão; .

2.° - integrar, em vez de' rejeitar, os
novos habitantes na cidade em formação,
autorizando os imigrantes a construir uma
habitação modesta (tipo barraco, mesmo)
mas que deverá ter características de mo-o
raâia provisória, nas zonas de acolhítuento
preparadas para êsse fim. (Apesar do rigor
de seu princípio, o método deverá ser apli-
cado com uma certa flexíbílídade na for-
ma, para evitar o sístematísmo das solu-
ções muito rígidas).
As densidades dessas zonas poderão ser

normais desde o comêço, equivalentes às
densidades futuras (rentabilizando, assim,
o equipamento definitivo). Em seguida, na
med'da das possíbílídades econômicas dos
indivíduos ou da coletividade, a evolução
da moradia poderá ser logo considerada.

Poder-se-à objetar que se trata, no caso,
de cidades subdesenvolvidas, de cidades
baratas, que tudo isso é desumano e que
a Arquitetura não terá lugar aí. .
O urbanista e o arquiteto utilizam os

mesmos materiais, visam os mesmos obje-
tivos, empregam os mesmos métodos. Se
trabalham em escalas diferentes, são os
dois condicionados pelo meio natural, pelo
meio social e pelas condições técni-cas e
econômicas COmque se defrontam.

O Urbanismo, respeitando as leis natu-
rais pela correta exploração da região, de-
finindo na cidade a justa localização de
tôdas as atív.dades humanas e propiciando
melhores condições, melhores relações so-
CIaIS, criará as condições bástcas a tôda
Arquitetura (Hoje, não pode mais haver

A administra.ção municipal, entretanto, de-
'Verá exercer um rígido contrôle da evolu-
ção da construção, para evitar os desastre-
sos efeitos do superpovoamento , Será ne-
cessário educar a população para desper-
tar sua atenção sôbre os perigos que pode-
riam resultar de uma evolução descon-
trolada das zonas. ..
Assim, durante algum tempo.. enouantc

não se fizerem sent'r os efeitos do desen-
volvimento dos investimentos .!1acionais,
essas cidades serão constituídas de habi-
tações bem modestas, pobres mesmo; mas
elas serão limpas, ordenadas; bem admi-
nistradas e equipadas na medida do pos-
síyél ,

Certamente, êsses princípios não são in-
teiramente novos. 1l:les foram enunciados
há uma dezena de anos, mas, pelo que co-
nhecemos, jamais foram aplicados em es-
cala suficientemente grande e jamais, nas
tímidas experiências efetuadas, os respon-
sáveis tiveram a coragem e a pac'ência de
ir até ao fim.
Porque, nesse domínio, efetivamente, é

muito forte a tentação de ceder à dsrna-
gogia.. Não se deve pensar em favorecer
alguns. 1l: preciso agir igualmente em b-e-
nefício de todos: simples preocupação de
eqüidade social. Trata-se de colocar cada
um em seu lugar segundo uma ordem delí-
. beradamente aceita por toríos.

Isso exigirá a modificação da. concepção
do papel do urbanista. A evolução rápida
das cidades em formação tornará necessá-
ria a .presença freqüente ·do urbanista, ofe-
recendo uma ajuda real à administração
em todos os problemas Que se lhe apresen-
tam.

O Urbanismo é uma obra coletiva que
necessita de uma trabalho de equipe; êsse
trabalho não pode ser efetuado senão no
local mesmo, porque êle exige um' conhe-
cimento íntimo da região, da cidade e do
espírto de seus habitantes.
Essa condição é indispensável também

para a obtenção da confiança dos respon-
sáveis .
Para assegurar a continuidade de con-

cepção, a unidade de direção ea perma-
nência índíspensável, é necessária à ins-
talação, em cada país ou em cada' região,
de uma equipe de unbanístas.

Essa fórmula exclui, portanto, todo o
"urbanismo de pára-quedas " (I) que não
serve senão para estabelecer belos relató-
ros regulamentares de projetos válidos
por um tempo muito curto e freqüente-
mente ultrapassado ou tornado caduco pela
evolução extremamente rápida das idéias
ou dos fatos.

(I) urbanisme paractiute
9

Arquitetura de qualidade, dentro de um
mau Urbanismo" ou na ausência do Urba-
nismo, quando não há uma ,boa localiza-
ção das atividades <humanas. Uma obra de
Arquitetura que não se integre harmoniosa-
mente no conjunto urbano não é uma obra
bem sucedida.
A Arquitetura. materializando o conjunto

de tôdas as atividades humanas assim or-
ganizadas, será o meio de expressão e de
complementação do Urbanismo.
Haverá um bom resultado quando hou-

ver fusão das duas âisciplinas- Nada nos
impede de imaginar que essas cidades se-
rão belas: elas serão o resultado de obra
dos homens; o Unoanísmo e Arquitetura
estarão presentes ou então a desordem
será instalada.



10 Meknes - Uma expressão arouitetõníca nascente.

Elas exigirão das equipes de urbanistas
e arquitetos que as conceberão, mais tra-
balho, mais pesquisa, mais paciência e mo-
déstia que em outras circunstâncias.
A qualidade arquitetura! das constru-

ções e do equipamento coletivo, antes de
tudo, darão o tom; essas real'zações defi-
n1rão o 'caráter social da Arquitetura do
"terceiro mundo". Suscitarão, sem dúvida,
uma renovação da expressão arquitetõnica
tradicional, . 'que não deverá ser negligen-
ciada.

No passado, os princípios da organização
das cidades foram o ' resultado de uma
lenta elaboração ao correr' do tempo, den-
tro de tradições bem estabeleciâas, Hoje,
trata-se de enfrentar, dentro de curto es- o

paço de tempo, necessidades que crescem
sem parar e que evoluem ràpidamente.

~stas ccnsiâeraçôes não são nada sedu-
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toras, nós, o sabemos; mas parece-nos re-
presentar um primeiro esjôrço de uma or-
ganização imediata, para fazer jace a um
attuxo ãesorãenaâo e, sobretudo, para
permitir a preservação do futuro das cida-
des do "terceiro mundo".

É preciso, primeiramente que os respon-
sãveis tomem consciência dos verdadeiros
problemas (até aqui - por mêâo ou por
ignorância? - êsses problernas foram es-
quecidos) de sua amplitude, de' sua impor-
tância e de suas conseqüências. E que,
em seguida tenham, também, a vontade e
a determinação de agir.
somente nestas condições, o Urbanismo,

método ativo de administração, gerador da
ordem (conseqüentemente, da Economui}
pJderá ,impor-se nos países. em desenvo!-
. oimento, evitando o desperdício e o ecos-
e proporcionanâc à Arq.ziitetura novas e
originais possibilidOJdes aa expressão. O



Para se entender e apreciar a Arquí,
tetura finlandesa eu pediria ao visi-
tante dessa exposição que, antes de
penetrar no recinto, considerasse I)S

seguintes fatos:

que a Finlândia é um País relatí,
vamente pequeno, tem uma densidade
populacíonal de 15 habitantes por qui;
lômetros quadrado; entretanto, o ní-
vel de vida de sua população está en-
tre os dez melhores do mundo;

que a Finlândia sempre foi notada
pelo grande número de arquitetos ta-
lentos os que possui, em relação;

que a, Finlândia é um país de gêlo e
muita madeira, No inverno, um sol
baíxíssímo, 'às vêzes muito brilhante,
está sempre presente", As grandes som.
bras projetadas sôbre a neve, a per-
cepção do "clima" azul que essa mis-
tura dá ao ambiente, a verticalidade
escura das florestas saindo do branco,
tudo isso está presente, influenciando
a Arquitetura dêsse .País:

que a prlncípal qualidade da Ar.
quitetura finlandesa não está num ve,

Pentti Ahola: Casas com pátio, Tapiola, 1962

Arquitetura na.Finlândia

detísmo de fachada ou numa esquisi-
tice de planta, Está, sim, na sua sem.
pre lógica concepção do partido e na
noção sempre perfeita, da implanta-
ção da obra do terreno;

que a Arquitetura finlandesa é sem-
pre )impa, honesta e' fiel como deve
ser uma boa arquitetura,

Seus exemplos não causam ímpac-
to inicial. Estão - apesar da cons,
tante procura do mais belo, do mais
original do mais lógico para cada so-
lução bem longe da procura da es·
cultura arquítetôníca ,

Como certas mulheres - que, não
sendo lindas à primeira vista, desper-
tam, porém, grande ínterêsse: não
impressionando muito aos homens no
primeiro contato, fazem dêles aman,
tes víolentíssímos logo que, com êles,
começam a falar, a se comunicarem,
a se fazerem entendidas - a Arqui-
tetura ,finlandesa necessita ser vista
com cuidado, estudada e analisada
para ser admirada,

Esta é a sua grande qualidade, A

Mauricio Roberto

primeira impressão às vêzes desapon,
ta e geralmente se esquece, O conheci.
mento, a verdadeira admiração, fica
para sempre:

que, em virtude de possuir, ao lado
da sua ótima Arquitetura, um desenho
industrial avançadíssímo, há sempre
uma harmonia perfeita entre o pré,
dío e o seu equipamento interior;

que no pós guerra, em virtude da
industrialização muito rápida e da.
ocupação da Caré.Ia pelos russos, as
cidades finlandesas receberam o imo
pacto da vinda de quase tôda a po-
pulação rural e dos 500 mil habítan,
tes daquela região,

Um programa gigantesco de habi-
tação, começado em 1958, criou as no-
vas cidades satélites finlandesas, dan,
do cportunídade a todos os arquitetos
de 'talento,

Os camponeses, exigindo nas cída;
des condições de vida parecidas com
as que tinham recentemente deixado,
forçaram o aparecimento de cidades
jardins - que já existiam na Ingla-

Igreja de Petajavesi, 1763 - 64
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terra, há cêrca de 85 anos, planejadas
de forma perfeita. Veja-se o exemplo
de Tapíola, com alguns edifícios pre-
sentes a esta exposição:

que os arquitetos finlandeses pos-
suem um admirável domínio da técni-
ca. da construção de madeira;

que a tradição da Arquitetura fin-
landesa, principalmente a tradição
da construção de madeira, não apa-
rece, hoje, como cópia dos antigos
prccessos construtivos.

Não são dois pilares finos de con-
creto armado, corno se Iôssem tábuas,
segurando lateralmente uma viga de
concreto, como se fosse peça de ma-
deira.

Não são vigas de concreto que se
cruzam, deixando as pontas aparecen-
do para dár a sensação de encaixe.
Não. A tradição, ainda no exemplo

da construção de madeira, está no
subconsciente dos arquitetos de hoje. Toivo Korhonen. & Jaakko Laapotti: Casas com. pátio, Bspoo, 1959.
A facilidade da curva, as inclinações
das superfícies verticais, a verdade es,
trutural, os recortes de suas obras,
com seus planos curtes (influência do
tamanho limitado da. madeira qus ti-
nham de empregar), etc., estão pre ..
sentes em quase tôdas as obras fin-
landesas.
Que, .se aliando a isso - com a

adaptação, apenas, dos novos hábitos,
dos novos materiais e dos novos pro-
cessos construtivos - a fidelidade não
só da Arquitetura &0 tipo de gente
para a qual é feita como, também, da
sua adaptação à natureza, tem-se ·0

uso correto do que seja tradição;

que é perfeita a noção de escala hu-
mana que possuem os arquitetos fin-
landeses.
Suas salas, suas varandas, seus tea-

tros, suas paredes são todos pro-
jetados não para monstros, mas para
homens de estatura normal.. '

12 : E ·S·3 a todos êsses fatos acrescen-
tarmos a frase do Alvar Aalto:

" .. "eu penso que, atualmente. o Ini_
mígo número um da arte contempo-
rânea. é o moderno formalismo não
tradjcional, onde os elementos ínuma,
nQB são predominantes.

Verdadeira Arquitetura. - a coisa
.real - somente é encontrada onde'
tudo é centralizado em tôrno do
homem".
o visitante estará preparado para

apreciar os painéis a entender o va-
lor dessa exposição. O

• Téxto de apresentação doicatátogo daE~~"
posição de Arquitetura FlnlandeEa, Inaugura-

,da no ,Rio nt ste mês de abril. V'l' R ü A' t 't s e Ta' Ia 1958. 17o eve; par amen, o , ,l1L pw, <.;,,',



Enquanto o Art Nouveau treqüen-
temente recorria a detalhes decorati-
vos para obtenção de efeitos, o estilo
"Romântico Nacional Finlandês;" ti-
rava partido plástico dos materiais
usados sem floreios. Madeira, e grani-
tos eram os mais usados, obtendo-se
resultados fortes e expressivos. Lars
Sonck, o construtor da catedral de
Tampere (1902, Fig. 1) é considerado
o expoente mais brilhante do autênti-
co estilo romântico.

:'.
Sucedendo à escola romântica sur-

giu' um movimento racíonalísta . Con-
tribuiu para. a implantação das idéias
arquitetõnicas modernas I() exemplo de
Eliel Saarinen, que desenvolveu um
estilo monumental próprio. Plàstíca,
mente se caracterizava por um movi-
mento vertical que se desenvolvia de
um volume horizontal dominante. A
principal obra de Saarinen na Finlân-
dia é a Estação Central Ferroviária
de Helsinque (1904)-cCn,"itruída entre
1910 e 1914 - Fig.,2). De grande im-
portância é também seu plano urba-
nístico para essa cidade, feito em
1918 e no qual já.,se verifica uma .ní-
tida tendência para uma ampla des,
centralização.

A nova Arquitetura, o funcionalismo,
só atingiu a Finlândia nos últimos
anos da década de 20. A exposição de
Turka projetada por Alvar. Aalto e
Erik Brygman, em 1929, tornou-se o
marco do movimento. A mudança ve.,
ríficada na Arquitetura finlandesa roí
completa e rápida ao contrário do que
ocorreu em outros países. As primei-
ras obras de Brygman, Huttunen,
Líndgren e outros revelam grande
maturidade. Num plano a parte, es,
tão o Sanatório de Paimío (1929-33) e
a Biblioteca, de Viipuri (1929-35), de
Aalto. consagradas como obras; clássi-
cas da Arquitetura contemporânea.

o chamado funcionalismo branco,
apesar de seu internacionalismo, re,

Arquitetura Filandesa

K yosti Alander
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cebe um tratamento particular na
Finlândia. Uma certa ênfase na so-
lidez, caracteriza a maior parte das:
obras deste período conferíndo.Ihes
considerável monumentalídade e al-
cançando mesmo intensidade dramá-
tica nas obras de Blomstedt.

Na década seguinte, novas idéias fo-
ram desenvo.vídas resultando uma
expressão artística diversificada. Aalto,
sobretudo, atraiu a atenção de outros
países, através de suas 110derosas cria-
ções. Sua fábrica de celulose em Su-
nUa (1936-39 - figo 3) e a casa com
terraços de Kauttua (1938-40) apro-
fundam o estudo da adaptação da. ar-
quitetura ao terreno'. Formas livres e
cuidadosa aplicação de materiais
(principalmente madeira) caracteri-
zam seu trabalho (pavilhão Finlandês
na Feira de Nova Iorque - 1939 -
fig.4). .

Durante a guerra, houve uma gran-
de retração na construção e nas: pou,



éas t>lltás etigiàas note-se o abândonõ
gràda.tivô dó õubõ, dãntliUe ptéfetêfi~
êíâ à fórmas i'uncHmàls ii1êi1ôS tigi~
fias. D@ssê pêtloflê podem ser êítã-
das ãigüinas obrãs: ViÍá Oiünpiea;
(ks ârqllÍtet0s Ektlllhà é VíÜiitafigás
,(l94ªJ ,6 E)stãdl€l éÜllipfé§ cté Lifidêo
grefi e Telvo J'àütti ti§S:UO) é li éli"
j)eià dõ êerrütérlo de Turku, do ar-
qüiteto Brygrr.an (1938-41).

-
A década de 50 traz um nôvo surto

de atividades, mantendo os trabalhos
a continuidade das normas racíonaüs-
tas e COfilJt~tivista.s. Notava-se in-
fluência americana nos projetos dê
Aarne EtVi ~"Vilj o Revell.

Ó eserítórío de Revel1 tOrnâ-se Um
Clín'itrQ dê divúlgàção tia Arquitetura
racíonalista, ínflueneíando a neva gé.
ração. Q brilhante e simples projete
pârã uma indústria tê*tilem Hanko
(1955 ---' flg .5) ê típico dél estilo de
RevelÍ;

Apesar do racionalismo que éÍ§irii:
nau esta década, são mantidos alguns
dos principias desenvolvidos na déca-
da de 30. Asformas pesadas e vigo-
rosas da Arquitetura rmlandesa são
bem diferentes do purismo precíosís,
ta do estilo internacional. O senti-
mento para com os materiais e a
adaptação à natureza permaneceram
como Mfistantel!. (fig; 6) Fos esta ra,
zão, obras de grande pureza, ccmo por
exemplo a capela de otaníemí (1957)
cios arquitetos Kaija e Heiki Siren
preservam uma boa ambíentação e
um grande calor humano. (fig. 7).
Estas qualidades encontram-se mais
acentuadas nos prédios de Alvar
Aalto. Tendo, por algum tempo aban-
donado as formas livres, AA manteve
a unidade plástica em sua obra, ape- .
sal' da angulosidade manifesta em al-
guns projetos (Conjunto de Saynatsalo,
1953 - (fig. 8), Colégio Interno em
Helsinque, 1954). Mais tarde, Aalto re,
torna às formal? livres, transferindo-as
do interior, passando as formas a de-
finir a volumetria externa (Instituto
Cultural de Helsinque, 1955-58; Igreja
de Imatra 1956-58 - figo 9). Sua lin-
guagem sempre caracterizada pelo
emprêgo de materiais naturais, torna-
se ainda mais-rica. Além da madeira,
utiliza tijolo aparente, cobre, cerârní.,
míca e mármore. Alto não fundou
uma escola mas a sua influência na
Arquitetura finlandesa é extraordinà-
riam ente grande, graças à sua capa-
cidade em desvendar novos caminhos,
servindo ainda sua obra corno padrão.
de qualidade arquítetôníca .

e (Texto' extraído da "E!lçrçJopa9d1(\ \.4'f
Mod :.rn Archi tecture)
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Roberto Burle-Marx

HaroldQ-!1aN'ÓSO

"

A obra de Roberto Burle Marx si-
tua.se como uma das mais penetran-
tes experíêneías no contexto da arte
contemporânea brasileira, Tem o ca-
ráter renovador, impondo o paísagís-
mo como traço definitivo na nova Ar-

quítetura , A arte do jardim '.~da pai-
sagem adquire em Roberto Burle Marx
um sentido construtívode raízes clâs,
sícas, coerentes com o espírito de nos-
sa contemporaneidade. Há, porCOI\-
seguinte, uma dimensão arquitetôn1-'

~. , \.

"
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ResildênciaCavanelas; arquitetura de Oscar
Niemeyer (Petrópol'is). Foto M. Gautherot.

ca em sua, obra, a qual é um vasto
campo de atividade como colaborador
ideal do arquiteto e do urbanista, le-
vando a natureza silvestre à casa de
hoje e à cidade.

Sua conduta tem sido tímbrada pela
qualidade imaginativa,· por uma ati-
tude antiacadêmica, rebelando-se con-
tra qualquer situação de acomoda-
ção a um formulário ou receita. Rea-
liza sua obra dentro de uma intenção
composítóría de validade estética,
submetida ao seu espírito criador.

Profundo conhecedor da técnica que
exerce, realizou através de sua obra a
.exaltação da flora nativa, a qual sou-
be ordenar e contrelar dentro de um
propósíto . O jardim, para Burle Marx,
não é- apenas uma ordenação do ele-
mento- vegetal, é- ar decantacãe de ele-
mentos naturais (plantas, água, pe;
dras, topografia) organizados e har-
monizados pelas suas formas, textu-
ras, côres e volumes, numa composi-
ção abstrato-geométrica.

Há incontestàvelm.ente em tôda sua
produção a presença de seu espírito
naturalista que o levou à revelação e
valorização da flora genuína brasilei-
ra, ,atitude cujos precedentes são- en,
contrados unicamente nas obras de
Glaziou (Campo de Santana, Quinta
da Boa Vista) e Trindalle (Parque
Lage) _ Burle Marx tem encontrado e
classificado alguns espécimes da flora
americana, trazendo uma contribuição
inestimável como naturalista.
A produção artística de Roberto

Burle Marx se estende à Pintura, à Es-
cultura e ao Desenho, o que possibi-
litou um maior enriquecimento na SUa
formação plástica .
A Pintura e a Escultura em sua

obra não podem ser encaradas como
produção à parte, participam de uma
obra absoluta que se reencontra na
presença do vegetal.
Roberto vem de acrescentar às

inúmeras homenagens já recebidas
mais uma justa recompensa pela. sua
contribuição à cultura americana -



receberá em julho dêste ano no XI
Congresso Pan-Americano de Arquite.
tos a se realizar nos Estados Unidos, a
Fine Arts Medal que lhe será conte-
rida pelo Instituto de Arquitetos dos
Estados Unidos (A.I.A.).

Roberto Burle Marx nasceu em São
Paulo, em 1909. Passou sua íuventu,
de no Rio de Janeiro, onde realizou
seus estudos. Em 1928 viajou para
Alemanha, onde entrou em contato
com o movimento cultural do rím da
República de Weimar. Ali visitou com
freqüência o Jardim Botâníco de
Dahlem, eujas coleções de plantas
tropicais lhe inspiraram. a idéia de
aplicar êstes elementos nos projetos
de jardins.

If,.'

De regresso ao Brasil, estudou Pin--:1
tura na Escola de Belas-Artes do Rio
de Janeiro, e em 1933 realizou seu prí,
meiro jardim para complementar uma
obra do arquiteto Lúcio Costa. A par-
tir deste momento, desenvolveu uma
atividade múltipla, tanto como pintor
como paisagista, projetando jardins
em Recife e iexpondo no Salão Oficial
de Belas-Artes, onde obtém Medalha
de Ouro.
Em 1937 projeta o jardim do Minis-

tério da Educação do Rio de Jan€üró,
participando do movimento de arqui-
tetura moderna surgido, no Brasil.
COmplementa obras tais como a Pam,
pulha, de Belo Horizonte e o Aeropor-
to Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Numerosos jardins particulares são
criados neste período, entre os quaís
se destacam os de Carlos Som1a, WaJ._
ter Moreira SaIles e Odette Monte.ire
- êste último, iniciado em 1948, rece-
beu o primeiro prêmio' na 2.a Bienal
de São Paulo (1953). Em 1954 reali-
za os projetos para o park_'Way de
Botafogo e para o Parque Ibirapuera
em São Paulo. Em 1955 projeta um
jardim para a resídênçía Schultess,
em Havana, projeto do arquiteto
Richard Neutra. Paralelamente, rea-
liza projetos para Pôrto Rico e o jar-
dim -do Museu de Arte Moderna do
Rio de' Janeiro,. projeto do iarquíteto ,
Afonso Eduardo Reidy. .,

Em 1956 realiza uma série de trabá,
lhos em Caracas, para os quaís aÚ se
instalou durante algum tempo: o Par-
que del Este e o Parque del Oeste; os
jardins de Inocente Palacios, Diegó'
císneros, a urbanização deLoaoana,
leso Em' 1960 projetou os jardins da
Fatuidade Nacional de Arquitetura' da •
U.i3., projeto do arquítetoJorge Ma~
ehado Moreirá. ' ' , , , .

Atualmente trabalha nos projetos
do Atêrro da Glória" do jardim da
Unesco em Paria e de alguns jardins
públicos para Brasílía , O,' _

Jardins ,do Atêrro; fotos M. Gautherot,
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Paulo, "ao passo que se firmava a verdade existente
no brazão do município "Pavlistarum Terra Mater".

Com o passar dos anos, Santo André retomou à
vida civil. Em 14 de fevereiro de 1910 foi transfor-
mado em Distrito, e em 30 de novembro de 1938
passou a sede do município, sendo então elevada a
categoria de Cidade. Em 1954, passou a Comarca
e em açõsto do mesmO ano foi criada, por ato da
Santa Sé, a Diocese de Santo André.

"Santo André forma, com os municípios de São
Bernardo e São Caetano, o chamado ABC paulista,
região onde, a partir de 1930, localizou-se grande
surto industrial. O movimento iniciou~se quando da
instalação da Tecelagem Matarazzo e da Cerâmica
São Caetano.

A progressão industrial do ABC pode ser acom-
panhada pelos números: 1924 - 121 fábricas e
5.000 operários; 1938 - 178 fábricas e 17.339 ope-
rários; 1950 - 413 fábricas e 49.160 operários.

Santo André é o principal centro do ABC, com
investimentos de 'capital no valor de 1,5 bilhão de
cruzeiros, dos quai« 300 milhões em metalurgia, 200
mühões na indústria elétrica, seguindo-se a indús-
tria química, a farmacêutica e a têxtil, segundo os
dados estatísticos de 1950. (1)

A partir de 1950, processa-se na região espeta-
cular desenvolvimento. A implantação da indústria
automobüística no ABC paulista assumiu um papel
de máximo destaque e deve ser salientada. Os três
municípios do ABC detêm 3,7% dos eetobeleeimen-
tos fabris do Estado de São Paulo, e 5,8% do opera-
riado empregado. gste grupo de municípios produ-
ziu, em 1950, 6 bilhões de cruzeiros, o que represen-
tou 11,4% da produção industrial do Estado e con-
sumiu 14,6% da energia elétrica gasta,no Estado.(2)

Analisando a expansão da Cidade de São Paulo,
Pedro Geiger observa que "o surto urbano e indus-
trial extravasa os limites' administrativos da cidade
passando a ser o fato dominante de tõâa uma região
que a circunda. Ao crescimento da Capital sequiu-se
à expansão de diversas localidades à sua volta, mais
tarde consideradas subúrbios da Metrópole. Santo
Amaro, São Bernardo dos Campos, São Caetano do
Sul, Osasco e outros núcleos avançaram, no seu
crescimento, na direção de São Paulo,' do mesmo
modo que esta avançou na direção âaqueles, num
movimento de fusão". PG assinala ainda que a circu-
lação diária de .operários e funcionários entre São
Paulo e o ABC, é um dos aspectos suburbano âêste;
mas, ao contrário do que se possa pensar, são mais
numerosos os que moram em São Paulo e trabalham
no ABC. (3)

1 Feitas estas observações gerais sôbre Santo
) André, transcreoemos os dados enviados pelo arqui-
l teto Rodolpho Mansueto Dini, presidente da co-
, missão' Executiva do Plano Diretor do Município.

o Plano'Diretor de S'anto André

Há algum tempo atrás publicamos uma nota
relativa à poluição atmostérica na região do ABC
paulista - Santo André, São Bernardo (1,0 Campoe São Caetano - (ARQUITETURA, 14). 'Baseados
numa notícia do "Correio da Manhã" sôbre o tra-
balho de técnicos da ONU no ABC e a afirmativa de
que êsses técnicos não haviam gostado de ver a
7iJWiãodesenvolver-se sem planejamento, comenta-
mos o- fato. Fizemos, naquela oportuniâaâe, consi~'
derações quanto à ausência geral de planejamento
físico que é a característica que' preside a eooiuçõ»
da maioria de nossas cidades.
, ' Logo depois, recebemos do arquiteto lf,odolpho

M.ansueto Din,i, presidente da Comissão Executiva do
Plano Diretor de Santo André, uma carta esclare-
cendo não ser verdadeira a afirmativa de que Santo
André crescia sem plano diretor. Junto d carta, o
arquiteto nos enviou, dados sôbre os trabalhos de
planejamento em andamento naquele município
paulista, O extravio da correspondência que tenta-
mos estabelecer com RMD. impediu que ,fiRQUITE-
TURA publicasse há mais tempo, e como desejava,
Q material recebido naquela ocasião.

ARQUITETURA, como programa'bdsico, tem'
procurado dar aos problemas profissionais relativos
ao planejamento físico e à habitação a maior ênfase
possível, focalizando todos os fatos a êles relatioos,
em curso no Brasil. Esta tarefa não é fácil. Não
dispomos,'infelizmente, de uma estrutura que nos
permita despachar, para os quatro cantos do país,
pessoal com a finalidade de anotar e recolher tudo

. o que, neste campo, se está fazendo. Através dos
-::,ÓTgãoslocais do IAB, dos representantes da Revista
junto a êsses ôrçõos eda colaboração espontânea
de' inúmeros colegas, procuramos suprir esta defi-
ciência e assim vimos publicando todo o material
relativo a, essasatividades que nos chega às mãos.

2.0 Vamos expor neste número o material sôbre o
plano Diretor de Santo André, que nos foi enviado
pelo arquiteto Rodolpho Mansueto Dini.

Bstamos certos de que a experiência, em certo
sentido pumeira; do próspero município paulista tru-
tifiçará; .•A experiência tentada em Santo André não
é a ún:iêa em curso no Brasil, mas sabemos que ela
h.ão. tem, infelizmente, muitos similares.
f
$anto Aripré
: O poVoadoorigem foi fundado por João Rama-
lho, sob a moocaçõo de santo André e obteve o pre-
tlicamentu. de vila em, 8 de abril de 1553, durante o
govêrno ~ Tomé a.e Souza.
. 'Em 1954, "para' que a colÓ1iizaçãoportuguêsa
~ a catequese'não iõssem. destruídas, 'fêz-se urgente
mudar a vila de Santo André para junto do Colégio".
Assim, o povoado florescente perdia em favor de São



Dados gerais

Municipio: Santo An.dré de Borda do Gampo.
Origem do Nome - Borda do CYampo.,
Fundadores da cidade - Em l.531 estabeleceu-se João

Ramalho em São Paulo, na l-ocalidade denominada Borda
do Campo.

Em l. 552 foi o povoado elevado a Vila e no dia 8 de
abril de 1553 foi oficialmente proclamada a fundação da
Vila de Santo André da Borda do Campo.

Limites: Norte - São Caetano do Sul - São Paulo.
Sul - Ribeirão Pires, cubatão e Santos.
Este - Mauá, Mogí das Cruzes e Suzano.
Oeste - São Bernardo do Campo.

Situação Geográfica:
Superficie
Latitude
Longitude
..Altitude

182,00km2
23039'00"

WGR 43031'00"
743,650em média

Distância da capital - 20 ktn pela estrada de roda..
gem e 18 km pela estrada de ferro.

l'Opula:ção - 270.000habitantes.
Atualmente o Município possuí os seguintes estabele-

cimentos (ano base 1961):
Indústrias ' , ~.200
Comércio , 3.800
Profissões liberais: 800

te diversas 1.000 .

Dos 1.200 estabelecimentos industriais, poderão ser
destacados os seguintes informes:
Capital aplicado: Cr$ 50.000.000.000
Matéria-prima aplicada: ; : Cr$ 90.000.000.000
Salários pagos: ,'. . . . . . . Cr$ 20,.000.000.000
Produção anual: Cr$ 140.000.000.000

Números de operários:
Masculinos - adultos - 30.000

menores - 5.000
Femininos - adultos - 7.000

menores - 3.000
Arrecadações: Federal cr$ 18.268.632.278

Estadual Cr$ 8.574.236.257
Municipal Cr$ l. 374.640.642

, Estabelecimento do Plano de Santo André

, A Cidade e o Município de Santo André possuem um
plano físico que abrange não só a zona central e ur-
bana como a zona rural e é complementado pelos diver-
s-ose necessários planos regionais.

A Lei n.o 1.501 de outubro, de 1959 estabeleceu um
Plano Diretor Preliminar e, em fins de 1961 foram or-
ganizados e iniciados os trabalhos, de oomíssão Executiva
do Plano Diretor, que visavam Q completo detalhamento

Relêvo - A topografia geral do Munícípío é ondulada
pois o solo sofre influências da Serra do Mar. Contudo,
sem grandes variações de altitude, pois os pontos mais
elevados, como o Morro do Bonilha, estão a 950 m, quando
a altitude média: da cidade e de 750m,

ffidrografia - O principal cruso de água é a Taman •.
duateí e os secundários são: o Cõrrego dos Meninos e Ora-
tório, que formam os três principais vales da zona urbana.
A zona rural é dotada das reprêsas do Rio Grande e
Rio Pequeno,sendo que a primeira atravessa o Município
todo em sentido transversal, numa largura de aproximada-
mente 1.000 metros.

Clima - É ameno, sendo a temperatura máxima em
média 30° e mínima 8°.
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do PDP- com a. posterior elaboração. dIo Plano Diretor do
Município, que deveria ser atualizado cada5an<ls. il:ste
Plano traçaria as diretrizes urbanísticas do desenvolvi-
mento do Município para um período de aproximada-
mente 25 anos.

O Prof. Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello foi a
grande figura da fase do Plano Diretor Preliminar. Che-
fiando uma equipe de técnicos do Centro de Pesquisas e
Estudos Urbanísticos da Universidade de São Paulo e
auxiliado pelos técnicos da Prefeitura Municipal, o Prof.
AnhiJ,iaMello idealizou e projetou o Plano Diretor Preli-
minar e enfrentou as primeiras dificuldades decorrentes
do egoísmo individualista.

O elemento básico da elaboração do Plano Diretor
Preliminar ,foi o da orientação geral adotada pelo Centro
de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da USP, para o pla-
nejamento dos municípios do Estado de São Paulo, con-
substanciado na "Polítíca do Planejamento Municipal" e
que declara:

1 -- O âmbito do planejamento deverá ser, no mínimo,
o do território municipal na sua totalidade. Justi-
ficativa: a) a; unidade administrativa brasileira é
o município; b) ,os elementos dísponíveís, nas se-
des municipais, facilitam o estudo do complexo ur-
bano-rural.

2 - Sempre que possível, far-se-á io devido e necessário
planejamento regional com a ititerdependência dos
diversos sistemas municipais.

'Composição dos Elementos do Plano Diretor.

A Comissão Executiva do Plano Diretor, criada pela
Lei n.o 1.642 de 2 de fevereiro de 1961, compõe-se de um
Grupo Permanente de Planejamento ede uni Grupo con,
sultíve de Planejamento.
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o Grupo Permanente de Planejamento é presidido
pelo arquiteto Rodolpho Mansueto Dini e tem por více-
presidente o .engenheíro Léu Pezzolo Ghírardello. il:ste
Grupo Permanente executa todos os serviços relacionados
com o Plano Diretor e através de reuniões deliberativas,
em conjunto com o Grupo Consultivo de Planejamento,
expõe e coloca em discussão os problemas e assuntos re-
lativos ao Plano. A Comissão Executiva do Plano Diretor
está diretamente subordinada ao Prefeito.

O Plano Diretor do Município de Santo André era,
de fato, uma necessidade que se impunha com urgência.
Santo André é um importante centro urbano, dotado de
um amplo parque industrial e comercial e que apresenta
um alto índice de crescimento demográfíco.

O PD estuda todos os usos e propõe normas e solu-
ções a serem seguidas visando a elaboração de uma es-
trutura orgânica e racional capaz de controlar o alastra,
mento e o crescimento da Cidade. Sem perder de vista os
aspectos sociais, econômicos e administrativos, o PD de-
termina a intervenção do poder público que orientará os
fiquem com as aspirações e os desejos do "homem que vive
em sociedade".

Pesquisas e análise

A pesquisa é o ponto de partida do planejador. l!:le
precisa conhecer os dados existentes, as situações reais,
para depois julgar, analisar e conceber, propondo reformas
e iniciativas essenciais, ditando normas a serem seguidas,
com o intuito de ensejar o crescimento harmonioso de
todo o Município, e sem esquecer sua vinculação ao con-
}unto de municípios que formam a região.

Com base nos elementos fornecidos pelas, pesquisas
efetuadas, foi elaborado o Plano Diretor Preliminar do
Muniéípio de Santo André.
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Dando continuidade à fase de pesquisas, e feitas as
necessárias revisões, pôde a Comissão Executiva do Plano
Diretor basear-se em dados atuais e corretos para esta.
belecer um tipo de planificação que trará-à- população
melhores condições de vida, propiciando os ambientes e
níveis de confôrto e de bem-estar que o homem - COm
justa e natural razão - exige do meio social em que vive.

Sistemas do Plano Diretor

Legislação Urbanística Básica
Um dos principais obstáculos da fase inicial do pla-

nejamento foi a completa ausência - em alguns casos -
ou a total confusão - em outros casos, da legislação bá-
sica.

Assim é que após grande trabalho foi possível elabo-
rar e apresentar durante o transcorrer do VI Congresso
dos Municípios a tese denominada: "Plano do Diretor -
Legislação Urbanística Básica", que logrou aprovação no
plenário do Congresso e que se compõe de três Códigos
que ffjrmam as posturas municipais: Código de Zonea.
mento; Código de Arruamento e Loteamento; e Código de
Obras.
Com a elaboração dessa legíslação, foi possível atacar

o estudo e o detalhamento dos vários sistemas, que apesar
de estarem sendo desenvolvidos paralelamente, sofreram
com a sua introdução, dinamização e maior desenvolvi.
mento.

Sistema de Zoneamento

O Sistema Geral de Zoneamento partiu da determina--
ção, por meios legais, da Zona de Expansão Urbana.

Através de um estudo racional, foi ordenado o uso do
solo em tôda a área do Município, sem que, com isso, se
tolhesse a liberdade de propriedade de cada munícípe, pre.

tendeu-se, tão-somente, orientar e coordenar o Usoelo5016.
para criar uma Cidade mais organizada, mais humana e
dotada de maior espírítocívíco.: Agora; cada indivíduo po-
derá auxiliar o poder público, üsceüzando a utilização,
correta ou não,' do solo municipal.

Nada mais inconveniente do que uma informe, ruidosa
e malcheírosa fábrica junto às residências', 'pertubando
o tão necessário sossêgo diário.

Por outro lado, a construção de residências em zonas
reservadas às indústrias, não só apresentam prejuízos a
a si mesmas, como criam obstáculos ao desenvolvimento
industrial.

As questões econômicas foram consideradas. Nâo se
pretendeu provocar nenhuma vaíoríaação ou desvalorí-
zação da terra, as, tendências reais de ocupação foram
respeitadas ao máximo.

O zoneamento de massa, previsto pela Plano Diretor
Preliminar,. foi corrigido em alguns pontos em decorrên-
cia das exigências do desenvolvimento do Município.

Enfim com o Sistema de Zoneamento foi possível criar,
dentro do Município a distinção elementar entre: zona in.
dustríal, zona comercial e zona resídencíal,

A zona comercial foi reservado um perímetro denomi-
nado Centro Comercial e no seu interior se localizam 03

diversos ramos comerciais. Junto às residências foram pre·
vistos núcleos comerciais para o atendimento das neces-
sidades cotidianas.

A zona residencial foi estudada em setores de "uni-
dades de vizinhança". A determinação dêsses setores foi
estudada símuítãneamente com o sistema de vias príncí-
pais que os delimitam.

As indústrias leves e o comércio cotidiano foram pre-
vistos e localizados em função do número, do tipo e da
utilização das residências vizinhas.
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Na.Planta. 4 - Zoneamento - podem ser ídentíãeadas
as zonas industriais, comerciais e resídencíaís, assim como.
os .seus limites, suas áreas e suas localizações.

Sistema de Vias Principais

o Sistema de. Vias. Principais do Município - perí;
metraís, radiais, aventdas de i1gação e avenidas marginais

obedecem ao seguinte crítéríor

a) as avenidas marginais ao Rio .Tamanduatei e ao
Corrêgo Oratório e Ribeirãe dos M.en.inos,estão propostas
dentro das bases do convênio existente com outras .mu-
nícípíos - São Paulo e São Bernardo do Campo -. As
demais avenidas marginais a cursos de ágUa previstas se-
rão executadas dentro do orçamento municipal.

b) as pertmetraís, radiais e avenidas de ligação apro-
veitarão, em grande maioria, o leito das vias já existen-
tes, reduzindo-se desta forma, as despesas .apenas aos
alargamentos.

COnvémsalientar que o Plano Diretor é elástico e dinâ-
mico e suas realizações estão programadas a longe prazo,
dentro das reais possibilidades econômíco-fínanceíras do
Município. Sua finalidade principal é a orientação segura
de preservar determinadas áreas para. o desenvolvimento
do Município.

A Planta 5 - Sistema Viário - mostra. o sistema de
vias príncípaís, com a diferenciação das avenidas margi-
nais e da retificação dos rios e córregos, bem como as vias
expressas - perímetraís, radiais e avenidas de ligação.

Este sistema de vias, além sé ser interligado, possibili-
tando tõda a sorte de comunicações, - inclusive sôbre a
estrada de ferro, por meio de viadutos, - envolve os cen-
tros comerciais facilitando o camínnamento de veículos
e pedestres, entre as municipais e estabelecendo uma ín-
terdependêncía, com o sistema viário regíonal,

O Sistema de Vias Principais está sendo detalhado. As
vias esquematízadas na Planta 4, estão sendo planteadas
em seus menores detalhes, de forma a se poder oficializar
o seu traçado e determinar a reserva de áreas necessárias
aos alargamentos e novos traçados.

Sistema de Espaços Livres

Na determinação das áreas livres procurou-se aten-
der aos índices recomendados universalmente e que não
devem ser inferiores a 16m2/hab o .Ideal atinge.' a
28m2jhab.

Na Planta 1 - Sistema de Espaços Verdes e Livres
pode-se observar uma" maior incidência de espaços

livres nos setores resídencíaís recentemente ocupados. Na
área que corresponde à parte velha da Cidade. o espaço livre
e verde é eficiente - exceção feita do Centro Civico.
Nesta planta. estão assinaladas as áreas livres e verdes.
dando-se. por meio de um gráfico circular, a idéia das
áreas necessárías para o setor de vizinhança e as efetiva,..
mente existentes.

O problema da reserva de áreas livres e verdes re-
presenta uma verdadeira batalha, pois os especuladores
imobiliários,·por falta de uma legislação adequada, nunca
reservaram os espaços verdes necessários à recreação da
da coletívídade, O Plano Diretor trouxe a devida correção
e agora. passados alguns anos, já se notam resultados
satisfatórios no sentido de assegurar à população impor-
tan,tes áreas .li"res e verd~. .. ..

Distribuição do Equipamento Escolar Primário,

O Plano Diretor Preliminar, elaborado pelo Centro de
Pesquisas e Estudos Urbanísticos da USP, considerou a
distribuição do Equipamento Escolar Primário em função
do programa do então Govêrno do Estado que se pro-
punha 'a resolver, dentro do seu Plano de Ação para o
quadriênio 59/62, na medida do possível, o problema es-
colar primário, de forma a atender tôda a população in-
fantil, em dois turnos de quatro horas diárias.

Dentro destas condições, foi elaborada a Planta 2 -
Distribuição do Equipamento Escolar Primário. Em cada
setor de vizinhança foi estudada e pesquísada a popula-
ção em idade escolar e determinado o número de salas de
aulas necessárias.

Motivos burocráticos impediram que Ifôssem entre-
gues ao Estado todos os terrenos necessários à edíneação
das unidades escolares. Sómente no período final do ao-
vêrno, foi possível doá-íos ao Govêrno Estadual e obter.
desta forma algumas construções escolares.

A Planta de Distribuição do Equipamento Escolar Pri-
mário roí atualizada, pois, de 1959para cá, se processaram
no Município sígníücatívas modificações demográfícas,
obrigando a prever novas unidades e a ampliar outras. A
planta dá uma idéia exata da localização das unídades es-
colares, em função do número de habitantes em idade
escolar em. cada unidade de vizinhança.

Conclusão
A adoção do Plano Diretor Preliminar pela Muni-

cípalídade, em 27 de outubro de 1959,através da Lei n.o 1.501,
não significou que o processo de planejamento estivesse
completo. Pelo contrário, esta medida representava apenas
a primeira de uma série de providências que estão sendo
postas em prática para dotar a Cidade de santo André não.
apenas de um Plano, mas de uma estruturação orgânica
que visa o desenvolvimento integral do Município.

A expansão e o desenvolvimento do Município devem
ser regulados, pois só assim os administradores públicos
- tanto os que compõem o Poder Legísíatívo como o Exe-
cutivo - poderão levar a têrmo obras e melhoramentos,
dentro de um esquema que atenda as reais possibilidades
da época.

I' I I I,

O importante de um plano diretor é que as normas
gerais reguiadoras do desenvolvimento municipal sejam
determinadas previamente, com clareza e objetividade,
para evitar o cunho egoísta e individualista de pequenos
esquemas administrativos que, em nenhuma hipótese, con-
seguem harmonizar-se com o planejamento geral. Este pla-
nejamento é tarefa não só para os dias que correm como,
principalmente. para o futuro.

Conseqüentemente, o planejamento geral deve estar
baseado nas condíçõs econômicas reais do Município. O
.Plano Diretor Municipal deve atender a escala do planeja-
mento global, levando suas pesquisas e análises às áreas
urbanas e rurais e principalmente à região inteira. O

(1) =Peâro Pmchos Geiger - E1>O~uçãoda Rêde Urbana Bra-
sileira - Coleção O Brasil Urbano, Centro Brasileiro de
PesquisasEducacionais, Instituto Nacional de Estudos Peda-.
gógicos, Ministério da. Educação e Cultura, 1963, p4,g. 214.

I

(2) - idem, pág. 214 e 215.

(3) -idem,pá{}. 215.
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Edifício Comercial em
São Paulo

Angelo Bruhns, arquiteto

o edifício está situado na Rua Braulío
Gomes, esquina de Sete de Abril, e é pro-
priedade da Assicurazioni Genel'ali.

O grande subsolo tem acesso indepen-
dente para ó público. A fundação é direta
e a estrutura é livre, com lajes construí-
das pelo processo de "fôrma-perdida", re-
sultando tetos I'sos. O revestimento exte-
rior em cerâmica, Construção da Constr.
Alfredo Mathías, terminada em 1959.

Painel
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Auditório para o
Instituto de Edu-
caçao uADlérico
Braslliens..e"
Santo André - São Paulo

Arquiteto Gesel A. Himmelstein

o programa dêsse projeto resultou
da solicitação de uma comissão de
pais e alunos, e professores do Insti-
tuto de Educação "Américo Brasílíen,
se". O projeto a ser elaborado deve-
ria atender a diversas atividades es-
colares e extracurriculares tais como:
so.enídades de formatura, congressos,
projeções cinematográficas, teatro,
balé, etc.; além de atender as neces-
sídades específicas do Instituto, o que
determinou a previsão de uma canti-
na, cozinha e um galpão para abri-
gar 300 alunos. O programa eviden-
ciava, ainda, a importância que de-
veria ter o conjunto arquitetõnico
para a Cidade de Santo André, ,gran,
de centro industrial e expressivamente
dinâmico, mias pobre de obras arqui-
tetõnicas de maior valor.
O arquiteto partiu da sugestão que

topografia do terreno orerecía, arran-
jando os espaços determinados pelo
programa num corpo que tem a ror,
ma geométrica do tetraedro regular.
Oomplementando esta,' forma' foram
implantadas no terreno, formas qua-
dradas e circulares com a função de
abrigar as' atividades esportivas e re-
creativas.

A estrutura é formada por lajes
nervuradas de 1 metro de espessura,
apelada em paredes de concreto.
A capacidade do auditório é l.050

pessoas, A entrada principal está si-
tuada em nível mais elevado; na Rua
Dona Laura, e a ela se chega através
de uma passarela, simplesmente apoia-
da, abrigada pela projeção do prédio,
ent re a estrutura do prédio e o terre,
no. Neste nível, estão localizados os
sanitários. a chapelaria e a passagem
para a sala de espetáculos. Próximas
do palco, existem duas outras saídas,
que através de rampas, permitem fá-
cil escoamento da sala,

Painel
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Sede da Companhia Rio-Grandense
de Telecomunicações
Arquitetos - Emil Bered

Luís Corona
Roberto Veronese

projetos de Instalações - Eng.o João Carlos Morganti

Cálculo de estrutura - Eng.o Elnecave

PROJETO - 1964

28

o. crescimento de Pôrto Alegre - a
semelhança do ocorrido nas demais
grandes cidades - amp.íou a deman-
da de serviços telefônicos, tornando o
material atual insuficiente e obsoleto.
A. troca de todo o equipamento cen-
tral, assim como a expansão dos ser-
viços burocráticos, exigiram a cons-
trução de nova sede para a Compa-
nhia Rio-Grandense de Telecomunica-
ções. A convergência das linhas tele-
fônicas para o pon.'o onde se encontra
a atual central, determinou a constru-
ção de novos prédios no mesmo local
- esquina da Avenida Borges de Me-
deíros com a Avenida Salgado Filho
- ponto central da Capital.

o. prédio terá em seus três primei-
ros pavímentos os ambientes de uso
público. No subsolo, além da maqui-
naria geral, ficará o túnel de entra-
da dos cabos telefônicos' que passarão
díre amente para o distribuidor geral
situado acima do pavimento térreo.

A ligação entre êste e os salões si-
tuados nos 4.°, 5.° e 6.° pavimentos
será através de um duto vertical de
cabos. Os andares acima serão para
os serviços burocráttccs da C.R. T.
A situação do prédio com frentes

para o norte e oeste determinou um
sistema de proteção solar, com lajes
em balanço e elementos! perfurados.
Todo o prédio será servido de ar

condicionado, através de unidades
compactas, em cada andar.



1 - Entrada
2 - Portaria
3 - Hall Público
4 - Fonograf'a
6 - Caixa Forte
7 .; Vazio do Distribuidor
8 - Hall
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Painel

Conjunto Turis:Uco
UParque do Cà.lernbe"

Petropólis - Estado do Rio de
Janeiro
Arquiteto - Ruderico Pímentel, co-

laboradores: arquitetos - Ivan O. Pi-
men el e Cezar Oiticica.

Proprietários - Estâncias de Pe-
tropólis Ltda.
Projeto - 1964

o conjunto foi projetado para ser
construído numa área próxima ao pe-
trópclís Country Glub. Nesta região,
planejou-se o aproveitamento de uma
globa de 100 alqueíres geométricos,
com a finalidade de, tendo por núcleo
o Petrópolis Oountry Glub, desenvoi-
ver um plano urbanístico com objetí-

vos turísticos.
A altitude do local é de 1.100 me-

tros e estão em fase de conclusão a
terraplenagem e vias de acesso, bem
como as cabinas e dependências es-
portivas. A cons' rução do hotel, de
características internacionais, dar-se-à
numa segunda etapa.
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A Arquitetura e a Educaçã.o
da Criança

Arq» André Hermant

A. H., além de sua atividade pro-
fissional como arquiteto, desenvolve
há muitos anos uma ação para re-
velar ao públiCO e à escola um certo
sentido da Arquitetura. Autor do livro
"Formas úteis", que deu origem ao
movimento dêste nome, sustenta a
idéia da unicidade do fato arquiietõ-

nico, em que mO\stra os vínculos per-
manentes que ligam os sêres nivos,
continuamente, a tôâas as "constru-
ções" humanas.

A. H.. foi encarregado pelo Conse-
lho da Europa de fazer um estudo
sôbre "uma tomada de consciência co-
letiva da Arquitetura contemporânea".

A evolução do ensínamento da Arqui-
tetura, em um mundo em profunda
transformação, como o nosso, está
diretamente ligada à evolução da pro-
ríssão de arquiteto. A necessária
adaptação desta profissão às novas'
condições de uma sociedade em muta-
ção depende entretanto, ela própria,
de uma tomada de consciência cole-
tiva em presença duma nova realidade.
Tôda a organização escolar atual,

revela uma marcada tendência a in-
dicar às crianças uma das duas "dire_
ções" fundamentais do espírito: a das
letras ou das ciências; e, através de
uma dessas vias. dirigi-Ias à uma ati-
vidade social especializada.

Ora, existe no ensino, e isto ocorre
talvez em todos os países do mundo,
uma extraordinária lacuna: nenhuma
via conduz os a'unos para a Arquite-
tura, isto é, para aquilo aue desnerta
o profundo senso do ato de construir.
Êste ato tão completo quanto O'S eu;
tros cheio de conseoüêncías não se-
ria por êle mesmo, uma direção fun-
damental do espírito?
, Sômente na escola maternal se en-
contra uma preparação adequada ao
contato direto com a matéria: a água,
a. areia, a madeira, a ensambladura,
os [ogos de construcão, as côres. Mas
êste inicio de formação é de curta du,
ração: dos 4 e 5 anos até a maturida-
de. nenhum lugar é dado. em qualquer
ramo do ensino, aos conhecimentos e
à sensibilização que são o fundamen-
to da noeão de Arquitetura.
O Conselho da Europà. procurou sa-

ber como, no conjunto de suas atívl,
dades culturais, poderia preencher
esta lacuna, sem modificar fundamen-
talmente os programas de ensino. Pa-
receu-lhe que - sem negligenciar a
educação artística e a educacão pelas
artes - um dos meios a smnrezar se-
ria o de introduzir esta noção em to-
dos os atuais ramos do ensino onde
porventura ela existisse potencialmen-
te. Para esclarecer esta idéia. uma
p"ímeira. tentativa foi empreendida em
1962, sob a rorma de um questionário
dívíztdo a diversos países da Europa.
Todos os países consultados respon-
deram e êste inquérito serve atual-
mente de base a um estudo de con-
junto.
A escolha da formação do arquite-

to para tema do próximo congresso da
U .I.A. é sintomático. Significa que
as condições prévias a esta formação



profissional devem ser examinadas
desde cedo. Sob a expressão "forma.
ção para Arquitetura", procura-se in-
troduzir o sentido da Arquitetura no
ensino geral, em todos os graus. Esta
é uma das condições de dar às ver.
dadeiras vocações de arquitetos, mui-
tas vêzes ignoradas, maiores oportu-
nidades de se revelar. E, também,
com maior conhecimento de causa,
afastar os que não possuem esta vo·
caçãO. Para, finalmente, sensíbilizar
progressivamente o meio socíal (ou
melhor, ressensíbílízá-lo) a fim de que
êle reencontre o poder criador huma-
no (e não sõmente o técnico) através
do qual sempre se equilibraram as exi-
gências e os podêres materiais com
as aspirações sensíveis e espirituais.

Uma certa inconsciência neste do.
mínio não tinha talvez consequênclas
mais graves, quando o ambiente mate-
rial e.a vida se desenvolvísm lenta-
mente pela interação do homem e do
meio, auando às técnicas artesanaís
respondiam as condições econômicas,
sociais e culturais mediante um ajus-
tamento constantemente equí'Ibrado
(porque lento), semelhante ao cresci.
mento de uma planta, ou à evolução
de uma espécie, onde, incessantemen-
te, são ajustadas as condições ao cres-
cimento ou à evolução.
Hoje, a concepção e a construção do

meio edificado obedecem a imperati-
vos econômicos de evolução por de.
mais rápida para aue os instintos bío,
lógicos possam controlar suas conse-
quências ou retificar, em tempo seus
impulsos.
É urgente e necessário que se reco-

nheça o caráter absolutamente parti.
cular da Arquítteura (no sentido am-
plo da organização material do sspa-
ÇQ) entre as atívídades e conhecimen-
tos humanos.
.Os críticos e os historiadores da arte

têm, sem dúvida, o díreíto de consíde-
rar a Arquitetura como uma arte en.,
tre outras - a mais completa, a arte
de construir - e de estudar sua evo-
lução segundo o mesmo ponto de vis-
ta que o da Pintura, da Escultura, ou
da Música, considerando-as em con-
junto, como testemunhos diversos de
uma mesma evolução do espírito. Não
se pode mais esquecer, porém, que só-
mente a Arquitetura, entre tôdas as
atividades humanas, impõe a todos os
homens seus movimentos cotidianos e

k
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suas paisagens familiares, durante
tôda a existência e que um clima sen-
sível fixa direções e límíta até manei-
ras de pensar.
1l:ste poder imenso da Arquitetura

decorre em silêncio, suportado com
uma espécie de resignação ou indife-
rença, tanto na educação das crian-
ças quanto nas consciências dos adul-
tos. como se fôsse de ordem extra-hu-
mana.
A "formação para Arquitetura" não

é somente uma parte da educação ar-
tística, mas a preparação de cada um
à participação direta nas mais graves
responsabilidades de escolha, de deci-
são e de ação.
Ao mesmo tempo em que - quando

nunca foram tão poderosos os meios
de informação e di1'usão - jornais, re-
vistas, cinema, televisão... silenciam
quase completamente sôbre tudo que é
essencial à Arquitetura. rompendo-o
apenas para assína'ar alguns escânda-
los ou algumas curiosidades excepcio-
nais, muitas páginas de jornaís e re-
vistas e muitas horas de rádio e tele-
visão são consagradas à crítica literá-
ria, teatral, cinematográfica, pictórico
etc.
Será, então, surpreendente Que os

jovens, terminados seus estudos gerais,
só se orientem para a profissão de ar~
quiteto por acaso, e sem nenhuma
idéia do que se trata, e que esta pro-
fissão, cuja acão é tão essencial a
dignidade da vida, não esteja coloca-
da entre as mais importantes no apêlo
aos melhores? .
Um tal silêncio sôbre a Arquitetura,

em todos os graus do ensino, da cons,
ciência pública, da informação dos di-
rigentes ... será inevitável?
Quais são as razões desta carência?

Em todos os tempos, organizar o ter-
ritório, fundar cidades fazer Urbanis,
mo, construir, 110i uma necessidade.
Tõda a História está cheia de teste-
munhos de tais atos de civilização dos
quais nos orgu'hamos, mesmo que hoje
não sejam mais que ruínas.
Mas as condições atuais não têm

precedentes e a experiência do passa-
donão vale mais para o futuro.
A responsabilidade de colocar pro-

blemas, estabelecer programas, esco-
lher os homens capazes de criar novos
ambientes para homens novos. de sal-
vaguardar os testemunhos ínsubstttuí,
veis dos séculos passados e de formar
em seu redor o mundo material orde-

nado no qual êles viverão, cabe a men-
tes moldadas de nõvo e voltadas para
um futuro no qual nenhum obstáculo
técnico pareça intransponível.
É certo que nenhum dos conheci-

mentos por êles adquiridos após saírem
da escola maternal até atingirem a es-
cola secundária e a superior, não os
preparam para as responsabilidades
de comandar e construir, das quais po-
dem ser incubidos.
Não se pode pensar em sobrecarre-

gar os programas já existentes com a
criação de uma nova matéria. Não é
possível querer ensinar Arquitetura a
todos os alunos. Mas, é viável prepa-
rá-Ias para apreender sentido de Ar-
quitetura em tudo o que é ensinado na
escola. Em determinadas lições, em
quase tôdas as disciplinas, será fácil
assinalar como certos fatos ensinados
têm correspondência em Arquitetura,
ou ainda como a Arquitetura pode, por
exemplos concretos, contribuir para
ilustrar os cursos. Isto é verdade, evi-
dentemente, nas ciências físicas, na
mecânica - pois tôda coisa construí-
da materialmente, implica numa rela-
ção entre o conteúdo e a forma; e
também em numerosos capítulos das
Matemáticas. da Geografia, da Hístó-
ria das Ciências Naturais, da Música,
da Literatura ...
No campo do ensinamento artístico,

cumpre também marcar o caráter
particular do fato arquitetõnico, de
sensibilizar as crianças, revelar desta
forma, vocações.
É necessário Que se estude imediata.

mente as modalidades de uma ação
que será, sem dúvida, de longa dura-
ção. Evidenciando êste fato europeu,
mundial mesmo, é preciso que os edu-
cadores tomem consciência urgente-
mente da maneira pela qual' certos as-
pectos particulares de seu campo de
ensino se situam em relação à noção
geral da Arquitetura.
Durante séculos os constuctores.rar,

tesãos da Arquitetura, se fecharam,
guardando zelosamente seus segredos,
que só eram transmitidos intactos aos
futuros guardiães da profissão.
Hoje, êste mundo secreto está aber-

to a todos, pela industrialização da
produção e pela democratização da
cultura. Ninguém pode ficar indife-
rente ou ígnorar os podêres de criação,
inteiramente renovados pelas técnicas,
multiplicados em 'Potência e capazes
assim de modificar violentamente, de 33
cer a sensibilidade de milhões de sê-
gorar. ou ao contrário, de fazer flores-
res humanos, através daquilo que toca
continuada e profundamente às raizes
de suas vidas.
O poder de inovar e de surpreender

com obras de arte era antigamente
privíégío dos chamados príncipes, era
a marca de seu poderio. Mas nos nos-
sos tempos, qualquer homem pode, um
dia, ter que escolher e decidir sôbre o
que formará o ambiente da vida da-
queles que lhe delegaram poder. Todo
ser adulto deve estar preparado para
assumir esta responsabilidade, tôda
criança deve ser formada para êstes
novos deveres.
É necessário, hoje, que se crie uma

consciência de que a "formação para
Arquitetura" através do ensino geral
pode preparar os homens de amanhã
para construir seu mundo. O
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oNôvo seRenova
Carlos Diegues

Estávamos em Gênova, durante o
mês de janeiro, participando da Re-
trospectiva e Mesa Redonda do Ci-
nema Nôvo brasileiro, patrocinados
pelo Columbianum, quando Inigi Ama-
natí, ex-presldente do Festival de ve:
neza e atual conselheiro do Ministé-
rio de Espetáculo italiano, disse a to-
dos 'Ospresentes que o que mais o im-
pressionou, naquela revelação descon-
certante de um jovem e vigoroso ci-
nema, era a pluralidade de realizado-
res, sua juventude e diversificação de
caminhos' e tendências encontrados
em cada um. Acrescentava Am'anati

que c.ada sessão da mostra era uma
surpresa, fazendo-o repensar a an-
terior. Glauber Rocha foi quem o in-
terrompeu: "Isso não é nada; o ano
que vem vêm "os meninos" e vocês
vão ver só uma coisa".
O que significava. aquela "ameaça"

de Glauber, quem eram as pessoas que
êle tratava carinhosamente por "os
meninos", nós brasileiros ligados ao
cinema sabíamos bem. Os europeus,
êsses deverão começar a entender
agora, quando "O Circo", de Arnaldo
Jabor, fôr exibido na mostra compe-
titiva de curta.metragern em Cannes.
Estávamos cansados de dizer, desde

muito tempo, que o chamado Cinema
N1ôvo não era um fenômeno ocasio-
nal, em que uma meia dúzia de jo-
vens realizadores passava a empunhar
a bandeira de uma nova escola esté-
tica. O cinema Nôvo, uma maneira
de fazer cinema voltado para o Brasil
(e não mais que isso), era um fenô-
meno nascido de uma consciência cul-
tural que envolvia tudo: diretores,
produtores, atôres, técnicos. Envolvia
inclusive intelectuais e artistas não li-
gados diretamente ao cinema. Tudo
era Cinema Nôvo - o que aliás nos
valeu muita pecha de "oportunistas".

Era Cinema Nôvo também o grupo
de técnicos e assistentes que iam sen-
do formados em tôrno dos filmes. Na
sua grande maioria êles representa-
vam não uma geração mais nova, e
sim r digamos, os mais jovens de nossa
geração. Topando qualquer parada,
mais ousados que o grosso dos, auxi-
liares formados na antiga indústria,
êsses rapazes muitas vêzes represen-
tavam o braço direito de nossas po-
bres e desorganizadas produções. E
em tôrno dessas "aventuras" êles iam
crescendo. Acumulando conhecimento
e exneriência. mais cedo ou mais tar-
de êles estreariam em seus próprios
filmes. ou como diretores ou corno fo-
tógrafos. etc. São êsses "os meninos"
a que Glauber Rocha se referia. Ago-
ra. o primeiro dêles estréia na dire-
ção, num curta-metragem fotografado
por um outro. Falamos de "O Circo"
(1) dirigido por Arnaldo Jabor e ro-
tografado por Af.fonso Henriques.

Jabor viu uma câmara de cinema,
creio que pela primeira vez, há seis
anos atrás quando. com Davi Neves,
fazíamos "Domingo", um curto em 16
mm. Jabor me assistia à direção, e só
não engrenara a partir dali por es-
tar. naquele momento, voltado para o
teatro. Tempos depois êle voltava ao
cinema, com decisão e "secura", assis-
tindo Leon Hirzsman e Paulo Cesar
Saraceni:. Affonso, que já fazia roto-
grafia profissionalmente, para jornais
e revistas, trabalhara também na pro,
dução de "Domingo" e.. sempre inte-
ressado no cinema. faria a partir dali
uma rápida carreira como assistente
de câmara (do Ricardo Aronovích,
principalmente). Os dois se encon-
traram em "O Circo". sob a produção
do Patrimônio Histórico.
A importância de "O Circo" não está

apenas no fato de ser a auspiciosa es-
tréia de dois novos talentos. Indepen-
dente dêste ângulo - que por si só
bastaria para tornar a experiência po-
sitiva - trata.se de uma revelação
extraordinária de fôlego e de grande-
za do cinema que se quer e se pode
fazer no BrasH. Desde "Barravento",

de Glauber Rocha, o cinema brasilei-
ro prescindiu de esquemas consagra-
dos e metrificados para se impor.
Uma nova linguagem, falando da cul-
tura nova de um povo, se estabelecia
nos anseios da maioria dos filmes rea-
lizados. A superação de uma rase ne-
cessária, mas simplória, em que a. vi-
são social dos cineastas era feita atra-
vés de uma ótica paternista e super-
ficial, determinou o surgimento de
novos valôres e Intenções mais pro-
fundas. Não se tratava mais de fazer
a crônica do subdesenvolvimento, mas,
inserir o subdesenvolvimento como
um dos dados mais importantes no
aprofundamento de um universo hu-
mano nacional, elevando o cinema a
categoria de instrumento antropoló-
gico de análise da realidade.
No caso de "O Circo" isso é feito,

parcialmente, através do uso do cine-
ma-direto (impropriamente chamado
"cinema verdade"), mas não importa
o instrumento, ou a essência do ins-
trumento, mas' a conseqüência a que
êle leva. Não diríamos. por compla-
cência, ser o "O Circo" uma obra-pri-
ma consumada, ou que seja um filme
destinado a. modificar os rumos do
cinema nacional. Mas podemos dizer,
sem nenhum receio, que se trata de
um filme altamente representativo
desse enorme esi'ôrço que se faz, mal-
grado alguns críticos e autoridades,
para se realizar no Brasil um cinema
que nasça do povo e a êle volte como
componente inseparável de sua cultu-
ra e de seu cotídíano.
A grande reflexão a que nos leva

"O Circo" e a circunstância. de sua
realização, é a da estabilidade dêsse
cinema. Se no cinema se desse a dig-
nidade de arte e indústria que êle pre-
cisa para sobreviver, se aos realizado-
res já estabelecidos a segurança de
uma profissão que possa ser exercida
sem vexames, e aos novos a oportuni-
dade de uma estréia no momento exa-
to, onde não chegaria êsse mil vêzes
agredido Cinema Nôvo? Penso nos di-
retores que há anos se preparam para
fazer o próxímo filme ou nos que en-
frentam/ tamanhas ditículdades que
são obrigados a abandonar a pista.
Penso nos novos, nos "meninos", to-
dos em ponto de bala para realizarem
sua primeira experíêncla, mesmo que
em curta-metragem: Sergio sanz.
Paulo Gil Soares, Leopoldo Serran,
Luis Fernando Goulart, Antonio oar-
los Fontoura, Gilberto Macêdo, Pedro
Moraes, Eduardo EscoreI, tantos ou-
tros. E se já há quem se impressione
com o que foi feito, aí então é que
êles vão ver uma coisa!

(1) "O círco'', produção do SPHAN,
em colaboração com o Itamarati,
ficará provavelmente fora do al-
cance do público graças ao silêncio
das leis brasileiras de proteção ao
cinema em relação ao documentá-
rio e ao curta.metragem. Diga -se
de passagem, um projeto do GEI-
CINE, já aprovado pelo Sindicato
Nacional de produtores, se encam-
pado pelo Govêrno, preencherá
grande eficiência essa lacuna. "O
Circo", entretanto, mereceu nas
últimas semanas uma grande di-
vulgação, graças ao prêmio que
seus realizadores receberam da
CAIe do Estado da Guanabara. O
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Urna Canção de
Varela

José Guilherme Merquior

Vamos ler uma eançãozínha romântica:
oito versos de Fagundes Varela:

Na tênue casca de verde arbusto
Gravei teu nome, tiepois parti;
Foram-se os anos, foram-se os meses
Forami-se os dias, acho-me aqui.
Mas ai! o arbusto se téz tão alto,
Teu nome erguendo, que mais não vil
E nessas letras que aos céus subiam
Meus belos sonhos de amor perdi.

Impossível não sentir a uniformidade do
ritmo, do 1.0 para o 2.° verso.

Seu modêlo (-+-+- -+-+-) mos-
tra a razão de tanto equilíbrio: é um ver-
dadeiro "balanço" ao longo de dez sílabas;
cinco tempos, acentuados no segundo e no
quarto, completam-se com outros cinco,
marcados da mesma maneira. Com ex-
ceção das linhas 3 e 4, tôda a canção se
contém nessa, figura rítmica, de perfeita
simetria. No primeiro verso, que a inau-
gura, chega a haver um refôrço pelo tim-
bre: o é de tênue e de veroe, no início de
cada membro de conjunto rítmico. No
segundo verso, surpreende como a unidade
da "música" eonseguíu ligar as duas ações,
o ato simbólico de amor (gravei teu nome,
(- +- +-) e a ação narratíva, e ato
de partida (depois parti, - +- +-) .
Mas nos dois versos seguintes o que in-

triga é a gradação, que em vez de cres-
cente é decrescente - de anos para meses,
e de meses para dias. ll: que a passagem
do tempo foi contada do ângulo de quem
volta. Correram anos (no comêço da vol-
ta), meses (no meio da volta), dias (já
quase chegando). A rapidez do ritmo dá
corpo à pressa de retomar, depois de longo
exílio. Por isso êsses dois versos não obe-
decem ao esquema de ritmo simétrico-
lento dos demais; e o subst'tuem por outra
marcação, de intervalos mais largos (+-
- +- + '"'7" - +- ), que é para escorre-
gar por êles, sem estacionar em nenhum
acento, o urgente fluir do tempo, somente
aquietado quando encontra, na palavra e
na rima (parti-aqui), o lugar origínário.

Com o 5.° verso voltamos ao balanço
antigo. Não, porém, sem um arrepio -
Mas ai I - provocado sem dúvida. pelo
presentimento de uma desilução: a árvore,
crescendo, roubou ao amante a inscrição
mágica de seu amor. ll:sse movimento é
admiràvelmente traduzido em palavras.
Tudo contribui para sublinhar á intensi-
dade da ação: os quatro tt; a sábia coloca-
ção de erguendo, enfático, central, no meio
do verso; enfim, a ambigüidade da sintaxe,
porque, numa frase tão exclamatíva, tão

dominada pelo tão, advérbio de intensi-
dade, quase se hesita em entender aquêle
que (que mais não vi) como pronome re-
lativo (a nome); e quase se cai na tenta-
ção de julgá-lo (tão distante do substan-
tivo, com a forte palavra erguendo de
permeio) antes uma conjunção (erguendo
teu nome tão alto,.. que não Vi mais),
do que o pronome legítimo que é.

De modo que, devido a essa impetuosa
intensificação, só se recupera a tranqüili-
dade rítmica do início nos dois últimos
versos: E nessas letras que aos céus subiam
Meus belos sonhos de amOr perdi. O con-
traste entre o sentido de duração, de ação
em curso, do imperfeito (subiam) e o sen-
tido de instante, de momento, de ponto
na curva do tempo, do perfeito (perdi)
torna mais pungente a perda do amante;
pungente como um talho súbito, dolorosa-
mente laminado no longo caule de seu
amor. Parece contradição, mas não é, pois
a árvore, subtraindo-lhe o talismã das
letras, não deixa de simbolizar o cresci-
mento, através dos anos, dessa afeição sub-
traída. O viço do tronco, a elevação do
arbusto, representa simultâneamente a
fôrça do amor e o Sentimento de sua irre-
mediável frustração. Os oito versos de
Varela expõem uma situação dramática
típica do romantismo: a conjugação do
desejo apaixonado de retôrno coma certeza
melancólica da impossíbílídads de voltar,
fundamento da nostalgia romântica. Má-
rio de Andrade distinguiu uma' vez a psí-
COSe de fuga dos românticos, no fundo
sempre ardendo por voltar, da renúncia e
da evasão dos modernos, vou-memboristas
puros e simples, embarcando em viagens
sem <bilhete de volta. Carlos Drumond de
Andrade, na página mais inteligente que
já se escreveu sôbre Varela, chamou-o de
"solitário imperfeito" - precisamente por
não 'aceitar a solidão sem procurar, ao
mesmo tempo, outros caminhos de convi-
vência. O verde arbusto é isso: bêrço, ori-
gem, fonte, sonhada e saudosa juventude.
A pequena canção nasce do conflito entre
um anelo profundo e uma realidade que o
contraria. O vagabundo Varela, qus não
quis ser bacharel nem fazendeiro, para vi-
ver sem destino no sonolento Bras] de
1860, foi decerto desgraçado - mas não
foi um desesperado. Fantasiando a natu-
reza, construiu fom ela o seu refúgio. Ro-
mântico, desajustado, tinha pelo menos
para onde ir e de que sonhar: sua poesia
ainda pôde, como seu arbusto simbólico,
crescer e subir. Os românticos foram de-
cepcionados com meta, desiludidos com
crença, com a memória suficiente de uma
felicidade que, embora perdida, tinha nome
e contôrno, perfume e sabor. A situação
peculía- do homem moderno, quando mer-
gulha na dor de seu próprto mundo, é não
poder contar nem mesmo com essa lem-
brança: é ser o triste-sem-saudade, o neu-
tro e frio triste de uma tristeza qUe não
sabe mais olhar para trás. O
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o Móvel Brasileiro

Inquérito

continuação do n» 31

1- O Brasil é um grande expor,
'tador de madeiras. O jacarandá, o
mogno, a peroba, a imbuía, o pinho
e tantas outras são disputadas no mer-
cado íntemaeícnal. Acredita que esta
expertação maciça de madeiras não
mrunufaturadas seja proveitosa à nossa
economia, ou rã. nossa indústria do
mobiliário.

2 - Quais são as posstbílídades do
móvel brasileiro no mercado Interna-
cional, se tem êle condições de com,
petir, em desenho, em qualidade, em
preço?

3 - Que medidas, em sua opiruao,
deveriam ser ~omadas paea colocar o-
móvel brasíleíro no mercado ínéerna-
oíonal, e quais os mercados onde êste
móvel teria madores possíbilídades de
penetração?
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4 - A produçâo nacional de mobiliá-
'ri.o uttlíza processos industriais mo-
dernos ou obedece a métodos arte'
sanais?

5 - Qual a capacidade de absorção
do mercado interno e quaísas possí-
bilirdades de sua expansão.

,6- No momento, o govêrno brasi-
leiro está empenhado em enfrentar o
,grave problema nacional do déficit de
moradfas, O móvel é um complemento
indispensável da habítaçâo, Há em
sua opinião, possfbilldade de se produ-
zir móveis de bom desenho, em larga
escala e a baixo cU'sto? Como, em seu
entender o govêrno podefra estimruJar
esta produção? '

TeperlDan
1 - Apesar de tôda a fonte de dó-

lares ser bem-vinda, o produto manu-
faturado pode ter grande aceitação,
trazendo receita maior e que benefi-
ciará uma parcela mais extensa de
nossa população.
2 - Em qualidade e preço, fora de

qualquer dúvida. Em desenhos, com
exceção de poucos "des,.gners", prín,
cípalmente Arnault Tenreiro e SérgiO
Rodrigues, ainda estamos engatí-
nhando.
3 - Necessitamos criar mentalida-

de de exportação, Até o momento as
díí'.culdadea burocráticas afugentavam
os que pensavam em exportar. As me-
didas governamentais recentemente
postas em prática parecem ter melho-
rado bastante o problema. Tôda vez
que se saía de uma recessão, eram
abandonadas as idéias de exportação,
nutridas nos períodos difíceis, porque
a nrocura interna era intensa, abso1'-
vendo tôda capacidade de produção.
Há necessidade de aumentar nosso
parque industrial, através de equipa-
mento moderno e eficiente, que pode
ser financiado pelo govêrno. Dessa
forma não estaremos desviando a pro-
dução do mercado interno para o ex-
terno, e aumentando o rendimento de
divisas.
É necessária uma política agressiva

de vendas. Através dos nossos escri-
tórios comerciais e de organizações es-
pecializadas em exportação, bem como
das assocíações de classe, deveria ser
feita uma promoção do nosso móvel
no. exterior. Necessitamos também de
dólar de exportação, que acompanhe
de perto as variações internas do
cruzeiro :
4 - Temos tôda sorte de indústrias,

variando de um extremo ao outro. As
medidas de auxílio para a pequena e
média indústria, que serão postas em
um aparelhamento melhor, conduzin-
do a preços cada vez melhores, e maior
prática pelo atual govêrno, permitirão
produção. A formaçã-o de engenheiros
de produção, operários e mestres espe-
cíalízados, principalmente dêstes últi-
mos, racíüterão êste trabalho.
5 - Se voltarmos ao índice de cres-

cimento de 7% a.a.. o céu será o Ií-
míte para a capacidade de absorção
de nosso mercado,
6 - Há grandes possibilidades para

um móvel barato e de bom desenho.

T'eria neeessàríamente que se produ-
zir em larga escala.

O govêrno poderia estimular esta
produção, facilitando financiamento
para compra 'de equipamento, aos que
estivessem dispostos a produzir móveis
de bom desenho, distribuindo prêmios
e diminuindo impostos.

ForlDâ
1 - A exportação destas madeiras,

dentro de certos limites, é necessária,
porque o mercado internacional, ao
perder a' oportunidade de conhecer
estas madeiras,' perderia o interêsse
por elas, e a exportação de móveis,
prontos ou semimanui'aturados, tam-
bém seria impossível.

Se hoje é possível exportar móveis
em jacarandá, é porque o público no
estrangeiro teve oportunidade de com-
prar móveis desta madeira, de outros
fornecedores.

É, naturalmente, interessante que a
exportação não seja feita com madei-
ra bruta, mas sob a forma de madeira
serrada, ou fôlhas de madeira, acres-
centando o máximo de mão-de-obra
nacional.

2 - As possibilidades de competição
são sobretudo limitadas pelo mau equi-
pamento à disposição dos fabricantes
brasileiros. Privados da possibilidade
de importar máquinas automáticas de
grande rendimento, seu custo de pro-
dução é por demais elevado, Outro fa-
tor de importância é a falta de bons
compensados, secados para menos de
10% de conteúdo de umidade.

3 - Talvez formando uma coopera-
tiva de exportação, em que os mem-
bros fabricassem um ou dois modelos
com métodos relativamente eficientes.
Mas o problema não é simples, O es-
fôrço a fazer é grande começando
pel-o lado tecnológíco (secagem da
madeira para que os móveis não des-
colem em ambientes sujeitos a aque-
cimento central, colagem, acabamento
à altura dos concorrentes, quando,
para alguns casos, tais materiais de-
veriam ser importados), continuando
pelo esfôrço organízatórío (construir
fábricas e inventar métodos de pro-
dução erícíentes) e comercial (viagens
ao exterior, envio de modelos, protó-
tipos) .



CO'mO'mercado, convém' considerar,
em primeiro lugar O'Stradícíonaís ím-
portadores de móveis, como EE. UU.
e Alemanha.
4 - Peja falta de equipamento mo-

demo, a indústria nacional está numa
situação difícil. Poder-se-la escrever
um relatório de dez páginas sôbre êste
tópico.

5 - Está relacíonado com a constru-
ção. Devido à retração das constru-
ções iniciadas em 1962, 63 e 64, pode-
mos contar, momentãneamente, com
uma retração de negócios na venda de
móveis. Assim que começar um perío-
do mais atívo de construções, haverá
expansão na indústria de móveis
também.
6 - O govêrno não pode estimular

esta produção. O estado natural de
concorrêncía , Para isto precisamos
de muitos anos. A chave do móvel de
bom desenho e de baixo custo reside
na especialização dos fabricantes. que
seriam fabricantes de cadeiras, ~1esi-
nhas, camas, caixas, etc. em vez de
fabricantes de móveis, produzindo 400
modelos cada; e no equipamento efi""
cente. As máquinas atuamente pro-
duzidas no Brasil são boas, mas ao
mesmo tempo, são modelos cantíqua-
dos e superados, de baixa produtíví-
dade.
Em resumo, as perspectivas não são

multo brilhantes para O' futuro pró-
xímo, com a exceção de alguns que
não poupando estercos, tentem me-
lhorar sua produção sob todos O'S
aspectos ..

• Tendo visto sua revista em escritório
de colegas arquitetos quero por meio desta
externar minhas felicitações pelo brilhante
trabalho que é esta revista, como também
snv'ar-Ihe o meu enderêço para que possa
em futuro recebê-Ia.

Waldemar Herrmann
Rua Luís Coelho, 114 si 73
São Paulo - Capital

- Distribuimos ,ARQUITETURA gratui-
tamente a todos os arquitetos brasileiros
mediante uma única condição - ser mem-
bro do I,AB. Aconselhamo-lo a dirigir-se ao
IAB-SP, Rua Bento Freitas, 306, e tornar-
se sócio do I AB. Assim, V. passará a rece-
ber mensalmente através do próprio de-
partamento a revista ARQUITETURA.

• Desejo, ~hoje que minha ida à velha
Faculdade se esparsa, tornar-me assinante
da Revista do Instituto. Outrora isso era
feito gratuitamente, sei porém que a situa-
ção 'atual não permite ao IAB continuar a
distribuir porêsse Brasil afora suas ín-
formaçôes sem que venha a afetar aos
minguados proventos dos cofres dos nossos
IABs. Por estas e razões outras, pediria ao
colega que, por obséquio, informe sôbre
como pagar a assinatura, valor da mes-
ma, etc.

Oduvaldo Britto Sampaio
Avenida Estados Unidos - 3
Ed. Guarabira, si 502
Salvador - Bahia

- Seu pedido já foi atendido. Informa-
mos porém que estramos em enietuiimen-
tos com o IAB-BH para que a distr:buição
da Revista em Salvador, fique a cargo (],9
Departamento.

• Desejo-libes pedir que o meu nome seja
incluído no rol dos profissionais que sece-
bem gratuitamente a revista ARQUITE-
TURA. Tive a oportunidade de apreciar
alguns exemplares em escritórios de ami-
gos e pude constatar ser a revista muito
boa. Especialmente os seus artigos de
fundo e editoriais.

Autiuires AUf der Strasse
Caixa Postal, 315
Mogi das Cruzes - São Paulo

- Seu pedido foi atendido, há algum
tempo. Agradecendo suas eioçiosas reje-
rências a conselhamo-o, entretanto, a pro-
curar o M.B-SP, caso tenha havido qual-

Diálogo

quer interrupção no recebimento da re-
vista.

• Sendo estudante de Arquitetura, gosta-
ria ue passar a receber a revista ARQUI-
TETURA que considero indispensável,
tanto ao estudante quanto ao profissional.

Nilza Ruado
Rua Jacinto Gomes, 194 apto. 5
Pôrto Alegre - RGS

- Agradecemos o conceito que V. faz
de ARQUITETURA. Se V. se associar ao
IAB-RGS, passará a receber mensalmente
a revista.

-. Servimo-nos da presente para felicitar
a V. Sas. pela ínícíativa da publicação da
revista ARQUITETURA, empreendimento
dos mais úteis dentro do ramo de constru-
ção civil, tanto pela apresentação esme-
rada como pelos seus artigos sempre inte-
ressantes e os produtos nela anunciados.
Aproveitamos a oportunidade para soli-

citar a V. Bas. 'a gentileza de incluir-nos
entre as f~rmas as quais é distribuída a
revista ARQUITETURA, a qual nos será
de valiosa utilidade, dada nossa atividade
no campo da construção civil.

Karmar - Empreiteira de Obras Ltâa .
Avenida Rio Branco, 156 - Gr. 1825
Rio de Janeiro - GB

- Agradecemos suas considerações a res-
peito da revista- e informamos qUe já p1"O-
videnciamos o atendimento de sua soli-
citação.
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• De Ia manera muy atenta, ruego a
ustedes se sirvan informarme, en Ia bre-
vedad que les es possíble, 10 que costaría
Ia suscrípcíon anual, de su revista AR-
QÚITETURA l ...).

Roberto Larenzcma H.
Apartado Postal, 3122
Quito - Equador

• Tenemos mucho interés en suscríbir-
nos a su revista ARQUITETURA, por 10
que mucho les agradeceríamos se s'rvíeran
informarnos al respecto.

Consultecnica Ltda.
Eugenio Gordienko - Gerente
Apartado Posta, 4593
San José - Costa Rica

_ Enviamos os seus pedidos ao depar-
tamento de assinaturas para serem aten-
didos.



Destaque
Oscar Níemeyer Grande Prêmio
Internacional de Arquitetura.

o Grande Prêmio Internacional de Ar-
quitetura e Arte, concedido, pela revista.
"L'Architecture d'Aujourd'hui", coube êste
ano ao arquiteto Oscar Niemeyer. OM foi
indicado para receber a alta distinção pela
unanimidade dos membros do Comitê de
L'A.A., por seu trabalho em Brasília e
pela conjunto de sua obra.
O Grande Prêmio Internacional de Ar-

quitetura e Arte foi instituído pela "L'Ar-
chitecture d'Aujourd'hui" para recompen-
sar o autor de uma obra, ou conjunto de
obras que se tenham destacado por sua
qualidade plástica ou pela perfeita integra-
ção da arte contemporânea na Arquitetura.
O Jlúri do Grande Prêmio, presidido por

André Bloch, é composto pelo Comitê da
Revista. Todos os anos, êste Júri se reúne
para apreciar os relatórios que ~he são
submetidos, mas não concede obrigatoria-
mente o prêmio.
O primeiro arquiteto a receber o Grande

Prêmio Internacional foi o japonês Kenzo
'Tangue,em 1959; Arne Jacobsen, o se-
guinte, foi distinguido em 1961.
Ao conceder o Grande Prêmio Interna-

cional de Arquitetura e Arte a Oscar Nie-
meyer, o Júri declarou que esta era uma
justa homenagem que "L'Architecture
d'Aujourd'huí" prestava "a um grande
criador e a um homem que soube defender
com paixão sua profissão e suas convicções,
não deixando porém, apesar de imensa
notoriedade mundial, de ser profunda-
mente humano".
A revista "L'Architecture d'Aujourd'hui"

patrocinará uma exposição da obra de OM
em Paris, por ocasião da entrega do prê-
mio e lhe dedicará uma de' suas próximas
edições.

Catherine Bauer (1905 - 1964)
ARQUITETUiRA registra COm pesar o

falecimento de Ca1:iherine Bauer Wurster,
ocorrido em 29 de novembro do ano pas-
sado, durante uma excursão nas Serras
de Talmalpais, nas proximidades de São
Francisco, USA.
Catherine Bauer foi um dos profissionais

que devotava apaixonada preocupação pelo
destino das cidades e sua população. AR-
QUITETURA em seu n.O 10, abril de 1963,
transcreveu um trabalho seu sôbre "O
Desenvolvimento Econômico e Urbano:
Implicações Sociais", no qual o tema cen-
tral de Suas preocupações é abordado com
a costumeira proficiência.
Catherine Bauer era professôra de Pla-

nejamento Urbano e Deã Associada da
Faculdade de Planejamento Regional da
Universidade da Califórnia. Berkley; e
espôsa de Willian W. Wurster, Deão Emé-
rito da mesma F,aculdade. Catherine Bauer
nasceu em 'Elizabeth, N. J., em 1905 e
fêz seus estudos em Vassar. Sua obra,
"Modern Housing", publícada em 1934, é
uma obra pioneira no quadro americano
de estudos sõbro política social e habita-
ção, dependentes de financiamento gover-
namental.
Sua contribuição à política habitacíonal

norte-americana vem desde os prímeíros
ensaios. catherine Bauer foi consultora
do Presidente F. D. Roosevelt; escreveu
o capítulo referente à habitação e plane-

jamento de comunidades do relatório
"Metas para os Americanos", preparado
pela Comissão de M:etas Nacionais do Pre-
sidente Eisenhower; era membro do grupo
de trabalho encarregado de estudo de pro-
blemas urbanos, nomeado pelo Presidente
Johnson. Catherine Bauer era ainda con-
sultora, nos assuntos de sua especialidade,
da ONU, da Fundação Ford, da Fundação
Rockfeller e de numerosas organizações
habitacíonaís e de planejamento urbano.

CREA (6.a Região) faz Campanha

A campanha de divulgação empreendida
pelo CREA da 6.a Região em fins do ano
passado merece nosso aplauso. Pena é que
a legislação atual não tenha permitido o
exato .esclarecímento das funções especi ..
ficas do engenheiro e do arquiteto. Os
textos dos cartazes mandados fazer pelo
CREA e publicados na imprensa paulista
promovem e divulgam em comum duas
profissões distintas - Arquitetura e Enge-
nharía - mantendo portanto, uma con-
fusão que hoje não tem mais justificativa.
Ressalvado êste aspecto, a promoção

feita pelo CREA só pode merecer apoio e
elogios. Em muitos países - Inglaterra,
por exemplo - a publicidade profissional
individual é proibida. A promoção da pro-
fissão, e conseqüentemente do profissional,

.. é privativa do órgão de classe, - .o Royal
Instítute or Britísh Archítects - ao qual
estão afetos, também, as funções regulado-
ras e fiscalizadoras do exercício profis-
sional.
Entre nós, os CREAs, - talvez pelo fato

de reunirem em um mesmo organismo
duas profissões que Se mantêm alguns
pontos de contato entre si, são, por outro
lado essencialmente distintas, - restín-
gira{u-se ·a uma função de polícia, desen-
volvida burocràticamente. Para a maioria

I

dos arquitetos brasileiros os CREAs, até
agora, nada mais foram do que órgãos aos
quaís se deve pagar uma taxa anual e
onde se vai, depois de formado, registrar
um diploma e tirar uma carteira.
O d-esenvolvimento atingido pela Enge-

nharia e pela Arquitetura, no Brasil, no
entanto, exige dêstes órgãos, a nosso ver,
uma atitude menos tímida, mais atinada
com a prática profissional e bem mais d;-
nâmica. Questões da maior relevância se
processam sem que os CREAs se mexam.
Sua atuação no campo profissional só se
revela através de pequenas providências
relativas a interpretações do texto do de-
creto, Um tanto idoso, que regula o exer-
cício profissional.
Os grandes problemas profissionais ai

estão sem que os CREAs os enxerguem.
A ação dêsses órgãos, em grande parte,
é regida por uma óptíca míope, e esta é
uma das razões de vermos com satisfação
a reação esboçada pelo CREA da 6.a
Região.
Se aos CREAs, dentro da legislação vi-

gente, cabe regular e fiscalizar o exercício
proríssíonal do arquiteto e do engenheiro,
não lhe é possível ignorar a situação real
do exercício dessas profissões. Mas qual é
essa situação? Sabemos, com certeza, qual
o estado real e atual dessas profissões?
Sabemos quantos profissionais de cada
ramo da engenharia estão atuando em seus
setores específicos e quaís os setores que
demandam maior número de profissionais?
Sabemos como, em sua totalidade, desem-
penham suas funções os arquitetos? Quan"
tos dêsses profissionais, uma vez diploma-
dos exercem efetivamente suas profissões?
Sabemos, por outro lado, o estado do mer-
cado de trabalho do engenheiro e do ar-
quiteto? Qual o número dos profissionais,

COnclui na pág. 42



NotÍcias
XI Congresso Pan-ámerícano de'
ArquiItetos

~
Será realizado em Washington - 14 a 13

de junho - o XI Congresso pan-Ameri-
cano de Arquitetos, que coincidirá com a
97." convenção anual do Instituto de Ar-
quitetos Americanos (A. I. A.) .
O 81'. Adlat E. 8tevenson, embaixador

dos -EVA junto as Nações Unidas será o
presidente de honra do XI Congresso, cujo
tema é "Cidades das Amértcas".
O Congresso e a Convenção do A. I. A.

terão lugar no hotel "Sheraton Park".
~R,eferindo-se ao acontecimento o arqui-
teto Arthur Gould Ore11, J1'., FAIA, presi-
dente da A.I.A. e futuro anfitrião do Con-
gresso, afirmou que Congresso e Convenção
atrairão o maior grupo de arquitetos que
já se reuniu na história. "Americanos do
Norte e do Sul estão preocupados com a
qualidade de suas cidades e o impacto que
elas determinam no equilíbrio físico e es-
piritual de seus habitantes. Estamos en-
cantados com o fato de o Embaixador
stevenson ter aceito agregar sua experi-
ência e prestígio à nossa busca de conheci-
mento e soluções para o problema".
Ao aceitar a presidência de honra do

Congresso, o Embaixador stevenson decla-
rou: "As nações do hemisferio Ocidental
partilham, -em grau superlativo, problemas
similares de crescimento e desenvolvimento
de comunidades. Virtualmente,' tôdas as
cidades no Nôvo Mundo se encontram
diante de inauditas fôrças de expansão,
de deterioração e de feakiade que ameaçam
razer de nossas áreas urbanas lugares ina-
dequados ã conquista de uma vida decente.
O XI Congresso Pan-Americano de Arqui-
tetos focalizará êstes problemas e, dentro
do espírito de cooperação internacional,
pesquísará as medidas através das quaís
o ambtenta físico de nossas cidades trans-
forme-se numa forma de aumentar o va-
lor da vida de nossos cidadãos".
Estima-se que mais de 1.000 arquitetos,

de 10 nações latino-americanas partícípa-
rão do Congresso, juntamente com o do-
bro dêsse número, ee arquitetos dos EUA.
A reunião conjunta enfoeará o desen-

volvimento urbano do Hemisfério Ociden-
tal, desde o início de sua evolução até o
presente, projetando-se para o futuro.

Mauro Viegas: Nôvo Presidente do
CREA - 5.a Região

O arquiteto Mauro Viegas foi eleito para
presidência do Conselho Regional de En-
genharia e Arquitetura da 5." Região.
Neste ponto da evolução arquitetõnica bra-
sileira e do desenvolvimento da engenharia
nacional, Mauro Viegas tem na díreção do
órgão regulamentador e físcalízador das
profissões 'Cio engenheiro e do arquiteto,
uma árdua tarefa a desempenhar. AR-
QUITETURAao se congratular coma ín-
vestidura de :MIaul'OViegas na presidência
do CREA da 5." -Região, está certo de que
êle dinamizará êste órgão, dando-lhe novas
características de ação. A êste respeito, é
oportuno citar a exemplo da ação impressa
ao CREA da '6." Região (lSP), pelo enge-
rsheíro Christiano ,stocler das Neves Fi-
lho. Da atividade do CREA da 6." :Região
damos, em outro local desta edição,' notí-
cia sôbre a recente campanha de esclare-
cimento e divulgação por êle empreendida
em São Paulo;

• são mais profundas • não mancham
• jamais enferrujam • não lascam
• 6 tamanhos simples e
1 duplo, em 7 côres
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CONSPLAN
o Govêrno Federal criou um órgão des-

tinado a coordenar as atividades de plane-
jamento no país: o CONS'PLAN. Na cons-
tituição do Conselho, os arquitetos não
foram incluídos. A diretoria do IAB dír i-
gíu oficio ao Ministro do Planejamento,
afirmando: "O IAB tomando conhecimento
da criação do CONSPLAN vem, uma vez
mais, colocar-se à dísposição do Govêrno
para colaborar, sempre que lhe fôr possí-
vel, para o bom exito da iniciativa. Em-
bora a classe dos arqu' tetos não esteja
sequer mencionada na constituição do
Oonselho, é de se esperar qus a colaboração
do arquiteto, em várias atribuições do
órgão recém-criado, venha a se fazer ne-
cessária, e é visualizando essa possibili-
dade, disposta no artigo 7.° do Decreto, que
o IAB coloca-se a disposição do Govêrno".

Unâversídade do. Paraná:
Primeiros Arquitetos

Colou grau (2'1}- 3 - 615) a pr imeíra tur-
ma de arquitetos, do Curso de Arquitetura
e Uf'banismo da Escola de Engenharia da
Uníversídade do Paraná.
Compõem esta primeira leva de arqui-

tetos paranaenses: Alfredo Jacoboy.ricz,
Alfred Willer, Antônio Garlos M. Chemin,
DirceuSchmidlin, Domingos Filameno
Neto, Fernando N. Ste'rnberg, Henrique
'Panek, Ja:me Lerner, Jaime Wasserman,
Lineu B. da Macedo, Lourenço da Silva
Mourão, Lubomir A. Ficinski Dunín e
Onaldo Pinto de Oliveira.

Nova Lei de Habitação na Malásia

O Parlamento indonésio aprovou recente-
mente uma lei sôbre os problemas básicos
da habitação. Esta lei estipula que todo
cidadão tem o d'reíto de possuir e desfru-
tar sua própria moradia, ajustando-se às
normas sociais, técnicas e de segurança
moral; e que cada cidadão tem a obrigação
de participar dos esforços tendentes a al-
cançar o mencionado objetivo, de acôrdo
com sua capacidade.
Cabe ao govêrno, segundo a nova lei, o

incremento de cooperativas e bancos de
habitação, dotando-se dos suficientes re-
cursos; dos serviços adíc'onaís e a criação
de ambiente propício à atração de inver-
sões de empresários e financistas nacio-
nais, em tudo o que se relacione à habi-

40 tação.
A lei contém ainda outras disposições,

tendentes a dar segurança tanto aos pro-
prietários quanto aos inquilinos, e estabe-
lece que o govêrno efet'vará medidas orí-
entadoras, serviços e assistência para a
execução de projetos, sem prejudicar o
espírito de assistência mútua ímperante na
população.
Finalmente, a nova lei determina que as

emprêsas privadas têm por obrigação pro-
ver seus empregados de moradia, medida
esta da qual não estão excetuadas as em-
prêsas estrangeiras em funcionamento no
país.

<CINVA, outubro de 1964).

carrtaz da VIII Bienal
Darcio Bassan;., publicitário de São Paulo,

obteve o primeiro prêmio no concurso de
cartazes para divUlgação da VIU Bienal de

São Paulo. O Júri estava composto por
Lucio Gríncver, Presidente da Associação
Brasileira de Desenho Industrial; Júlio
Franco Neves, do Instituto de Arquitetos
do Brasil - Departamento de São Paulo;
Yolanda Mohaly ; Geraldo Ferraz e Ge-
raldo Eulalio Nasc'mento e Silva, que re-
presentou a Fundação Bienal. O cartaz
premiado, nas côres verde, azul e branco
sugere gràficamente o tema do concurso.
O júri atribuiu menções honrosas a Da-
nilo Di Prete e Acácio Assunção.

Arquiteto Finlandês no Rio

A Exposição de Arquitetura Finlan-
desa, inaugurada no Rio de Janeiro, no
dia 2 de abril, sob os auspícios da Em-
baixada daquêle país, do Departamen-
to da Guanabara do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil e do Instituto Cul-
tural Brasil- Finlândia, teve a sua
montagem orientada pelo arquiteto
Lundsten. Lundsten representa o Mu-
seu de Arquitetura da Finlândia. e é

esta a sua segunda viagem ao Brasil.
Durante a sua visita anterior foi

responsável pela montagem da mesma
exposição no Museu de Arte de São
Paulo.

Petrobrás Concurso para
Ediifício Sede

A petrobrás pretende construir na
Guanabara seu edifício sede. Toman-
do conhecimento deste fato, o IAB di-
rigiu-se à presidência da emprêsa bra-
sileira de pejróleo sugerindo a reali-
zação de um concurso público para a
escolha do projeto de sua sede. No
ofício enviado ao presidente da Petro-
brás, Marechal Adelmar Gueiroz o IAB
afirma: "Com uma medida desta or-
dem, a Petrobrás terá a oportunidade
de escoher o melhor trabalho, den-
tre os inúmeros que, certamente serão
apresentados. tendo como base o cri-
tério comparativo, o mais aconselha-
do em casos dessa natureza. O con-
curso que será de âmbito nacíonal.
muito concorrerá para o sucesso do

empreendimento, e, o projeto escolhi-
do, será, por certo, um marco de nos-
sa arquitetura contemporânea".

Suécia Expõe Planos
Urbanos'

Uma exposição organizada pelo Mu-
seu Sueco de Arquitetura e dírigída
pelo arquiteto Allan Westerman, foi
inaugurada recentemente em Mon-
treal, no Canadá.
A mostra, intitulada "Planejamento

Sueco de Centro Urbanos", será ex-
posta em outros centros canadenses,
passando a seguir para a Europa. Nela
são expostos centros urbanos criados
recentemente na Suécia, e alguns que
estão prestes a serem terminados.
Entre outros são apresentados os cen-
tros de õrebro, Oxelõsund, Peteo,
Sinkõping e Luleo.

Arquiteto Francês Recebe Prêmio
Literário

O prêmio "Deux Magots" foi concedido
ao arquiteto iF'ernando pouillon, por sua
obra "L€s Pierres Sauvages". Em "Les Pier-
res Sauvages," Pouillon expõe suas convic-
ções artíst'cas sob a forma de um diário. O
livro relata os conceitos de um monge que
edificou no século XII a Abadia de Tho-
ronet, na Provença, narrando os problemas
enfrentados pelo construtor em face da
debilidade humana e de razões técnicas e
financeiras .

.Novos Mate'l'iais

CELITE LANÇA REGULADOR
AUTOMATICO DE TEMPERATURA

Para eliminar os inconvenientes da va-
riação térmica da água nas torneiras e no
chuveiro, a Cerâmica Sanitária Porcelite
lança agora o seu regulador automático de
temperatura, o Eurotherm Kugler Celite.
11:um aparelho que funciona através de

mecanismo preciso e controla automàtica-
mente a entrada da água quente (aqueci-
mento central) e fria, condíconando as
duas correntes numa temperatura uni-
forme.
Eurotherm Kugler Celite segundo o fa-

bricante, é uma necessidade nas residên-
cias modernas, em hotéis, hospitais e labo-
ratórios, onde são indispensáveis como con-
fôrto e segurança.



Allegheny Publâe Square,
Píttsburgh

o concurso internacional para a praça
pública Allegheny, em Pittsburgh (USA).
foi lançado há cêrca de um ano atrás. O
concurso era em duas etapas e os orgarr'-
zadores receberam 30& projetos. O júri,
composto por Gordon Bunshaft (USA) ,
Henry J. Mecêne (USlA); Hector Mestre,
arquiteto (!México); John B. Parkin, ar-
quiteto (Canadá); Viljo Revell, arquiteto
(Finlândia); Dahlen K. Ritchey (USA);
Hideo 'Sasaki, arquiteto (USA); Adolph
W. Schmidt (USA), examinou os traba-
lhos críteríosamente.

Dos 305 projetos apresentados, 5 deve-
riam ser selecionados para concorrer à se-
gunda etapa. O programa determinava
que os concorrentes deviam f.azer uma
clara exposíção sôbre a praça públíca ur-
bana contemporânea, compôr um plano de
fundo e Um ambiente apropriado aos novos
e antigos edifícios existentes e estaoelecer
uma convergência harmoniosa e apropria-
da à vizinhança.
Considerando êstes dados, o Júri defron-

tou-se com um problema: um úrííco pro-
jeto respondia as exígênc'as do programa
e tinha qualidade suficiente para receber
o prêmio. 1!:ste projeto era de autciria de
William Breger, .rarnes Terjesen e Warren
Wínter da Universidade de Pratt, Brook-
lin, Nova York, que receberam os 5 mil
dólares de prêmio destinado ao pr'meíro
lugar e foram encarregados da execução
do projeto. Esta decisão foi tomada unâ-
nimente pelo Júri.
Na opinião do Juri, o projeto vencedor é

um dos únicos concebidos de maneira sim-
ples. O nível da Praça foi ligeiramente
rebaixado, para torná-Ia acolhedora aos que
nela permanecem durante o seu tempo
livre ou em manifestações socía's , Os mu-
ros, OS degraus, os locais de estar, bem
como a água, foram hàbilmente tratados
para dar à praça um ínterêsse visual. TO-
dos êstes elementos estão em harmonia
com os edifícios existentes e previstos. A
praça é em sua maior parte pavimentada
e o Júri foi de opinião. que ela seria me-
lhorada se Um ma'or número de locais de
sombra tivessem sido programados. .

11 Congresso Brasileiro de
Geégrafos.

Realízar-se-á no Rio de Janeiro no
período de 22 a 29 de [ulho do cor~en-
te 'ano 'Ü II Congresso Brasileiro de
Geógrafos, que compreenderá 5 reu-
niões culturais para apresentação e
debates de teses e comunicações. con-
ferências. 3 símpósíos e 3 excursões
relacionadas aos temas dos referidos
símpósíos.

Temário - Geomorfologia - proble-
mas das superfícies de aplaínamento
no Brasil e seus depósitos eorrelatívos.
Variações climáticas e seus reflexos
na paisagem. Evolução das vertentes.
As formas litorâneas. Climat,Qlogia
Classificações e índices climáticos.
Estudo dinâmico dos climas; massas
de ar. Teoria e significado das modi-
ficações climáticas. Microclimas. Hí-
drelogía - Classificação dos regimes
dos rios brasileiros. A carga dos rios.
O lençol treátíco e a economia de água
nas zonas semí-árídas. Bíogeegrafia c-,

Problemas de nomenclatura e classi-

,/

o "doutô'' e eu gostamos muito de materiais
construtivamente-construtivos ...

o trabalho da gente rende mais. Não complica, Nem dá bronca. A obra não
fica encalhada. Cada dia a gente vê o chão mais lá embaixo :- "Ta subindo,
beleza!", Estrutura pronta no prazo. Chopada. O "doutó" satisfeito, Já vamos
começar outra. Também vai ter esta placa:

~~f),
LAJES VOLTERRANA:&JW1

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

SÃO PAULO (Barão de Itapetininga, 151 - 11,0 - Fone 35-7245) - RIO (Rua da Lapa, 180
5.0 - Fone 22-5470) - BELO HORIZONTE (Rua São Paulo, 893 - 8.0 - Fone .4-1326)
RIBEIRÃO PRETO (Rua Álvares Cabral, 576 - Fone 37Q1) - BRASluA - RECIFE



ficação de vegetações. Possibilidade de
elaboração de uma carta de vegeta-
ção do Brasil na escala de 1:1.000.00.
Importância dos tatõres antropogêní-
cos na vegetação tropical. Classifica-
ção e cartcgrafia dos solos. População
- Características do crescimento da
população rural e urbana. Dinâmica
da popu.ação face às condições c.1)
mercado de trabalho. Mcbilidade da
população - diferentes tipos de mí-
gnações, Geografia Agrária - carac-.
terízação regional e dinâmica das es-
tru uras agrárias brasileiras. Proble-
mas de classíücaeão e cartografia do
USl() da terra na escala de 1:100.0(10.
A expansão dos mercados e as trans-
formacões da paisagem, agrária. Geo-
grafia das Indústrias - Probo emas de
concentração índustr.al. Tipos de lo-
calização industrial. A implantação
industrial e as modificações introdu-
zidas na organização do espaço. Geo-
grafia da Circulação - Os transpor-
tes na modificação da paisagem geo-
gráfica. Métodos de pesquisa de Geo-
grafia de circulação; exemplos brasi-
leiros. Circulação aérea no Brasil.
Geografia Urbana - Aspec os da ação
dirigente da cidade. O equipamento
urbano como elemento de caracterí-
zação de cidades. GeOgrafia Regicnal
- A ap ícação de novas técnicas ao
estudo da região, exemplos de estudos
regionais. Díversíf.cação de organiza-
ções regionais e suas ínter-relações.
Enslno da Geografia - A posição da
Geografia na reforma do ensino su-
perior do Brasil. Como encarar o en-
sino da Geografia Regícn al no curso
secundário. Problemas das grandes
cidades e suas v'nculações regionais.
Visando concentrar as atenções dos
pertfcípantes do II Congresso Brasi-
leiro de Geóg,:,afos sôbre temas que in-
teressam díre amente àqueles que se
preocupam com os problemas das
grandes cidades e de suas vínculaeões
regícnaís o Comitê Executivo previu
2, realização de alguns símpós'os e
uma mesa redonda.

A partíctpação nos símpósíos é fa-
cultada aos membros que, na ficha
de adesão,' manifestarem essa inten-
ção. Um resumo de cada comunica-
ção aos símpósíos - 3 páginas dati-
lografias em espaço 2 - deverá ser
enviado ao Comitê ExecutiV'O, em 3

vias, até 1.0 de maio de 1965. Estas
comunicações deverão adequar-se aos
seguintes temas: 1 - Contribuição In-
terdisciplinar para ° planejamento.
2 - A Região: O problema da conceí-
tuação de região. A aplicação dos di-
ferentes concertes ao Brrsil. 3 - Geo-
grafia das Indústrias: Metodologia da
pesquisa. Exemplos brasileiros. 4 -
Geografia Urbana: Organização inter-
na das cidades segundo o estágio da
evolução urbana.

Maiores detalhes sôbre o II Congres-
so Brasileiro de Geógrafos podem ser
obtidos dirigindo-Se ao Sr. José cesar
Magalhães Filho, Secretário do Comi-
tê Executívo, Av. Beira Mar. 436, 8.°
'andar - Rio de Janeiro - Guanabara.

Pré-fabricação na Suécia
A firma AB Hultsfreds Industri Erna,

maío- fabricante de casas pré-faorícadas,
em madeira, aumentou sua produção em
75%, passando a produzir ma.s 25 casas
díáras , A firma conta em sua linha de
produção com 70 tipos de casas e fornece
também, igualmente pré-fabrícadas, esco-
las, casas para anciães, equipamento para
cozínhas e outros produtos de carpintaria.

Oonstrução de moradias na
Espanha

A demanda de moradias na Espanha em
HKC3, foi 4,OO..1illunidades residenciais, dis-
tribuídas em 317.4G2 para a inic ativa pri-
vada e 87.759 para o Govêrno. Essas mo-
radias são de 'renda limitada. ou subven-
cionadas, sendo o total día.ríbuído de acõr-
do com o seguinte quadro:

Renda
Iniciativa Limitada SubvenciOnadas

Privada, 13,3.216 184.186

Oficial 84.438 3.321

Total 217.654 187.5_07

O programa de construção em 1963 era
de 150.518 e foram construídas 205.613
casas.

No período de 194{)..45foram construídas
na EspaIl'ha 8.913 moradias. A partir desta
data o ritmo de construções teva.a seguinte
expressão:

Ano Moradias

19'10- 45 8.916

195'7 88.233

1968 90.531

1959 123.309

1960 12-9.123

1961 135.345
1962 162.445

1963 205.613

segundo a secretaria Geral Técnica do
MiIútério de La Vivienda da Espanha, as
moradas terminadas de 1940 até 1959 atin-
gem a cifra de 651.319. Nos quatro anos
que vão de 1960 até o final de 1963, foram
terminadas 002.527 moradias.

DESTAQUE

Conclusão da pág. 38

de ambas disciplinas, desviados de suas
funções j Que tipo especíríco de proííssío-
naís exigem os vários setores da vida na-
cional? Qual a verdadeira expressão do
exercício ilegal dessas profisSões?
. ,_ll: provável que se argua não caberem
aos CREAs as respostas a estas indagações,
por estranhos a sua competência. Não po-
demos ace.tar este argumento, pois Se lhes
cabe o d reito e o dever de 'regular e fis-
calizar o exercício profissional, não lhes é
possível ignorar estas e muitas outras ques-
tões que poderiam aquí ser formuladas,
cõdas da maior relevância para os desti-
nos das duas profissões.
O CREA da &.a Região elegeu recente-

mente seu nôvo presidente, o arquiteto
Mauro Ríbe.ro V egas , MRV fêz carreira
nos quadros profissionais da Guana:bara,
onde ocupou cargos dos mais' relevantes.
Confiamos em que Mauro Viegas saberá
imprimir a atuação dinâmica e positiva,
de que o CREA da GuaiÚllbara -necessita.

o
-- "MNB

:nos ~FOGOES
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DICOR NION

VITR IFICADOS
Não dilatam. Não racham. Imunes à ação
do sol e da poeira. Produzidos em vários
estilos, em 7côres permanentes, brtlb arrtes

CERÂMICA SANITÁRIA PORCELITE S. A~
MATE RIA IS C ERÂM ICOS CEL ÉM, LTOA.
Matriz: Rua Itapura, 626 - Tel, 93-1183 - C. Postal 2818 - São Paulo
Filial: Rua da Assembléia, 11-9.° ando- Tel. 31-0784 - Rio de Janeiro



Arquitetura Atual da América

O Instituto de Cultura Hispânica
programou para o Outono (outubro a
dezembro) de 1965 uma exposição da
Arquitetura atual da América. A con-
vocatóría da Exposição, que vem assi-.
nada por Gregorio Marafion diretor
do Instituto, tem o seguinte teor: "O
Instituto de Cultura Hispânica, no pros-
seguimento de sua iradicional linha
de apresentação na Europa dos novos
valôres que vão surgindo com extraor-
dinária pujança na América" quer
apresentar agora a perscnalíssíma Ar-
quitetura americana de hoje. Se a arte
popular foi ontem, símbolo do senti-
mento artístico de todo um povo pelo
que tem de anônimo no traba.ho e de
comum na vida; e anteontem foram
a pintura, o desenho e a gravura
atuais, os testemunhos claros dos ca-
minhos pelos quais avança a cultura;
hoje, com a Arquitetura" pretendemos
atingir um ponto mais elevado. A
Arquitetura, cremos, cava.ga entre o
popular, o social, o comum ou cultu-
ral, integrando-se nelas, apareptemen-
te, diferentes linhas por onde vão o
pOVlOe a sua civilização.
Todos os arquitetos qus desejarem

partícípar dessa exibição, pedem en-
viar à Comissaria de Exposições do
Instituto de Cultura Hispânica, Ave-
nida de Ias Reyes Caó.íoos, Cidade
Universitária, Madrld-S, as fotografias
(negativos em prêto e branco) das

obras por êles realizadas acompanha-
das de plantas e de uma memória d.es-
critiva de cada uma. Podem enviar
quantas obras quiserem já que o Insti-
tuto ccnría plenamente em que o bom
critério de cada um dos concorrentes
conseguirá a seleção de suas obras
mais representativas.
A Expofllção não é um concurso e

não se pretende, de modo nenhum,
criar uma competição; mas sim, tal-
vez, apresentar na Europa um pano-
rama o mais completo possível, do per-
sonalíssímo e original aspecto que
apresenta hoje a Arquitetura atual da
América. O Instituto contará com
uma Comissão assessõra, rcrmada por
arquítetos europeus, para efetuar uma
seleção, no caso de ser necessária, e,
ao mesmo tempo dar ao conteúdo da
exposição uma unidade orgânica e su-
í'íclentemen-e didática.

Equipe Arquitetura no Cais do
Pôrto.

A "Equipe Arquitetura", dirigída pelos
arquitetos Luis Carlos Freitas, Paulo de
Mendonça Tibau e José Getúlio Lima Jr.,
desenvolvendo uma nova linha de indus-
trialização de interiores, está instalando
no Cais do Pôrto, na Av. Rodrigues Alves,
5(35),no Rio, onds já funcionam seus es-
critórios e fábricas de móveis, uma expo-
sição completa da nova linha de móveis de
sua criação.
O objetivo da firma é formar em seu

local permanente de exposição um centro
de arte e técnica, com mostra permanente
de pintores, escultores e artistas plásticos
em geral, realizando diversos tipos de arn-
b'entes , "Equipe Arquitetura" oferecerá
aos seus clientes não só os móveis da linha
EQ. como também todos os serviços corre-
latos às obras de instalações de Arquite-
tura de interiores.

ANUNCIE E~

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

o cimento Portland Mauá
supéra as especificações
exigidos para cimento
Portland no mundo inteiro

e,
..

.
,

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND



Rio/S. Paulo, abril de 1965.

o Instituto de Arquitetos do Brasil vem editando, .há 34 múmer os consecutivos, a RevistaARQUITETURA, seu órgão oficial de informação. Não há dúvida de. qu~, particularmente
entre os arqui tetos e demais técnicos ligados à construção, ARQUITETURAjá se rír-mcu ,
gozando hoje de prestígio e conceito não alcançados. por nenhuma outra publicação
de seu gênero.

ARQUlTETURA,é indiscutivelmente, a única publicação técnico-cultural do país, e amais,re-
gul ar e bem -f'e í ta revista: brasi.leira de arqui tetura.A única que sai em prazos certos e tem
como preocupação máxima informar adquadamente aos profissionais a quem se dirige.

·0 nosso depoimento - que pode ser tomado como o de todos os arquitetos brasileiros - é de
que ·ARQUITETURA'é-o único veiculo de comunicação direta e permanente com os pr c -
r í s s í-ona í s de arqui tetura do Brasil: Nenhuma outra publicação especializada brasileira
traz uma mensagem aos arqui t.e t.os e construtores corno a veiculada por ARQUITETU~A,pois ela
guarda os conceitos que#géraram o'movimento da arquitetura moderna no Brasil e acompanha
fielmente as diretrizes de sua evolução. Por esta razão', não temos dúvida sôbre o interêsse
que qepertam a~matérias divulgadas em ~RQUI~ETURAentre os profissionais que se dedicam
à ed ír i cácãõ . Esta cr~nça traz -nos':a 'c e r teza de que qualquer mensagem veiculada através
de ARQUITETURAencontra le1 t6F 'CSúlo e interessado em todos os arquitetos brasileiros.

A Revista ARQUITETURAé distríbuida, mensal e gra tui tamen te, a cada um dos ar qu í tetos bra-
sileiros e constitui-se no seu órgão oficial de informação sôbre o movimento arquitetônico.
Assim o interêsse dO arquiteto por ARQUITETURAvai além da simples leitura ocasional.
ARQUITETURAé uma revista que o arquiteto lê, coleciona e prestigia, por que é a revista que
encarna a defesa dos seus interêsses pro:Hssionais e, satisfaz à sua necessidade de contato
com o movimento cultural e técnico, informando-o de forma mais compl e-ta' e adequada, além
de ser o órgão oficial da classe, a Revista do INSTITUTO DE ARQUITETOSDOBRASIL.

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



chapa 1rapezoidal
de alumínio para revestimentos e coberturas
Material

•
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 ••

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

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

Isolamento Térmico
Oferece maior grau de isolamento térmico por
reflexão. Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, chega a reduzir no verão, de 15· C, a
temperatura interior.

••

Companhia Brasileira de Dlumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMfNIO

Av. da Luz, 297 - 112ando _ 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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