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Sra. DECORADORES:
cortinas de linho rústico e rústico estilizado,

desenhos e texturas originais com efeitos arquitc-
tônicos, para realçar suas obras em qualquer ambiente .

REF. 2011/1 Linho alvejado com jôgo de sombra e luz REF. 2062/1 Linho Cru alvejado com renda rústica

REF. 2025/1 Linho cru com fios prateados REF. 2074/1 Fio de Linho Flamê em desenho rústico

Linha rústica de preço popular
Linha estilizada altamente exclusiva com mais de 100 desenhos

M-O-D-E-R-N-Í-S-S-I-M-O M-O-D-E-R-N-Í-S-S-I-M-O

Uma criação do Linifício Leslie, há mais de 10 ~nos com linho 100% puro.

R e p r e s e n ta n te s : GUANABARA - Rua Marquês de Abrantes, 126 - sala 1007 - Tel. 45-2554 O SÃO PAULO
- Rua Conselheiro Crispiniano, 29 - 10.° andar, gr. 103 - Tel. 34-5944 o BELO HORIZONTE - Rua Rio de Janeiro,
195 - sala 413 Tel, 4-3273 o RECIFE - Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, 115 - sala 33 - Tel. 4-3835
O SALVADOR - Rua Conselheiro Saraiva, 26 - 2.° andar - Tel, 2-1911 O CURITIBA - Praça Generoso Marques,
30 - Caixa. Postal, 345 - Tel, 4-4327 o BRASÍLIA - Hotel Nacional -lOJa 21/49 - Tel. 2-4733 o PÓRTO ALEGRE
- Rua Voluntários da Pátria, 283 - 1.° andar, sala 1 - Caixa Postal, 497 - Tel, 7654 - Enderêço Telegráfico: Toalha



Fabricadas nos
tamanhos padrões de

1.220, 1.830, 2.440, 3.050
e 3.660 mm x 890 mm

as Chapas Onduladas de Alumínio
ALBRA para telhados ou revestimentos,
são comparativamente mais econômicas

no preço por metro quadrado útil 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.

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 ECOIOMIA 10 RECOBRIMElTO LATERAL!

PÊSO ESPECiFICO MUITO MIlIS LEVE I
Para uma chapa de alumínio que pe-se
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 Alumínfo ALBRA
duram tôél'a vida!

TELHAS
de GJOQO[U)DUUÔ8

ALBRA
para telhados
ou revestimentos em:

indústrias
arlnazéns
oficinas
sitios
e fazendas

MANElBILlOAOE!
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!

ELEVIlDA 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 f ibro-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!

:::J .-

_CII_ALUMINIO DO BRASIL S.A.
Caixa Postal, 8039 • São Paulo.



" responda depressa: por que esta casa é tão obviamente moderna? "

Porque o telhado não é "quadrado",
É feito com meios-tubos Eternit.
Definitivamente 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 de?orativas,

coberturas horizontais

&ernit
- mais de 60 anos de experiência

na fabricação de produtos de
cimente.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



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

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

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



ambiente - spazio
spazio móveis e decorações I i m i t a da
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria e comércio de

móveis s. a.

uma I i n ha c o m p Ie t a d e m ó v i e s p a r a
escritório e residência desenh ados por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n a I .

di sp o n í v e i s em jacarandá-da-baía e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

Con.ull. sem compromisso nosso dep.rlamenlo de planejam enio
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rio. gb

••
ambiente - spazio
spazio móveis e decorações li m i ta d a
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria e comércio de

móveis s. a.

uma I i n ha c o m p I e t a de mó v e i s p a r a
escritório e residência desenhados 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 em jacarandá-da-baía e
aço cromado para entrega im e d i a ta.

Consullo um compromisso nOllo deporiam enIo de planejamenlo
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rio. gb
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tempo é dinheiro
Vulcaplso é assentado mais depressa do que qual-
quer outro tlpo 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 especifioá-Io em sua próxima obra.
Vulcapiso é realmente o mais resistente: 100 % vlní-
lico, não quebra, não racha, nem descasca. Nunca!

TR~S PADROES: MÁRMORE, LISO E TERRAZZO. Dlmensões': placas de 35 x 35 cm
e 75 x 75 em, 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 côres permitem criar os mais originais desenhos de pisos,
lambris, colunas, etc. Colocação: 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~~~ ~~~l~~~el;~~~~~i? s. A.\::.y7 Av. Ipiranga. 1267 • 9.0 andar - São Paulo.

Filiais e Representantes em todo o Brasil.$. J. de Mello 80.110
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móveis I'atelier s. a. são paulo
rua auqusta, 1791
telefone 80 21 81 Ramal 91

rio de janeiro
loggiajl'atelier
rua hilário de gouvela, 57-A
copacabana

curitiba
paulo valente decorações
e desenhos técn icos Itda
rua senador alencar guimarães. 175

salvador
móveis ralf Itda
av.7 de setembro. 249

peça nosso catálogo:
dezenas de alternativas
para uma
decoração completa

dormitórios
móveis componiveis
salas de estar
quartos para criança
salas de jantar
escritório

móveis I'atelier s.a.
porto alegre
manlio gobbi & cia, Itda
rua dr. flores, 383

recife
bel lar móveis e decorações Itda
rua da imperatriz, 50

fortaleza
[, d. hollanda 5. a.
rua dr. pedro borges, 59/63

nova york
I'atelier
940 - 3rd avenue

vancouver b.c.
I'atelier
4195. west 14th. ave.



o m2 de uma divisão
de alvenaria
pesa 240 kg.

Eucatex Durotermic,
mais os montantes,
pesa 16 kg. Logo,
você não produz

sobrecarga
na estrutura
do edifício.

Logo •••

Logo, a solução é mesmo dividir com
Eucatex Durotermic (são chapas isolantes de Eucatex
revestidas com chapas duras de ambos os lados).
E não é só por causa do pêso reduzido,
que não produz sobrecarga na estrutura do edifício.
Mas também pela facilidade de modulação
das divisões Eucatex. Trabalha-se com obra sêca,
sem tijolos, sem reboque, sem nada
Também por causa do espaço:
uma divisão de Eucatex Durotermic
ocupa menos, área - e como isso é importante!
Para arrematar, relacione as seguintes vantagens:
Economia - a leveza do material. além de
não exigir mão-de-obra cara, permite ainda o desmonte,
remoção e aproveitamento das chapas.
Uma divisão Durotermic pode mudar com o dono.
Isolante térmico - isola o calor e o frio.
Reduz barulho - as chapas Eucatex reduzem o barulho
em percentagens elevadissimas, '
mais do que qualquer outro material
utilizado em construções.
Eucatex Durotermic é fornecido nas medidas de 1,20 x 2,40 m.
nas espessuras de 19 mm, 31 mm. 42 mm e 54 rnrn.
Outras medidas e espessuras mediante consulta.

Eucatex - chapas para divisões

'"N ,; // .•. 10110 I

"

montrtt'-4 1
Euoatex Durot.rmlc

VISTA EM ELEVAÇÃO

Acima, vista e planta de uma Divisão de Eucatex Durotermlc.
Apenas uma entre as inúmeras soluções oferecidas por éste material.

À Eucatex S.A. Indústria 9 Comércio
Av. Francisco Matarazzo.530 - Caixa Postal - 1.683 - S. Paulo
Desejo receber outros informes sóbre as Divisóes Eucatex.

Nome: .

Profissão: .

Enderéço: .

Cidade: ........•......... Estado.

ARQ 1
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Um banheiro incompleto um banheiro' com BOX BLINDEX

É muito" mais bonito, é mais funcional, é mais moderno. Se em seu banheiro ainda falta um Box BLlNDEX, (ou

uma porta BLlNDEX para box) êle nunca será o máximo! BLlNDEX é vidro temperado. É' beleza que

dura eternamente. BLlNDEX decora com elegância o seu banh.eiro. Translúcido, de fácil limpeza e instalação sim-

ples porque não precisa de caixilhos. Pense em tôdas as vantagens de ter um Box BLlNDEX (ou uma porta

BLlNDEX para box) em seu banheiro e consulte-nos.

SANTA LÚCIA CRISTAIS LTDA.
PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 9.0 ANDAR - TELEFONE 33-5101
END. TELEGRÁFICO "BLlNDEX" - CAIXA P.OSTAL 7.884 - SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO; AV. PRESo VARGAS, 642 - 5.0 ANDAR - TEL. 23-9915

...

PUSLlcraRÁs - SP.
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AS MAIS IMPORTANTES CONSTRUÇÕES- SÃO GUARNECIDAS COM FERRAGENS LAFonte



••

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

estante com 1 guarda-roupas, 1 bar, 1 gavetelro, estante com 4 buffets, 3 gavetelros, escrlvanl-
buff •.t e 9 prateleiras nha e 7 prateleiras----------------------~-----------------------~----~-----------------I

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

e 16 prateleiras

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



Rio de Janeiro. maio de 1965

Assunto: Número especial sôbre construções comerciais
- Shoppings denters, Supermercados e outras.

Prezados Senhores:

As edificações comerciais especializadas. tais como Shop-
pings Centers, Supermercados e outras, com a evolução da economia
brasileira. adquiriram tal vulto que hoje se constituem num im-
portante setor da atividade arquitetônica nacional. A Revista
ARQUr:rETURA. que vem procurando refletir fielmente essa ativida-
de. em vista disso. resolveu dedicar a essas edificações a sua
Edição Especial n.? 3 de 1965. a aparecer em julho próximo.

A exemplo do que foi feito com a Prevenção Contra rncêndi~~
com as Construções Esportivas, com o Móvel Brasileiro e com as
Construções Hospitalares, êsse número especial de nossa Revista
apresentará tôda a atividade da arquitetura e da indústria da
construção brasileiras no setor das edificações comerciais. Atra-
vés de artigos técnicos, estudos, reportagens e projetos das mais
importantes edificações comerciais projetadas e construidas no
Brasil, apresentaremos um panorama completo da atividade arqui-
tetônica no setor.

Ésse número será um documento inédito de permamente consul-
ta e interêsse para todos os profissionais relacionados com as
construções comerciais, inclusive industriais e investidores.

É sem dúvida uma oportunidade inédita de promoção para quem
constrói, fabrica e revende materiais utilizados nessas edifica-
ç õ s s . Solicite uma visita de nosso contato e êle lhe prestará in-
formações mais detalhadas sôbre essa edição.

Atenciosas saudações

Álvaro Pacheco

Revista ARQUITETURA - Edi tor.

ORGÃO OFICIAL ÜO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

PUBLICAÇÃO DA EUITôRA ARTENOVA LTDA. - BECO DOS BARBEIROS, 6, GRUPO 201 - TEL.: 31-2641 - RIO - GB.



ARQUITETURA N,' .se

Marcelo Roberto - I
Paulo F. Santos, architect

011. the eve of the Fourt.h
Centenary for which he had
workeõ SO' hard on the
layout O'f RiO"s Ftamengn
Park, AffonsO' Bduardo Rei-
dy passed away, Less than
a month Iater, Brazilian ar-
chitecture suffered anotner
irreparable Ioss in tht deat.h
of MarcelO' Rober to, Unlike
though they were in char-
acter, the careers ot these
two cO'ntempO'raries, had
much ín common, This ar;
ticle on Marcelo's achieve-
ments outnnes in the first
part, the four main phases
of his life: the fllust.rator
an-; íntertor architect while
yet a student; the buítder
an.d architect in associatfon
with his brother MiltO'n,
playing a leading role in
the movemenz of :-renO'va-
tíon.; .the successes of MMM
Rober to, fO'unded when
Maurlcio graduated and
joined the firm; finally, the
deca••.., or the fiUies when
the do.minant note of his
creative a~tivity was the
search f'or movement. In the
second part, tO'be published
in the August issUlc rOf
Arquitetura, his wO'rk in
tO'wn-planning, pursued in
the later years of his ca-
reeI', will be dealt with
mO're particularly.
MarcelO' RO'bertO' is de-

piClted as a man O'-fgrea t
charm an.d culture,- wHh
a sense 'Of humour that
wftene". the O'cca.r~O'nalbite
of his irony O'r the vehe-
mence of his wrath. "'We
architects", he wO'uld say
"are always fighting again.st
everyO'ne i'n general and
ourselves in particular",
but he reserved a Sipccial
hü·rrO'r for waste O'f time,
bad tagte, stupid!ity and in-
deed, writes Jayme Mau-
ríciO', "fO'r anything but
work, study, the draIWing
board and high standardls
O'f living". As neat and
careful a dresser as he was
a pO'lished cO'nversatiO'nalist
M1d lecturer, he hJad, am
easy_gO'ing, unconventiO'-nal
manner, ann could always
be drawn into a discus-
siO'n, 50 lO'ng as the sub-
ject was reaIly of interest.
While ,!;)tilla student, he

shared an O'ffice with Pau-
lo Werneck, nO'w a famO'us
cel~lÍ.6t and m.osaiCist.
and they bO'th wO'rked at
illustration, cO'ntributing tO'
"Técnica e Arte", and prac-
ticed interiO'r decO'ratiO'n,
designing amO'ngm; O'ther
thiugs the cO'stumes and
scenery fO'r the Carnival
fe.stivities. ln this an~, in
his advertising sketches he
was largely influenced by
the Paris Exposition des
Arts décora tife O'f 1925. A
trip tO' France, Italy and
Germany ln 1930, &hO'rtly
after gradruating frO'm the

e

Rio SchO'O'Ior Fi:ne Al1tS,
prepared hím for a leading
position among the archr,
tects who were blLttJ:ing tor
a renewal cf their art at
the expense of the majortty
stiIl in ravour . of Ne'O-
Coloníalísm 01' fain,t-hearted
attempts at bringing a
clasuicaf style, partfoularjy
Louis Seize, up to date.
In hís next phase, frO'm

1930 to 1940, though ven-
turíng into the building
trade, he never quite aban-
doned architeeture and, in
1935, he and his brot har
Milton won the cO'm.petitiO'n
fOl' the Brazilian Press As-
socíatton (AHI) project. This
building was the rírot to
embody tlle tenets oil' Le
Corbusíer which were later
to have a paramount influ-
ence thrO'ughO'ut the range
or Brazilian architecture.
In the report on their ~,~_
sign, "based on the ímmm-
t?~ble laws or Great Arehi-
tecture or aIl time r.nd the
prínctples or Mcdsrn Ar-
chitecture, the Robertos
~.~fined the latter as beíng
"the fruit O'f Contemparal'Y
Technique" ?nd summed
them up as: Independent
Strueture, Free Plan, Free
Elevation and IRO'ofGarden,
subsequently emphasizing
to Herbert MO'ses"fO'rmany
years the tireleGsly gO'-
ahead presidlent O'f the
ABI, the unity O'fthe build-
ing, which was 'tO'!be a
whole. with a cO'nstant
rhythm extending fl"O'mthe
structure right down to the
mO'st insigulficant fixtures,
such as lettering O'r hancL
rail:s.,

Le CO'urbusier had been
studlying the quc&tiO'n O'f
prO'tectiO'n from strO'ng sun_
light since 1930, but there
does nO't seem tO' have been
cither publicatíon O'ruse O'f
the brise·soleU priO'r tO' the
ABI building. There were
O'ther striking nO'velties in
the winning design, which
gave their aut,hors a repu-
tatiO'n the wO'rld O'ver, once
the battle fO'r this depar-
ture frOlll the cO'nventiO'nal
had been wO'n. The rO'O'f
garden by Burle Marx, then
an aImO'st unknown painter
?nd landscape gardener,
alsO'seemed revO'lutiO'narytO'
pre-war RiO' de Janeiro.
Two. years later, the RO'-

bertos S'ubmitted their prO'j-
ect fO'r the SantO's DumO'nt
airpO'rt. One.of the decid-
ing factors that earned
them the cO'mmissiO'n was
perhaps the presentatiO'n O'f
a scale mO'd,elO'f the prO'-
pO'sed building and phO'tO'-
mO'ntages shO'wLng the va-
riO'us aspects of the design,
prO'cedure then new tO' Bl'lL
zil but later a cO'mmon-
place ln all publlc cO'mpetl-
tiO'ns. Functional in de-

~UNE / JU.N

sígn, the airport is remark-
able fO'r the monumentaí-
ity of its ímmense hall
nunníng from end to end
of the building and ror the
lightness of the curtain
waHing. Both thís edifice
and that or the Industrial
WO'rker!l, lin whích hnu.vy
compact masses are orpposed
to the spattal fluidity and
souplesse of üne that dom-
inated contemporary ar-
chitecture from 1930 to
1 9 5Q, foreshadowed the
"brutalism", of the fift!es
?dmiraJbly announced in Le
Corbusters Housing Unit
in. Marseilles and then con-
firmed at La TO'urelle ane,
Chandígarh, before erossing
over to Brazil.
The number and Impor-

tance of the building
pIanned between 1940 and
1950 makes this períod the
erowníng phase of the
brothers' career. Thus, the
Tijuca Holfday Carnp was
oonsíd'ered in Eng~nd to
be one of the twenty most
outstanding works O',fcon .
remporary archítecnure. This
hostel, blene!.ing harmO'ni-
O'uslywith the trO'pical fO'r-
est setting, is perhaps the
O'nly case in which the RIJ-
bertos have preserved sO'me
O',fthe best traits, such as
the wide, restiul veran.dah,
of the "Big HO'use" that
was the centre O'f life O'n
the c,o\O'nfal pla.ntation,
Their O'ther designs are alI
animated with the evident
intentiO'n O'f integrating
them in the Machine Age
without any indulgence O'r
sentimental 'scruples .fO'rthe
deadwO'O'd O'f the pasto
AmO'ng them, the Reinsu-
rance Bnilding, with mO'd-
ulation varying frO'm O'ne
fa,~ade to the next, medte~,
the distinctiO'n O'fbeing the
subject O'f O'ne of the five
phO'tographs reprO'duced in
the 1945 Year BO'O'kO'f the
British EncyclO'predia.
Towards the ene!, O'f this

periO'd, MMM RobertO' de-
signed the Caterpillar
Huilding in the fO'rm of a
great arch and successfully
sO'lved the prO'blem O'f as-
sO'ciating autO'mO'tive shO'w-
roO'tnS, O'ffices and a large
oentm.l engineering 'w"O'rk-
shO'p each tO' the best ad.-
vantage, bO'th frO'm an res-
thetic standpO'int and fmm
that O'f sun-screening and'
O'ptimum working cO'ndi-
tiO'ns.
In 1949,Marcelo 'was elect-

ed Honorary CorrespO'nding
Member O'f the R()yal In_
stitute O'fBritish Architects
and invited tO' an interna-
tional meeting O'f archi-
tects and tO'1wu-p,lItnnel1s
held at PrincetO'n Univer_
sity, as being "the mO'st
l'epresentative figure O'fAr-'
chitecture and Urbanism
ln SO'uth Amerlca".
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'l'he next, was final phasé
sad".~ned at the outset by
the untimely death O'.fMil-
ton in 1953, struck down in
his prime when taktng the
Chair at a sessíon of the
Institute O'lfArchi,tects of
Brazil, or which he had
been president since 1949.
Exactly eleven years later,
in the same month an ê, on
the same fatal day, Mar-
ceío fell a victim to a no
less br'utalty uriexpected,
heart attacx, but in both
cases the fil'm name was
perpetuated, together wíth
the generous prinCipIes and
creatíve, expíoratcry ínven.
tíveness that characterizerí
the assocíatíon, n.ow con-
centrated in Maurício
whose courage nas nor been
daunted by the cruel Ioss
of his brothers anã f'eflow
crartsmen ,
'FrO'm 1950 on, the ao-

bertos tocussed their re-
search on movemerrt in
architecture and embarked
upon the sort of town-
planning that Marcelo had
been preconizing ror years
in his articles an~, lectures.
Leaving the latter fO'r the
second part 0<1' this article,
PrO'f. Santos describes the
salient points O'fthe strictly
architectural prO'jects they
executed in this periO'd.
After a brief reference tO'

the sturdy mO'dern design
Of traditiO'nal stO'newO'rk
for a PetrõplHis real estate
agency and the similaritv
tO' Oscar Niemeyer's work
tO' be seen in the unique
example O'f undlUlating
fO'rms applied tO' a CathO'lic
Church fO'r the nO'rthern
suburb O'f Vicente de car-
valhO', where the RO'bertos
seem tO' succomb tO' the
latter architect's "instinct_
ive lO've fO'r he curve--
a real affinity with the
barO'que O'f our colO'nial
times", twO' blO'cks O'f flats
(in FlamengO' and CO'paca_
bana) an", the Marqup.s de
Herval office building in
the centre O'f tO'wn are
chO'sen tO' illustrate the way
in which a sensatiO'n 0'1
mO'vement is sO'ught and
achieved. ln the CQpaca-
bana grO'up O'f buildings,
cO'n'siidered by the authO'r
tO' be the rnost harmO',nious
O'f the three, the grO'und
flO'O'rcO'lumns and thO'se of
the upper stO'ries -dO' llO't
cO'incide, but are separated
by an intermediate slab
dter the manner O'f Le
CO'rbusier"s famous p)at,es.u
in the Swiss P.a.viliO'Il at
the Paris Cité Universitaire,
a sO'lutiO'n in which 'the
cO'ncentrated loat"n and se-
vere shearLng stlresses re-
quire the calculatiO'n O'f
beams 10 feet wide and 2
feet high, with 1"-inch bars
laid aImO'st side by side, in
a demO'nstratiO'n of the vir-

tuosíty cf reínrorced con-
crete in the mO'H bewítder-
ríng sítuatíons. Naturaily,
the advisability or tllis ar-
rangement was hotly dís-
puted, but ever since the
(',~amatic days of the ABI
competttíon, the IRO'bertO's
have always aimed at arous-
íng a víolent exchange or
opíníons for and against
their projects In the firm
belief that this is an ín-
dispensable síg n of vibra-
tion and Iífe.:

The sotutíon of appfyârrg
a framework or 'WO'O'dor
metal in the rorm O'f trím
to the concrete facades of
such building SO'as to light-
n the unwíetdy aspect or
the heavy structurat beams,
tneraby conflietlng with
the basic tenets or ratíon-
alísm in the early days of
the Modernist Movernent, rs
the pretext ror a paren-
thesís in which the author,
though considering t h e
questíon of mínor impor-
tance in itself, yet reeis
that it may lie at the base
of a new plastique,

AmO'ng the O'uts-tant!.ing
features O'f the Marquês de
Herval building, the device
O'f prO'viding basement ac-
cess tO' the lifts by means
of a spiral ramp is O'f pri-
mary interest, inasmuch as
it leaves ali the gmund
flO'O'rspace fl'ee fO'r high-
rentability shO'ps or O'ffices.
SecO'ndly, the Avenida RiO'
BrancO' is a favO'urite itin-
erary fO'r pra.etically any
parade O'f nO'te, from the
cO'rtege O'f a visiting Pl'esi-
dent tO' the Carnival prO'-
cessiO'ns O'f flO'ats and sam-
b2. schO'O'ls.,and the system
O'fvariable alum1nium brise-
soleils and inclined breast-
'ialls, ~.~vised SO'as not the
blO'ck the viaw from the
windO'ws, adds tO' the wav-
ing aspect O'f the facade
\vhich has given the build-
ing the nickname taken
f~Olll a pO'pular sO'ng and
lO'Olsely translatable as:
"Must be a drunken nigger
there". This fO'rm O'fpub_
licity did n.ot come ami~s
tO' MMM, anil! Marcelo
pO'inted out that, while at
first sight the appearance
O'f the westem facade is
rather strange, it grO'ws on
the O''bservel'because of' the
gratifying sense O'f mO've-
ment and rhYthm, deliber-
ately cO'ntrived., which he
fO'und tO' be remarkably
weIl expressed 'by the brash
"drunken nigger" c()ncept.

This is bO'rne out by the
theory that alI architecture
iJs, O'r shO'uld, move and, at
times, dance. It cannO't be
restricted tO' MO'ndrianistic
pattems, but must acquire
tridimensiO'nality, accO'rding
tO' Horrornini, without viO'-
lence and ascen5iO'n.aIly, 50'



as to attract ·ano. hold the
human eye as it passes
over the building, since Ar-
chitecture is an art more
of time than of space. In
support of this concept, the
author cites Vitruvius, Bo-
rissavlevitch and the ex-
periments of the Dartmouth
Eye Institute, Le Corbu-
síers eomparíson of archi-
tecture to rnusic, intluenced
perhaps by the writings
of Paul Valéry, and Frank
Lloyd Wright's contempt
for what he called "boxes".
In concluding this 3,C-

count of the Robertos later
work, he notes the varying
aspect of each of the six
blocks of flats for the
Gn.inle Park, so designed to

relleve tne monotony 01
the original prodeet, and
the surprísíng faeade of the
Souza Cruz Bufldíng with
i18 wedge-shapeê, concrete
satíents anã the interplay
of textures and colours, A
Iaek of data stands in the
way o.f a detailed descríp-
tton of the long ltst of
more recent works which
íncluãe schools, a hospital,
a country club and build-
Ings for inland cities of
Brazil,
Finally, the copíous reter-

ences gíven will be found
most useful for a more ex-
tensive studg' 01 the career
of this outstanding Brazll-
Ian architect and his giftec!,
brothers .•

--e--
Reintegration of A r c h i t e c t o n i-c
Groups under puhlic protection

Paulo de Azevedo, architect:

The Charter of veníce,
signed 30tthe 11 Congress of
Architects and Technicians
cf IDstorical Monmnents in
May 1964, defines a monu-'
ment as compri:ctng Its en-
vironment Indíssobubly and
insists that maintenance
and restoratíon should be
concerned as rnuch wíth
art as with htstorícat síg-
nírícance.
The o~iclal agency in

Brazil to which the safe-
guard of pubtíc monuments
is assigned is the Director-
ate of the Natonal Histor-
ieal and Artistic Heritage
(DPHAN) and this organi-
zation has extended its pro-
tection to groups of build-
ings, natul'al settings and
even whole towns. The
difficulties, increased by the
fact that Brazil is a deve-
loping . country, lie in the
deterioration of the build..
ing materiais used, often
wattIe, adobe, stucco or
timber, and the dlsinclina-
tion of landlordls to keep
up the premises owing to
the depressiOOlof rentable
value through a lack of
plumbing and electricity,
daylight and ventilation.
Illlaid streets intended for
horse-<",~a'Wnvehicles allow
l'un-off to seep into the
foun<":1.tions,and heavY mo
tor trafic shakes the walls
and rattles the windows.
Moreover, the expans.ion oí
commerce frO'lll the core of
the city outwards drives
the well-to-do into the
country suburbs, so that
the ground floors of the

old mansions are taken
over by artisans and small
shçpkespers, while poverty-
strícken familles crowe,
ínto the upper storles,
Given the potential value

of such areas and the pen-
nury of public funds to
rehabilitate tnem, hotels,
stores, publíc departmeuts
and businessmen wíth the
means to do so should be
encouraged to settle there.
Restoratton should only

be attem;pted in rare cases
to preserve historieal or
artistic values that would
othel'WÍse be irremediably
lost. Above ali, new bulld'-
ings should not simulate
ol~ forms of constru.ction
fol' which the necessary
skills anil craft"lllen are no
longer available., There is
~, wide field for arch.itects
willlng to conciliate mod:-
ern design with old, antl.
reintegrate the relics of the
past withln the townscape
00' a progressive city.

Legislation, however, is
needed to grant credits f()r
the recovery of neglected
buitdings entitling the .
DPHAN to have a say in
the use to which such cred-
its are put and ollowing
it to p,rohibit the occupa..
tion of premires by unsuit-
able tenants. Finally, there
slwuld be expTess regula-
tion, not only of visibility,
but also of the shape, col-
our and materiais of new
structures liable to, affect
the amenity of the envi-
ronment.

•
A Rough-and-Ready Modulor

Blasco Ibaiiez, architect

With a good deal of hu-
mour, the author describes
a harmonic series suggested
by a perusal of Modulor I
and 11. Despite his agree-
ment upon the advisability
of standard measurements,
it struck him as arbitrary
to base a universal s)'stem

on "the height of a British
policeman", however "well
built" to the liking of mys-
tery fans. So in an idle
moment he starteo. to pia)'
with Le Corbusier's gods
and constructed a new se-
ries starting from the
helll'ht 01 an average Bra-

zillan-though very possibly
not a Bra:-dl'an "copper"-
whích he estimated at 1.70
metres iru:tead of 1.83 (5
foot 7 ínstead of 6 feet).
When he donbled the reune,
numbers obtained 50 as to
form two sets like Le Cor-
busier's, he found that
many or the modules were

standard Bra:-llian practice,
such as those for a iI,oor:
86 x 2,10 m. Without wísh-
ing to ímpose his system
on the world in general, he
proposcs it as a useful rule
of thumb, easy to apply
without special scales or
measures.

•
Marcelo Roberto -' I

Paulo F. Santos, arctutecte

Juste avant· le quatTiême
centenaire de Rio pour Ie-
quet U avait tant travalUé
à tracer le pare de Flamen-
go, Affonso iReidy mouralt.
Moins d'un moís plus tard,
I'architecture bréslllenne
souffralt une autre perte
lrréparable avec Ia mort de
Marcelo. Roberto. Blen que
três dlfférents de tempé-
ramenn, les carriêres des ces
deux contemporaíns ont
beaucoup de potn+s' en com-
muno Cet arbícle traite des
réalisations de Marcelo;
dana Ia premtére partle on
trouve les quatre étapes
princlnales de sa vie: 1'11-
lustrateur et l'arch\tecte dé-
corateur ators qu'U était en-
core étudlant; le construo-
teur et l'archltecte en as-
socíattcn avec son frêre
Milton, jouant le rõle de
leader dana le mouvement
de renouveau; Ia firme
MMM Roberto fondée avec
succês quand Mauricio,
dinlômé. s'unit à ses frêrps;
finalement Ia décade des
années cinquante quand Ia
notl! dom'nante de son ac-
tivité créatrice est Ia re-
cherche du mouvement.
Dans Ia seconde partie qui
sera publlée da.ns le nu-
méro d'aout de Arquitetura,
aa belle oouvre d'urbaniFme,
pou~'suivie vers Ia fin de sa
carriere. sera I'oblect d'une
étude approfondie.

Marcelo Roberto est dé-
peint comme un homme de
grand charme et três culti-
vé. avec un sens d'humour
qui tempérait 1e côté sar-
castique 'de son caractêre
et Ia violence de ses coups
de ·colere. "Nous, les archi_
tectes", disait-lI, "sommes
toulou1'S en traln de nous
battre contre le monde en
général et nous-m~me en
part!cnller". Il détestait
particuliérement Ia perte
de tpmus. le mauvais gout
et I'imbécillté. Comme dit
Jayme Ma.uTicio: "tout .ce
qui I).'était pas le travaU,
I'étude. Ia table à dessln et
tous les standards élev's de
vie". Tiré & quatre épin-
gles, de conversation agré-
able et excellent confe~l!n-
cier, il an,lt une p,:,estance
d"e;a~ée et personnelle et se
laissait toujours entrainer
à une discussion dês que
le sujet lui semblalt in-·
téreosant. Cette passion
d'exp10rer chaque ligue de
pensée et d'expérlence étalt
qUintup1'e vis-à-vis de ses
amla et de ses proches. par
un aborcl sena1ble et gênê-

reux des problêmes d'au-
trul. C"est ce qui a con-
duit les membres de Ia "fa-
mille MMM" à cette har-
monte et cette uníon aussí
blen au bureau qu'à Ia
maíson ou les trois rréres
vivaient avec leur mêre,
leurs femmes et leurs en-
fants dans Ie même ím-
meuble à Copacabana.
Encore étudlant, 11 par-

tageait IUn bureau avec
Paulo Werneck, maíntenant
un céramíste et mosa'iste fa-
meux. et chacun d'eux fai-
salent alors des íüustra-
tíons pour "Técnica e Arte"
en même temns que des
decorations intérieures et
des costumes et décors pour
le carnaval. Pour cela et
pour ses dessíns d'affiches,
il étalt três Influencé par
l'Exnosition des Arts d,'co-
ratifs de París, en 19?5. Un
vovaee en France. Italie et
Allemagne, en 1930, peu
anrês avoir été dlnlômé par
l'école de" Bpaux-Ar18 de
Rio. le préparait à une po-
sition de lpader parml IE's
architectes qui se battalent
pour un renouveau õe 1eur
art ma.lo:ré Ia majorité en-
c~rA pn faveur du Npo-co-
lonlalisme ou de tlmides
·tpntat'vl'S de ret.011r au
stvle classique particullêre-
ment de cel11idALoui~ ,c~Tr.
A l'étane suivante. de 1930

à 1940, blen que s'aventu-
rant vers Ia const'.'uction. 11
n'abandont1l\ jamais vrai-
l)1"nt l'arch'tAetul'e et. pn
1935, il gagnait avec son
frere Milton, le concours
pour le nroiet de I' j\,,«ocia-
tic·n dI! Ia pre~se 'brés'I'en-
nA (ABn. Cet immeuble
i'-tait le premier à lncor-
pOl'Or les principes de Le
Co~busler qui devaient
avoir plus ta1'd une ln-
fl,umce cons'né-a-ble Fur
tonte I'e.rchltpcture brêsi-
smenne. Dans Ie rapport sm
Ipur pro.fet "basé sur les
lol.s IIYl,.",,~hl"sde Ia Gr?..n-
",~ Architecture de tous les
tAm"q et Ips prlnclnes de
l'Architecture mot'teme", les
frêreq J'/.oberto définissaipnt
h dernié,:,e comme étRnt
"Ie frult de Ia Techruique
cont.pm"'o"alne" et lps Bché-
matisaient comme: Struc-
t"re InnpnennRnte. Plon
lIbre. Facade libre. et Toit-
jardino En,~,lllte. dane une
lettre IL H~rbert Mos"S. a10rs
le préoirlent si énere:!que
dA I' A'Rr. lIs SOll11P'l1Alent
I'importltnce de ]'unité de
I'immeuble qui devait for-
mer un tout dans un ryth-
me constant s'étenãant de

Ia structure jusqu'aux dê-
tails Ias plus ínsígnírícants
comme, par exemple, ies
príses électriques ou les
rampes d'escallers.
Dês 1930 Le Corbusier étu-

cUait Ia question de pro-
tectíon contre Ia lumiêre se-
Iaíre, mais 11 semble qu'l1
n'y ait pas eu de publica-
tlon nl d'emploi de bríse-
soteü avant Ia constructícn
de l' ABI. n y avait d'autres
nouveautés remarquables
dans le projet gagnant qui
fit Ia réputation de ses
auteurs partout au monde,
une fois que Ia bataille
pour se dégager du con-
ventionnel eut été gagnée.
Le jardín du tott-terrasse,
par Burle Marx, al~rs un
peíntre et archttecte-paysa-
gíste presqu'lnconnu, sem-
blait é-galement révotutíon-
narre au Rio d'svant-guerl'e.

Deux ans plus tard, 100
Roberto soumettaient leur
projet pour I'aéroport de
Santos-Dumont. Un des rac-
teurs ímpcrtants qui leur
faisait obtenir Ia comrnan-
de, était Ia présentatlon
d'une maquette de l'édiflce
en questíon et das photos-
montage montrant Ies di-
vers aspects du projet, pro-
cédé alors nouveau au Bré-
s'l mais devenu bientôt ha-
bítuet pour tout ce gerire
de ccncours publlc. De
pianníne roncttonn=I. .L'aé-
roport est remarquable par
le côté monumental de son
immense hall allant d'un
seul jet d'une extl'éml1l-'!à
I'autre du bâtiment. et par
Ia. légê~eté des lThur,sexte-
rieurs ent-iêrement en verre.
Cet immellble et celui des
Travailleurs industrieIs, dana
Iesquels de lourdes ma!'SCs
compactes sont onno.~ées à
Ia fluidité spaciale et à
Ia souplesse de ligne qui
dominaient l'archltecture
de 1930 à 1950, lai<ralent
pl'évoir Ia "brutalité" de&
années 50, admirablement
annoncée par lJe Corou-
sier darus l'UnlM habita-
tionnelle de· Marseille et
confirm ée à La Tourelle et
Chandigarh. avant d'a1'1'i-
ver au Brésil.

Le llomb"e et l'importan-
ce des édiflces prcjetés en-
tre 1940 et 1950, fait de
cette période l'apogée de Ia
ca1'1'iêredes freres Roberto.
Airus1. ila Colonle de va-
cances de Tiillca était con-
stdér'e en Angletel'l'e 'com-
me un des vingt tl1lovaux
1<lS plus l'emarquables de
l'architecture à cette épo-
que. Le siege de cette co-
lonie, en acccrd harmo-
nieux avec Ia forêt tropi-
cale qui I'entoure, est
peut-être le seul cae ou Ies
Roberto aient su prése'-"Vel'
qualques-uns das meilleurs
tralts, comme Ia large et
renosante veranda, de Ia
"Grande Maison" qui était
le centre vital de Ia plan-
tatlon à l'époque colcnlale.
Leurs autres pl'olets sont
tous anlmés du déslr évi-



dent de les Intégrer à
l'Age de Ia machlne sans
aucune Indulgence ní scru-
pules sentimentaux vis-à-
vis du passé. Parmi eux
l'immeuble des Réassuran-
ces, comportant des modu-
les varlant d'une façade à
I'autre, a eu 1'honneur
d.' être Ie suj et d 'une des
cinq photographles repro-
tluites au supplément de
l'Encylopédle brltannlque
1945.

Dans les projets suívants,
Ia protectlon contre Ia lu-
mlêre trop!cale est obte-
nue par des façades aívéo-
laires avec des balcons pro.,
ronds quadrangulaíres afln
de ne pas boucher Ia vue,
ou de Iarges auvents cou-
rant le long de chaque éta-
ge, ou blen encere des brt-
se-soten de types et d'ef-
fets décoratlfs varlés.
Vers Ia fln de cette pérío-

de, MMM Roberto ont falt
Ia ptaníftcat.ícn du 'bãtd-
ment de Ia C'aterplllar sous
forme d'une grande arche.
ILs ont solutlonné avec sue-
cés Ie prcblême de réunír
à Ia fois les salles de vente
d'automoblles. les bureaux,
et un vaste ateller d'assem-
blages et de réoara tíons,
chacun offrant tous Ies a-
vantaees tant au polnt de
vue esthétlque que pour se
protéger du soleil et obte-
n ír les mellleures condlt1ons
de travall.
En 1949. Marcelo étalt

nommé Membre correspon.,
dant hono!aire de l'Instltut
royal des archltectes bri-
tannlques et étalt invité à
une réunion Internatlonale
d'archltectes et d'urbanls-
tes tenue à l'Universlté de
Prlnceton, comme étant> "Ie
personnage le plus repré-
sentatlf de l' Archltecture
et de l'Urbanisme en Amé-
rique du sud".
L'étape suivante et Ia der-

nlê1'e étalt attrlstée, pres-
qu'au début, par Ia mO·rt
sublte de Milton en 1953,
abattu dans Ia· force de
I'âge alors qu'll présldalt
une séance à l'Instltut des
archltectes du Brésil dont
i1 étalt le pr'sident depuIs
1949. Exactement onze ans
plus tard, Ie même mois et
le même jour, Marcelo
étalt vlctlme d'une attaque
cardiaque aussi brutal e et
inattendue que celle de
50n frêre. Dans les deux
cas, cependant, le nom de
Ia fL!'me était conservé et
celle-cl contlnualt dans Ia
même orlentatlon sulvant
Ies prlnclpes généreux et
créateurs qui caract6risaient
I'association reposant main_
tenant entiêrement SUl'
Maurício, dont Ie courage
n'a pas été "branlé malgré
Ia perte cruelle de ses fre-
res et cama!'ades de travall.
De 1950 à malntenent, les

.Roberto se 50nt concentrés
SUl' Ia recherche du mou-
vement en archltecture et
se sont emlbarqués sur Ia
sorte d'urbanisme qrueMar-
celo préconisalt depuis des
années dans ses artlcles et

ses conférences. Laíesanb
cecí pour Ia seconde partie
de cet artícle, M. le protes-
seur Santos décrit Ies poírrts
marquarits des projets
strictement archltecturaux
qu'ils ont éxécutés pendant
cette pértode.
Aprés une brêve référence

à I'emplol hardl de Ia ma-
çonnerle traditlonnelle pour
une agence de propríété írn-
moblllére à Petrópolis et Ia
rare símüartté avec I'ceuvre
d'Oscar Niemeyer dans I'e-
xemple unlque de formes
ondulantes, appIlqu,6es à
I'Eglise cathollque de Ia
banl1eue Vlcente de Carva-
lho, ou les Roberto ont
1'alr de tomber dans "I'lns-
tlnctlf arnour de Ia eourbe
- une réelle aff1nlté avec
Ia barroqus de notrs épo-
que cotcmars» dcnt parte
NIE'meyer, deux immeubles
d'appartements (à Flamen-
go et à Copacabana) et
l'édlflce de bureaux Mar-
ques de Herval, au centre
de Ia ville, sont choisls
pour !llustrer Ia façon par
laquelle une sensatlon de
mouvement est recherchée
et obtenue. Dans Ie groupe ,
d 'tmmeubtes de CCpacaba-
na, considéré par l'alUteu;,
comme le plus harmonieux
des trols, Ies colonnes du
rea-de-chainssés et celles
des ét.ages sup+rteurs ne
coYncldent pas, mais sont
séparées par une dalle, à
Ia. rnan íére du fameux pta-
teau de Le Corbusler au
Pavlllon suis~e de Ia Clté
univer~italre de Paris, une
solutlon dans laquelle Ies
chal'''''.s c"ncentrées et Ies
gra.nds effo!'ts de cisallle-
ment dema.ndent Ie calcuI
de poutres de 3 mêtres de
Iarge et 60 centlmêtres de
haut, avec des barres de 1"
posée$ presque les unes con-
tre Ies autres. Ceci démon-
tre les pCSSlbllltés du béton
armé dans Ies sltuatlons les
plus complexes. Naturelle-
ment, l'opportunlté de cet
!I.!rangement a été forte-
ment discutée mais, depuis
les jours émouvants du
concours pour I'ABI, Ies
Robel'to ont toujouts teudu
à soulever Ull vlolent fchan-
ge d'opinlons pour et con-
tre leurs projets, en cro-
yant fermement ..que c'est
un slgne l!J.4-lspensable de
vlbratlon et' de vle.

La soluti01i d'appllquer
une trame de bois ou de
métal en guise d'ornemen-
tatlon de Ia faça de de ces
immeubles afin d'alléger
I'aspect des lourdes poutres
de Ia 'structure, est en falt
un renoncement à Ia sin-
cérlté de construction des
pa.rtlsans du ra.tlonsl!.sme
aux premiers jours du mou-
vement moderne. C'est Ie
motlf d'une parenthêse
dans laquelle I'auteur, blen
que cansidérant Ia ques-
tlon de peu d'tmportance
en elle mêm.e, pense ce-
pedant qu'elle peut con-
dutre à Ia fondatlon d'une
nouvelle plastique.

Parmi les trai ts mar-
quante de l'lmmeuble Mar-
ques de Herval, Ie moyen
d'accés aux ascenseurs par
Ie seus-sol en se servant
d'une rampe en spírale
est extrêmemen t Interés-
sant, surtout parce qu'il
Iaísse tout I'espace du rez;
de-chaussée díeporiible pour
des boutlques ou des bu-
reaux à lovers três élevés:
de píus, I'Avenida Rio Bran-
co est l'itlnéraire ravceí
pour les parades d'impor-
tance deputs Ies cortéges
pour présíden tes étrangers
en visite, jusqu'aux défl-
lés de 'CarnavaI pleíns d'é-
coles de Samba et de cnars
fleuris de jolies fllles; et
Ie systême de brlse-solei!
aj.u.stables en alumlnlum et
d 'allêges lncllnées dispo-
sées de raçon à ne pas bou-
cher Ia vue des fenêtres,
ajoute à I'espect ondulant
de ia façade qui a donné
à I'édlf1ce le surnom d'un
chant pooulaíre dlfficlle-
ment trad'"l'ible qui dit à
peu prés: "Ya un nêgre qu'a
trop bu Ià n'dans". La va-
Ieur d'une telIe publiclté

_n"talt
MMM.

pas perdue pour
et Marcelo falsalt

valoír que si. à premíêre
vuo. l'aonarence de Ia ra-
çade ouest étalt un peu-
étrange, celuí qui J'obser-
vaít s'y habítuaít, puís fi-
nalement aoorecialt son
sens de mouvement et de
rythme, volontairement con-
çu et qu'il trouvalt remar-
quaJblement blen exprlmé
par Ia conception du "ne-
gre qu'a trop bu".

Ce qui confirme Ia théo-
rle que toute archltectur~
est ou devralt être mobile-
et. pa!'!ois danser. EUe ne
dolt pas être restrelnte aux
schémas à Ia Mondrlan,
mais dolt acquérlr une trl-
cUmensLona.llté.selon BOrro-
mlnl, sans he<tlrtset en aug-
mentant toujour.s afln d'at-
tlrer et de retenlr I'rel1
quand celul-el eff1eure
I'édlfice pulsque I'archltec-
tu!'e est un art qui appar-
tlent plus au temps qu' à
I'espace. Pour suppo,~ter
cette conceptlon, I'auteur
cite Vlitruvlu,,;, 'ElorlssavLe-
vltch et les exu;,rlences fal-
tes au Dartmouth Eye In-
stitute, Ia comuaral80n de
I'archltecture à Ia muslque
falte par Le Corbusler. sans
dOute sou,; 1'lnfluence des
écrltq de Valprv. et le mé-
pris de Frank Llovd W!lght
pour ce qu'll appelalt des
"boites" .

Paul' conclure ce compte-
rendu des derniêres reuvres'
des Roberto. l'auteur note
les dlfférents aspects de
chacun des slx bloos d'ap-
partements du parc Gulnle,
desslné de cette façon pOUl'
relever Ia monotonle du
proJet original, puis Ia fa-
çade SUl'prenante de l'lm_.
meuble Souza Cruz avéc
ses salllles cunélformes en
béton et le jeu de couleurs
et de matlêres. Un man-
que de données empêche de

faire une description détarl-
Iée des nombreux travaux
plus recents, que compren-
nent des écoles, un coun-
try club et des ímmeubtes
pour des vllles à íntéríeur
du Br:Bil.

FinaIement, ies notes à
Ia fln de I'artlclei seront
três utlles pour une étude
plus approfondie de Ia car-
ríêre de óe remarquable ar-
chl tec·te bréslJlen et de ses

. tréres si doués.

•
Réintegration des ensembles archi-
tectoniques classés come monuments
historiques _

La Charte de Venise, si-
gnée au deuxíême Congrês
des archi tectes et techní-
ciens des monuments hís-
torlques, en mal 1964, d'é-
flnlt un monument com-
me comprenant índíssolu-
bLement ce qui l' elntoure
et Insiste SUl' ce que I'en-
tretlen et Ia restauratíon
portent SUl' Ie côté tant
hlstorlque qu 'artistlque.

L'entlté a'occupant ící
de ce suj et est Ia Direction
du patrtmome historique
et ar tístdque national
(DPHAN) et cette organí-
satlon protêge également
des groupes d'immeu'bJ.e's,
des paysages, et même des
vnies entiêres. Les difficul-
tés, três nombreuses parce
que Ie Brésll est un pays
en plelne évolution, ré-
sldent dans Ia d'wrlatlon
_des matéríaux emplovés
pour Ia ecnstructíon, sou-
vent falte de torchls, MO-
be. stuc ou bois, et Ie re-
rus des proprlétaires à en-
t"etenlr Ieurs blens. étant
donné Ia dlminution de
rentabilité à cause du
manque d'eau co·urante,
électrlclt", sanltalres et à
pelne assez d'alr et de lu-
mlêre t9nt Ies fenêtres
sont ét!'oltes. Les routes
mal pavées. faltes pour des
voltures à chevaI, Iall'sent
I'écoulement des eaux de
plule s'lnfiltrer dans Ias
fondations et le passage des
camlons ébranle Ies murs et
fait trembler les vlt~es des
fenêtres. De plus, l'expan-
510n centrlfu"e du commer-
ce de Ia vllle a entrainé Ia
classe aiEke vers les quar-
tlers pérlphé!lquesplus a-
gréables, Ialssant les rez-
de-chauss'e des viellles mal-
sons aux artlsans et petlts

Paulo de Azevedo, architecie

commerçarrts ceperidarrt que
Ies famlUes pauvres s'en.
tassent aux étages supé-
rleurs.
Etant donné Ia valeur vír-

tuene de ces régíons et Ia
pénúrie des fonds publlcs,
on devrai t encourager Ies
hôtels, magasíns, bureaux
offlcleis, firmes commercía-
Ies, ete., qui ont les moyens
pour les renflouer, de s'y
Installer.
La restauration ne devralt

être tentée que dans les ra-
res cas ou elIe protégeratt
des valeurs artistlques ou
hlstorlques risquant d'être
déflnitlvement perdues alt-
trement. Surtout, Ies nou-
velles constructlons ne dev-
ront pas essaver d'lmlter des
ro-rnes anclennes írnpossí-
bles à reallser à l'heure
actuelle en raison de Ia dís-
parttíon des anclens corps
de métler. Il y a Ià un vaste
charnp ouvert aux arcnt,
tectes qui veu:Ient blen eon-
c1!1erIe moderne à 1'ancíen
et r~lntégrer Ies rellques du
passé dans I'aspect d'une
vllle-progress-lve.

On a cependant ~soln
de Iégislatlon concédant des
crédits pour Ia remise en
état des Immeubles négll-
gés. tout en donnant au
DPHAN le drolt de se pro-
noncer quant à l'emplol de
ces crédlts et lu-l permet-
tant d'lnterdire l'occupatlon
des lmeubles aux locatal-
res Indéslrables. Flnale-
ment, il devralt y avolr daS
rêglements précis, non seu-
Iement au polnt de vue vl-
slbllltlé mais aussl .de for-
me, couleur et matérlaux
pour Ies nouvelles structu-
res susceptibles d'affecter
Ie charme de I'amblance.

--3--

Un Modulor à vue de nez

L'auteur décrit, avec beau-
COUp d'humour, une sé-
rie harmonlque suggérée par
Ia Iecture de Modulor l: et_
lI. Blen que d'accord SUl'
I'opportunité des mesures
standard'l, il ne peut s'em-
pêcher d'être choquê par
I'idée de baser ces mesures
unlverselles suivant "Ia tail-
le d'un policeman de Lon-
dres" d'un si beau port
pour les passionnés (-ées)
de romans pollclers. C'est
pourquol, à' ses moments
perdus, U s'est mls à jouer
avec les "cUeux" de Le Cor-
busler et construisalt blen_
tOt une nouvelle série par-

Blasco .Ibaiiez, architecte

tant de Ia hauteur des Bré-
siliens - qui n'éta.ient pas
touj ours des pOliciers -
mais arrlvaient à 1m 70 de
haut au' lleu, de 1m 83.
Aprês avoir doublé leg;chlf-
fres ronda obtenus pour
formeI' deux jeux comme
oeux de Le Corbul>ier, 11
s'aperçut que Ia plupa.rt
des dimensions étalent ceI-
Ies emp·loyéesau Brésll com-
me, par exemple, 080 - 2,10
pour une porte. Sana vou-
1011'imposer son systême au
monde, 11 Ie propose com-
me moyen pratique, facHe
à appliquer sana échelle nl
régle spéclales.
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Editarial

Arquitetos:
formação e demanda

o Ministério da Educação, preocupado com o
que chamou de "imoderadà proliferação" das es-
colas de arquitetura no Brasil, resolveu instituir uma
comissão com o encarço de estudar a formação e o
exercício prafissional do arquiteta. Ignoramos se
esta preocupação atingiu as profissões do ençenheiro,
do médica, do advogado, oú outras. Sabemos, en-
tretanto, que uma pesquisa sõbre uma proiissão não
pode estar baseada em um único critério. E a da
demanda - ou seia a quantidade das ofertas de
oportunidades existentes em um determinado ma-
mente no mercado de trabalha projissioruü - não é
dos mais fiéis. Inúmeras outras determinantes
estão em joga e não podem ser omitidas,

No caso do arquiteto, qualquer estudo baseado
na demanda ojereceria; por certa, resultadas contra-
ditórios e falsos. O índice de participação do ar-
quiteto no volume da construção no país, é estimada
em 3%. Seria, sem dúvida, importante verificar a
verdadeira extensão desta participação . Mas, do
seu resultado poder-se-ia; inferir a existência ezces-
siua de arquitetos, e condenar a "proliferação" das
escolas de arquitetura? .

Cremos que não. O setor da habilitação é, fora
de qualquer dúvida, um dos que exige intensa par-
ticipação de arquitetos. Qualquer programa de ha-
bitação, por mais modesto que se afigure, demanda
para sua execução, em qualquer das etapas, a cola-
boraçãa de arquitetos,

O deficit habitacional brasileiro [oi estimada
pelo Ministério do Planejamento, em 7 milhões ae
unidades. A êsse número, cumpre acrescentar as
moradias necessárias a atender o crescimento vege-
tatioo da população. As medidas governamentais
destinadas a suprir esta deficiência serão traduzidas .
em programas de inuesiimenio de capital público e
privado que para maior produtividade, não só econô-
mica 'como social, exigem a presença de 'proiiesumaís
qualificados de arquitetura e de planejamento
urbano.

Para tanto, é urgente o aperfeiçoamento e ades-
tramenio de quadros. A esta conclusão cheçou,
muito acertadamente, a Seminário sõbre Canjuntos
Habitacianais, promouiâo pela URBS de Curitiba,
no fim do ano passado.

A criação do Serviço Federal de Habitação e Ur-
banismo (SERFHAU) e de ôrçãos de planejamento
físico do Ministério do Planejamenio, - todos acar-
reianâo a mobilizaçiio de arquitetos capazes de es-
tudar, equacionar e desenvolver. aspectos de sua pro-
blemáiica profissional relacionados aos programas de
realização imediata âêseee órgãos governamentais -
espelha, não apenas uma crescente procura dêsses
protissumais mas, principalmente, a conveniência de
verificar a atualização do ensino de arquitetura.

1(;>
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O ensino de arquitetura. no Brasil caracteriza-ee
por sua âesoinculação com outras disciplinas. êete
vício estrutural, comum à maioria dos nossos cursos
unioersüários, se torna patente quando se coteja as
necessidades acima mencionadas e a formação dos
prafissionais que devem enireniá-las . Uma reiorma
universitária que propiciasse uma melhor integra-
ção interdisciplinar seria muito oportuna, Ê pre-
ciso, no entanto, que essa. inteçraçiio não venha a
ser coniuiuiida com uma superposição de atribui-
ções, com a descaracterização profissional, nem siç-
niiique o retrocesso da superada jusão do ensino da
arquitetura com o de engenharia ou âe belas-artes.
Importantes conclaves de técnicas, como foram o
Simpósia de Urbanismo e Reforma Administrativa
do Estado da Bahia, o Seminário de Planeíamenio
Econômico de Araxá e o Seminário "O Homem e a
Paisagem Paulistana", promovida pelo AB em SãO'
Paulo, reunidos ultimamente, chegaram igualmente
a esta conclusão,

Outro campa que reclama efetiva participaçõo
do arquiteto é o da administração públicà em seta-
res especializados, notaâamente na âmbito munici-
pal. A ausência de profissionais prõpriamenie ha-
bilitados na esfera de ação da tuiministração muni-
cipal é das mais dramáticas. Dos 3.500 municípios
- em cujas áreas urbanas vivem já cêrca de 45% da
população brasileira, áreas estas que crescem à razão
de 6% ao ano - pouquíssimos são os que dispõem
de quadros funcionais inteqraâoe por arquitetas e
outros profissionais indispensáveis ao planeíamento .
estes municípios, com um índice de urbanização dos
mais altos do mundo, formam núcleos urbanos caó-
ticos que, tiesassistuios de qualquer plano racional e
orgânico, se desenvolvem de qualquer forma, com
evidentes prejuízos para a comuniâaâe,

Estas observações nos teoani a reclamar um exa-
me da situação profissional e da formação do arqui-
teto que se norteie em função das necessidades bra-
sileiras. A mera análise da demanda existente, num
mercado de trabalho ande as verdadeiras e especí-
ficas funções âo arquitete são confundidas, super-
postas e exercidas promiscuamente com profissionais
de outra formação, em virtude de uma leçislaçtio pro-
fissional arcaica e superada, não tem sentido eca-
rece de objetividade.

Os arquitetos brasileiroe conqreçaâoe em tõrtio
do Instituto de Arquitetos do Brasil, seu órgão re-
presentativo, não padem deixar de demonstrar sua
preocupação com os problemas da formação e da le-
gislação profissional, nem com os problemas nacio-
nais em que sua atividade profissional forçosamente
se reflete. O



Marcelo Roberto
Arquiteto Paulo F. Santos, IAB··GB

o ARQUITETO

" ... é pura falácia dizer que a expres-
são atual da arquitetura nasceu dos no-
vos materiais e técnicas. Sempre que o
homem, para se comunicar, necessita de
expressões que exigem novas técnicas e
novos materaís, novos materiais e téc-
nloas são imediatamente criados. O ob-
jetivo da profissão de arquiteto, sem
dúvida, é p, dignUlcação do am-
biente físico do homem. A, dígrn-
floação, entretanto só é consegulda
quando a obra é arte realizada, não bas-
tando a solução funcional. Assim, a ar-
quítetura é a obra de arte atingida
através da organização de um espaço
para o desenrolar de um acontecimento
humano. Qualquer acontecimento, con-
tanto que seja forte e respeitável. A
percepção de acontecimento desenrolado,
mesmo quando o acontecimento em si
não seja mais acessível, é o que nos
coloca pa atitude indispensável à com-
preensão de forma arquítetural tangível
e a série de espetáculos orlunda de suas
mutações" (Marcelo Roberbo, Palavras
transcritas por Jayme Ma,uriclo no "!te-
nerárlo" do Correio da Manhã, em 29-
5-1960, por ocasião do 520 anversário do
arquiteto).

A morte de Marcelo Roberto. e, com
menos de um mês de intervalo a de Afon-
so Eduardo Reil1y, representaram perdas
írreparáveís para, a arquitetura do Brasil,
e não apenas pela significação que am-
bos tiveram como arquitetos em si, mas
pelas figuras humanas que êles foram;
cada qual à sua maneira com tanta se-
dução e tanto encanto.
De pioneiros do Movimento Moderno en-

tre nós, êles ràpídamente se alçaram a
poríçôes exponencíaís, não apenas da nos-
sa arquitetura, mas da arquitetura de todo
o mundo ocidental, que não tem rega-
teado homenagens ao talento de ambos e
à superíoi- qualidade da obra que reali-
zaram.
Tinham personalidades diversas, bem di-

versas; mas suas vidas foram paralelas,
bem paralelas. Nasceram quase no mes-
mo ano, Marcelo em 1908, Retdy em 1909;
ingressaram quase juntos na Escola de
Belas-Artes, um em 1924, outro em 1925;
díplomararn-se igualmente juntos, em 1929
e 1930 respectivamente; firmaram-se como
'PIoneiros do Movimento Moderno desde os
pr'rneíros anos de pronssão: dedicaram a
êsse movimento tôda a vida; morreram
finalmente juntos, porque com apenas dias
de intervalo.
Numa rápida "esquísse", tratarei aqui

de Marcelo.
Marcelo era irrequieto, nervoso. Agil

de movimentos, ágil também de espírito.
Instantâneo nas respostas. Exímio -con-
versadcr , Conferencista brilhante. Sabia
dar colorido ao que dizia, observou Jorge
Moreira, quando lhe falei do sabor, da,
graça com que êle fazia as suas palestras
. De princípio as escrevia; possuo algu:
mas dessa fase. Depois, preferia o ím-
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províso. Creio que nem mesmo gostava
de meditar no que ia dizer, ou se o fazfa
era apenas a partir de umas poucas idéias
gerais. Amava o 'mprevisto, e estava sem-
pre aprestado para o debate. A verda-
deira arte está no ato mesmo da criação:
1l:lequeria criar. Fazer uma obra de arte.
Artista cem por cento, queria fazer de
tudo na vida uma obra de arte. Fazer
da própria vida uma obra de arte. Ad-
mito que o conseguia.
Como complemento - indispensável com-

plemento para que tenha essa concepção
- vestia-se com impecável apuro e movi-
mentava-se com elegãncia.
. No comércio do espírto, seja em público,
seja em particular, tinha uma maneira
írreverente, quase sarcástica de se expres-
-sal' que ao primeiro contato íludía: por-
qua no íntimo era compreensivo e bom.
Quem convivia com Marcelo acabava me-
vítà velmente por gostar dêle.
O impacto da sua presença - fõsse

num fugaz encontro de rua ou no rápido
trajeto de um ascensor -, ao mesmo, tem-
po que exercia irresistivel atrativo, tam-
bém assustava um pouco: pelo ímprevísto
dos seus comentários e pelo que havia de
desconcertante nas suas respostas.
Certa vez convidei-o a fazer uma pales-

tra na cadeira que leciono na Faculdade.
Lembro-me muito bem do "charme" com
que êle a fêz. Do modo íntecíonalmente
anticonvencional: paletó aberto, sentado
na quina da mesa, mãos ora metidas nos
bolsos ou numa gesticulação que lhe era
peculiar, com que procurava sublinhar as
idéias.
A palestra foi rica de "verve", de ti-

radas de espírito, de irreverêncía , Homem
cultíss'mo, viajada, de extensas leituras
inteligentemente orientadas -, sabia dizer
as coisas com adequação e- propriedade.
:'\0 apresentá-lo aos estudantes eu disse

tratar-se de um daqueles do pequeno gru-
po que porfiou desde a década de 1930-40
por integrar a arqu'tetura nas novas con-
dições técnicas, f>conômicas e sociais im-
postas pela Revolução Industrial, condi-
ções que caracterizam e definem a Fase
Primitiva de uma nova Era: a Industrial.
Quando acabei de falar, Marcelo iniciou

a sua conferênca dizendo que a Revolu<;ão
Industrial era coisa do passado, o que im-
portava era o presente, os tempos novos
que 'hão de vir. Oompreendía a conve-
niência para o curso de Arquitetura no
Brasil, na fase contemporânea. do depoí-
manto de alguém como êle, estêve nas
<barricadas, v'vendo os dias hoje tidos co-
mo heróicos para a nossa arquitetura mo-
derna, de mil novecentos e vinte e tantos
a mil novecentos e trinta e poucos.

"É verdade - prosseguiu -, que o pobre
Fabrizzlo Dei Dongo envenenou todo o seu
destino perguntando a si próprio se, de fato,
as misérias, os deconfortos e as meqaiíriha-
rias sofridos e asststtdcs por êle teriam sido'
a grande batalha. Quanto a mim, imune à
neurose de DeI Dongo, já me sinto meio dis-
tante das Iutas acesas e enfrentadas naquela
década, ccnstderaco tão importante, talvez

porque admita que a batalha, para os ar-
qurtetos, é contínua, permanente: - batalha-
mos contra todos e contra nós principal-
mente, em batalhas que não trazem louros
e que, quando vêm, temos que desprezar
imediatamente, já que regozijos ou come-
morações representam estagnação ou retro-
cesso, e nós temos que continuar tanto é
êsse o nosso destino.
Homens de equipe na hora da realização,

não dispomos de ninguém quando criamos.
Temos a solidão consciente do R!l'ke da pri-
meira elegia. Se grttássemos, ntngw'm, ou
nenhum, na, hierarquia dos anjos seria .des-
tacado para atender ao nosso grito. E se
fôsse, e se viesse, nos esmagaria com a des-
proporção de sua existência. ocmo os an-
jos não podem nos socorrer, limitemos ao
mínimo a sua atração. O mesmo quanta aos
ncmens, ainda mais inúteis do que os anjos.
Assim, só nos prejudícam as grandes admt-
rações, Sentimento íníbídor por excelência,
a admiração paralisa os impulsos, enfraquece
as iniciativas, flete os joelhos ...
Quem não tem a coragem de confiar em

seu instinto, quem não Julga possível sen-
tir no rosto o vento que dá a direção no
jôgo de cabra-cega da vida, nunca será um
arquiteto •• (1).

Insistiu a seguir na derrubada dos ído-
Ias, ínvestíndo contra a admíração desce-
medida aos grandes arquitetos, exortando
os estudantes a confiarem nêles mesmos:
"Basta com os figurões". Referia-se pro-
vàvelmente também a êle próprio. E era
mais uma resposta bem a seu modo, às
palavras de admiração pelo pugílo de pio-
neiros do Movimento Moderno, que eu ha-
v'a- prorertdo 'no 'limiar da palestra.
Tudo isso S03;V:1 írreverente, Mas a ir-

reverência de Marcelo, como' a ironia e o
pessímísmo de Anatole, não tmham o tra-
vo do amargar. Era como um "[eu d'es-
prít.", que 'a gente ouvia" como as tiradas
do Abbé Ooígnard ou as meditações filo-
sóficas do Jardin à'Epicwre, com umsor-
riso de agrado, prêsa aô sortilégio da seu
espírito.
Em verdade também êle sabia admirar.

Numa de' suas palestras pronunciadas nos
primeiros anos- da década de 40; logo de-
pois de Gíedíon ter publicado Espaço, Tem-
po e Arquitetura, êle, inspirado no grande
crítíco fêz, com reverência e acatamento,
o elogio dos arquitetos e engenheiros- eu-
ropeus e amertcanos precursores do Movi-
mento Model'no - de Labrouste, Eiffel,
Sullivan, Perret e Tony Glarnier, a Lloyd
Wright, Mies Van Der Ro'he, Gropíus,
Aalto e Le oorbusíer , E na própria pa-
lestra acima referida - sempre tão' lem-
brada na Faculdade -, em que se' in-
surgia contra os ídolos, contra a mística
dos grandes nomes, êle se contradizia, por-
que elogiava com entusiasmo de,- artista
a Píazza e a Piazzeta de São MJarcos, de
Veneza, "as mais belas do mundo". E
lembro-me de também ter elogiado com
calor e enternecimento as pracinhas irre-
gulares e as ruas esconsas das cidadezi-
nhas italianas da Idade' Média, para as
quais teriam sempre havido uma justifi-
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ARQUITET-URA inicia neste número a publicação do trabalho do professor
Paulo Santos sôbre Maroelo Roberto. A primeira parte trata do arquiteto em SUM
primeiras atividia.des profissionais, como ilustrador e arquiteto de interiores, para em
seçuiâa, tocaüzã-to como figura proeminente do movimento que gerou a renovação, _da'
arquitetura- btoeueero. Aqui; Marcelo já- não está isolado, é membro de uma equtpe,
os MMM Roberto. 'É importante frisar esta coruiição , O trabalho que estampamos
não deve ser tomado como o necrolôçio de um arquiteto. É, também, a análise da
obra de uma equipe de arquitetos que tendo sofrido dois rudes gclpes - o desapare-
cimento de Milton. em 1953 e ae M,arcelo o ano passado - não interrompeu sua. atividade .

.Em açõsto próximo publicaremos a segunda parte do estudo do professor Pauls»
Santos, no qual êle aborda a obrados M.MM Roberto no campo do planejamento urbano.

cava de natureza. prática ou. 0_ propósítc
bem concebido de prover a um. bom eteto
de perspectiva. :"ogo, implicitamente, elo-
giava os que as fizeram - observação que
de resto não é minha, mas de um emi-
nente arquiteto que se achava presente à
conferência.
Marcelo gostava das "boutades", Nou-

tra palestra, realizada a· convite dos es-
tudantes numa das Semanas de Aniver-
sário da .Faculdade, êle contou como es.,
colheu a carreira. de arquiteto, profissio-
nal que, veio a verificar, não passa de llm
"vendedor de papel p'ntado" -, por sinal
qUe geralmente muito mal pago. "É positi-
vamente uma profissão sem futuro", -
pregação positivamente subversiva, se se
tem em conta que êle falava numa acade-
mia, instituição que, pela sua própria natu-
reza, tem entre OS principais objetivos in-
cutir nos estudantes entusiasmo pela pro-
fissão. Os estudantes foram levá-Io à
porta e com surprêsa viram que embarcava
num bonito carro com ctuuiiieur fardado
que, .reverente, lhe abriu a porta para que
entrasse. No dia seguinte, na representa-
ção teatral que tinham por hábito fazer
na mesma Semana de Anívesárío, impro-
visaram uma charga focalizando a pobre-
za do vendedor de papel pintado.
Não se dê ao fato a interpretação de que

Marcelo rôsse um desiludido da carreira
que abraçara e um ambicioso. Nada disso.
Éle a tinha no mais alto aprêço, por ela
sendo capaz de qualquer sacrifício. E não
transigia, por interêsse pecuníárío, em rea-
lizar obra fora dos padrões que julgava
os únicos compa..tíveis com a dígndade de
seu exercício. (2)
Tôdas estas notas acentuam o perfil que

com grande conhecimento de causa e agu-
deza de observação traçou Jaime MauriclO,
no Itinerário, quando Marcelo, em maio de
1960 completou 52 anos de idade:

" ... Marcelo é um homem jovial, otimista
I e alg~' temperamental. Cultíssimo, todos os
l_ que. connecíarn Marcelo Insistem sõbre êsse

ponto: a curtura de Marcelo). Cultissimo, sua
sensibilidade atinge os mais vastos planos da
criação artística, sôbre os quais discorre com
uma clareza e vHalldade admiráveis. É por
vêzes zangado e brigão, mas sempre educado,
. polido e çívíltzado. Grande senso de humor.
Faz vida social com regularidade, gosta .dei equitação, de viajar, mas trabalha intensiva-

~ mente na prancheta até altas horas. É ccnsl-

I derado um homem intolerante, artstocratt-
'zante e difícil - o mais Inacessível dos prín-
cipes da arqurtebura .brasileira. Não é ver-
dade. Marcelo tem, horror à perda de tempo,
i isso sim, ao mau gôsto, à burrice, a tudo
~ que não seja trabalho, estudo, prancheta e
~ padrões elevados de vida. Nesse ponto talvez
~ seja intolerante, naquele seu feitio meio elé-

tríco ; E, claro, se protege dos chatos, seja no
escritório seja no apartamento... Trata-se
muito bem, e cuida melhor da aparência e
têm pànico do tempo que possa lhe tirar a

'i "boa pinta" -, a flexibilidade de movimentos
e a fa.bulosa saúde. Por vêzes é tremenda-
mente .. irônico, mas com espírito, graça, sem
l .grossería . ou cnunce.; E _está. absolutamente

ciente e seguro da sua posição, coisa que
são esconde, poís tem alergia pelo que cha-
ma os modestos". (3)

o retrato é fiel; é o Marcelo mesmo.
Mas há ainda outro Marcelo, que só se
mostra aos seus íntimos: os auxiliares e
colaboradores do escritório. - Al', se êle
continua a ser - €' talvez com maior vi-
gor - o mesmo fabuloso Marcelo, que com
a sua potente personalidade estuante de
vida, valoriza tudo em volta de si: no que
toca ou quanto diz -, sabe ser igualmente
o homem bom e sensível, que se interessa
particularmente pelos problemas de cada
um; que se sente desarvorado com a morte
de Milton, mas não menos desarvorado
com a morte da sua babá; o Marcelo Que
acolhe um casal de paus-de-arara desco-
nhecidos, ímprovísa-lhes cama no escritó-
rio, dá-lhes dnheiro e emprêgo, orienta
suas vidas e mais tarde quando lhes nasce
uma filhinha, estreita a criança, nos bra-
ços exclamando: - "EU sou responsável
por esta criança!". É o Marcelo que, passa-
do já um mês da sua morte ainda mareja
de lágrimas os olhos dos seus auxiliares,
e a um dêles, uma môça com 15 anos de'
casa, ainda embarga a vóz com soluços.
:Esse é o Marcelo inédito, que se esconde,
que tem pudor de se mostrar. O amigo
dos simples e dos humildes. Quiçá o mais
verdadeiro, o mais autêntico Marcelo. O
Marcelo da dupla família: família MMM
do escritório e a família MMM do lar.
Desta, disse Eduardo xnesse de Mello, ao
inaugurar no I.A.B. de São paulo, por oca-
sião da morte de Milton, uma placa com
o seu nome:
"Vivem os Irmãos Roberto em um edi-

fício de apartamentos em oopacabana e
aí sempre existiu a máxma harmonia en-
tre irmãos, esposos, cunhados e sua mãe.
As dôres e as alegrias são repartidas igual-
mente por todos os componentes da fa-
mília" .

1. a Fase: Ainda estudante

Nada ou quase nada consegui saber sôbre
o curso acadêmico de MC/.ITcelo.Quando êle
iniciava os dois primeiros anos na E. N.
B. A" eu terminava os dois últimos.
A'nda estudante (1928), ocupava um €s-

crttõríozínho na Rua Sachet, no mesmo pa-
vimento em que funcionava Técnica e Ar-
te, revista dos professôres Jurandir Pires
Ferreíra e Felípe dos Santos Reis, em que
Marcelo colaborou (4). Tinha como com-
panheiro de escritório Paulo Weme'ck, que
hoje tem o nome re'to como ceramista e
mosaísta e continua muito íntimo dos Ro-
berto, e a quem Marcelo, trinta anos de-
pois, se refere com afetuoso aprêço:

"Mas creio mesmo, que em muitos casos
é indispensável a colaboração do artista plás-
nco. E nesses casos, agrada-nos particular-
mente trabalhar com Paulo Werneck, grande
artista e magnífico artesão. Convivendo des-
de o colégio com Oscar Niemeyer e comígr, e,
por nosso intêrmédio com vários outros ar-
quitetos, conhece profundamente a colabora-
.ção que necessitamos". (5)

5
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Fig. 1 - E<iificio da A.B.I. - 1937.
Fig. 2 - Aeroporto Santos Dumont - 1937.
Fig. 3 - Liga Brasileira 'Cont::a a T·u:ber-

culose - 1937.
Fig. 4 - Colônia de Férias Tijuca - "1943.
Píg, 5 - Edifício do Instituto de Resseguros

- 1944.
F'íg'. 6 - SENAI - Va,z:Lobo - 1946.
Fig. 7 - Sotreq - C'aterpillar - 1948.
Flg. 8 - Edifício Seguradoras - 1949.

Mudaram-se. depois - Marcelo e paulo
Werneck - para o prédio à Rua da Qui-
tanda 21, onde .ne lembro da sua tenda
de trabalho: um exíguo quadrado (de uns
2.5 x 2,5 m) , delimitado por tábuas de
pinho pintado, situado aos fundos do pa-
vimento em que se sediava o Inst tuto de
Aquitetos. Nos dias de reunião íamos todos
até lá dar uma olhada.
Dedicavam-se Marcelo e Werneck à Ilus-

tração e eventualmente também à Decora-
ção ae Interior. Para a revsta Técnica
e Arte Marcelo têz durante mais de um
ano, a bico de pena, quase tôdas as ca-
pas, que variavam de número para nú-
mero, algumas decorações de interior ílus-
trando artigos de Jurandir Pires e até
anúncios - êstes não assinados, mas em
que é reconhecível a sua mão. Fêz. tam-
bém nessa época, de parceira com Paulo
Werneck, decorações carna valescas : para
o Botatogo Foot-Ball Olub, Tennis Club de
Petrópolis, etc.
Quando - creio que depois de 1932 -,

Marcelo abandonou a Ilustração pela Ar-
quitetura. J. Carlos, grande nome de ca-
rícatursta de então, aconselhou-o a que
não mudasse: - "Que pena!" - disse êle
-, que admirava o talento de Marcelo e
as suas qualidades de desenhista (6).

Todo Marcelo dessa época - o das De-
corações de Interior, o das Ilustrações, o
dos Anúncios - recebeu influência da Ex-
posição de Arte Decorativa 'de 1925, em Pa-
ris, que de muitos aspectos foi uma espé-
cie de 2. a Art Nouveau, caracterizada pela
procura da forma, do desenho, do ornato
estílízado, do Decoratioo em suma -, ten-
dênca que tem sido uma das constantes
da sensibilidade artística francesa da pri-
meira metade do século XX: - à L'Art
Nouveau de 1900, da Belle Époque - agora
na ordem do dia depois que o Ministro
Malraux cuida cie preservar em Paris os
remanescentes dessa época: prédios, obje-
tos, equipamentos, móveis, - à L'Art NOu-
veau tendo se seguido a citada Exposição
de Arte Decorativa de 1925 e em 1937 a
Expos'ção Internacional de Arte e Técni-
ca na Vida Moderna, amoas em Paris -,
tôdas três manifestações artísticas, tendo
tido até certo ponto características afins,
distintas no estilo mas semelhantes nos
processos de composíção e nos objetivos de
renovação, formal de fora para dentro.
Ao conceito de Decorativo, que, repito,

foi a nota dominante da Exposição de 1925,
se opuseram os de Estrutural e Funcional
estatuídos meia dúzia de anos antes (1919-
1920) por Le oorbusíer e exemplífícados no
seu pavillon de i' E~prit Ncuueau, construí-
do no mesmo recinto da Exposição de
1925, transformado, assim, em palco do con-
flito entre as duas tendências renovadoras:
a Pseuâomoâerna e a Mtàerna -, pala-
vras aqui empregadas no sentido em que
depois vieram a ser entendidas, hoje paci-
ficamente aceito.
Os príncípa's rdífícíos da Exposição, in-

clusive o Pavillon de la Ville de Paris, do
arquiteto R. Bouvard, com o seu Grand
Salon executado por l'École ãe Boulle, sob
a direção de A. Frechet -, ainda que com
propósítos de simplificação formal que se
distanciavam do Ecletismo historicista a'n-
da imperante e que se traduziam em gran-
des panos de parede lisos e supressão de
molduras, usavam de sublinhar essa ou
aquela parte da composição com motivos
estilizados que "enchiam os olhos" pela
elegância estilística e envolvente senso or-
namental, bem típico da sensbilidade tra-
dicional francesa, ao passo que as formas
ex.bídas por Le Corbusier, de que a or-
namentação estava completamente ausen-
te, revelavam sensibilidade ascétíca, secura

geométríca, contenção formal e frieza ou
quiçá pobreza de tratamento, Dai o re-
púdío destas últimas face às primeiras e
o favor que lhes dispensou o grande pú-
blico e mesmo as eltes: e foi porque, no
seu pretenso modernismo, elas se constí-
tuiram num entrave maior à eclosão do
verdadeiro Movimento Moderno do que o
Ecletismo, por ambas combatido.

O "estilo" da ExpOSição - (a palavra,
abastara.ada pelo mau vemprêgo, é impli-
cante, "estilo isso", "estilo aquilo", que-
rendo hoje sígníf.ear ausência de estilo, no
bom sentido da expressão: mas, implican-
te ou não, ainda é a melhor que se ajusta
ao caso) -, o "estilo" da Exposição, re-
pito, estêve na ordem do dia entre os ar-
quitetos franceses na segunda metade da
década 1920-1930 -, época em que Le Cor-
busíer era tido como "extravagante" ou
"futurista" . As lojas, cafés, restaurantes,
cinemas e teatros, hotéis, etc., de Paris
seguiam êsse estilo decoratvísta, alcunha-
do do extenso nome Estilo Exposição Arte
Decorativa 192,5; e alguns desenhos feitos
na França nesse estílo, como os de Le-
moussor e Denuiet por exemplo - para só
citar os dois nomes mais em voga no Rio
- além de circularem entre nós nas revis-
tas de procedência européa, eram repro-
duzidos nas nossas e serviam de fonte de
inspiração para projetos de decorações na-
quê.e mesmo gênero qUe proliferavam no
ce-itro da Cidade do Ro de Janeiro, ha-
vendo 'até ontem como remanescente des-
sa tendência, a Sorveteria Lallet, no Lar-
go da oaríoca.
Pois bem: naquele baixar do pano sõbre

a década 20-30, com que se enceraria
todo um ciclo da nossa cultura artística,
fase em que salvo raríssímas exceções (a
de Baldass nié a que merece ser ci-
tada) (7), a quase totalidade dos arqui-
tetos do Rio ou adotavam o Neocolonial
ou os estilos classícízantes (predom.nan-
temente o Luiz XVI) às vêzes com as mol-
duras raspadas, mas conservando o mesmo
toque do monumental que não Ihes disfar-
çava a origem, numa época assim, já o
estudante Marcelo Roberto se filiava àque-
Ia corrente de vanguarda, quase Só ads-
trita aos chamados "decoradores" e que
é claramente identificável: - nos vítra's
de motivos florais geometrízados; nas co-
lunas facetadas, sem base, sem capítel: nas
f.guras sofisticadas, de corpos e membros
cilíndricos e cabeças viradas para o lado,
à maneira de Modigliani; no espírito, em
suma, de todos os desenhos com que êle
ilustrou os citados artigos de Jurandir Pi-
res para a revista Técnica e Arte (8) e
em muitíssimos mais, hoje írremed.àvel-
mente perdidos, em que durante vários
anos (esta observação estilística foi con-
firmada por Paulo Werneck) se concen-
trava tôda a ativicJ.ade da tendazínha da
Rua da Quitanda.
Foi a 1. a fase da vida artíst'ca de Mar-

celo: a do estudante. Fase de formação,
que se completou no mesmo ano de 1930
de sua díplomação, com uma viagem à
França, Itál:a e Alemanha, e a que se
seguiu outra fase, esta de procura de ru-
mos em que Marcelo, contrariando a sua
vocação, fêz-se construtor, atividade que
ainda exercia em 1936, sem no entanto
abandonar jamais ao arquitetura (9).

ç

2.& Fase: A década 1930-1940

A década 1930-1940 vai fixar os rumos
da atividade artística do arquiteto que se
impõe como um dos mais proeminentes
dessa fase, no Brasil.
Em 1933, com uma pequena residência

já construída em Copacabana, a "Casa



Xavier", êle comparece ao Salão de Ar-
quitetura Tropical promovido pela Asso-
ciação dos Artistas Brasileiros, de que era
presidente Celso Kel1y e em que também
expuseram, entre ou t r o s: Lúcio Costa,
Warchavchik, Reidy e Gerson, Jorge Mo-
reíra, Luis Nunes, Alcides Rocha M'iranda.
Gomo a ma.oría dos demais dêsse perío-

do, tratava-se de um projeto tímido, de
sóudos geométricos simplificados, cober-
tura em terraço, janelas basculantes de
ferro, lajes em balanço cobrindo varanda
e com a típica disposição de apoiar de
um dos lados numa parede, etc. -, ino-
vações que não passavam de modismos, mas
que já acusavam o desprendimento do ar-
quíteto da influência decoratívísta da Ex-
pos.ção de 1925 (10).
Tratava-se de uma tendência também en-

contrada nas obras de Reidy e Gerson
(Albergue da Boa Vontade), Wladimir AI-
ves de Souza, Paulo oamargo e Enéas
Silva lEscolas da Prefeitura), Luis Nunes
(projetos diversos para o Rio e Recife),
etc., e que além de se ajustar ao impulso
inicial Imprimido pelas casas de Warchav-
ch.k, na Paulícéía e no Rio (1928-1931),
seguidas das de Rino Leví também em
São Paulo e às idéias de Lúcio Costa nas
entrevistas que concedeu aos jornais logo
depois de ter assumido em dezembro de
1930 a direção da E.N .B,A. e nas casas
que realizou por si mesmo ou de parceria
com Warchavchik, se atrelava às formas
que apareciam nas revistas estrange ras
("Modern Bauformen" principalmente),
como assim às de um livrinho de André
Lurçat publicado em 1929, que teve muita
repercussão, ilustrado com fotografias de
casas de autoria dêle próprio e de J.
Frank, Mallet - Stevens, J. P. Oud, Er~st
Mays, A. sartorís, Bourjoís, G'ropius, MIes
Van Der Rohe e Le Corbusier; e ainda às
que êste últmn arquiteto apresentou em
"V'3rs Une Architecture" (1923) -, o livro
capital, que maior influência exerceu nos
primórdios do Movimento Moderno no
Brasil (11).
Mas os princípios formulados pelo mes-

tre franco-suíço nessa e noutras publica-
ções não tinham ainda sido totalmente as-
símílados reduzndo-se tudo a mera imi-
tação fo;mal, jôgo plástico de composição,
Sem compreensão das razões estruturais, es-
pacíaís e orgânicas que haviam inspirado
a nova orientação e em que a plástica
partacípava com a função de lhes dar a
expressão adequada às funções que
exerciam,
F'm 1935, cogitando a Associação Brasi-

leira de Imprensa de abrr um concurso de
projetos para construção da sua nova

sede, em nome do Instituto de arqui-
tetos, de que eu era více-presídente,
fui procurar Herbert Moses (no seu escrí-
tórío com Justo de Morais, na Rua do Ro-
sário), para pleitear nos entregasse a 01'"

ganização do concurso. Moses recusa.
Não confia no Instituto. Queria êle mes-
mo (pela A.B,I., de que era o presiden-
te', orientar o certãmen. Só muito de-
pois, associando os acontecimentos atrbul
essa atitude ao fato de ter sido êle trêa
anos atrás o tradutor dos discursos e con-
ferências de Frank Lloyd Wríght quando
êste aqui estêve com Saarinen (o pai, au-
tor de ·'A Cidade") para julgar a etapa
final do concurso para o Farol de CI_lom ..
bo (já contei pormenorízadamente isso
noutro lugar) (12), tendo então recebídu
o impacto da avassaladora personalidade
do grande arquteto americano, que, com
a sedução do seu espírito e a, eloqüência
da sua palavra, ao mesmo tempo que o
teria aliciado a integrar-se no sentimento
moderno, não tinha poupado criticas 8
orientação da nossa arquitetura. Daí tal-
vez. a maneira desabrida com que Meses,
na rápida conversa comigo, se' referiu ao
Instituto e daí também ter-se limitado a
indicar um só representante de cada clas-
se (Instituto de Arquitetos, Olub de En-
genharia) e de cada escola (Belas-Artes,
Engenharia) para, com o numeroso corpo
de representantes da , •. .Li.I., de que fazia
parte um "moderno", Celso Kelly, inte-
grarem a comissão julgadora do concurso,
em que competiram Oscar Niemeyer, Jorge
Moreira e Ernani de vasconcencs e a du-
pla vencedora Marcelo e Milton Roberto,
todos arquitetos jovens, diplomados a par-
tir de 1930 (13).
Nessa ocasião Milton, nascido em 1914,

díplomado em 1934, que part'cípava pela
primeira vez de um trabalho de envergadu-
ra, acrescentou um segundo M ao de Mar-
celo; mais tarde Maurício, nascido em 1921,
diplomado em 1944 e incorporado ofíc.al-
mente à firma -m 1941, quando ainda es-
tudante, faria aparecer o terceiro, consti-
tuindo-se assim a sigla famossa M.M.M.
Roberto; havendo ainda em perspectva
um quarto M., o de Márcio, filho de Mau-
ricio, já cursando a Faculdade. ~ tôda
uma estirpe de arquitetos que se vai for-
mando -, das mais ilustres, que aparece
citada em publíeações a bem dizer do
mundo todo, Sigla una, índívísa como pro-
dução. Ninguém pensa em separar o que
é de um do que é de outro, porque os
MMM constituem, profíssonalmente uma
individualidade só. Variam as pessoas,
variam os temperamentos, mas a marca de
tôor.ca é a mesma: personalizada, incon-
fundível.
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A própria diretoria da Associação Bra-
sileira de Imprensa admitiu a tndívísíbílí-
dade da sigla quando recentemente, num
ato de justiça, em reconhecimento aos ines-
tímáve.s serviços que os Roberto presta-
ram à Casa com o projeto e execução do
edifício e interferências posteriores, ele-
geu os três M sócios beneméritos da, Ins-
títu' ção, embora um dêles já tivesse fa-
lecido, e o outro ao tempo da construção
ainda não estívesss diplomado (14).
Morra Milton em 1953, aos 38 anos de

idade, fulmlnado em plena ação, quando,
tocado pela paixão d.rígía uma sessão no
Instituto de Arquitetos, de que desde 1949
era presidente. Mas a marca da fábrica
cont.nuou a mesma. A mudança foi que,
com um Marcelo desarvorado, o bastão foi
passando para as mãos de Maurício, des-
de 1957 guindado, também êle, à lideran-
ça do Instituto (Departamento da ouana-
bara) que ainda hoje exerce. Agora, exa-
tamente onze anos depois da morte de
Milton -, no mesmo mês, no mesmo dia
fatídico, cai Marcelo vít'ma do mesmo mal
cardíaco: mas, amainada a tempestade, re-
feitas as almas do gOlpe inesperado e bru-
tal, há fôrça de ânimo bastante para o
prosseguimento da luta em que ambos os
que caíram foram inquebrantáveis; .e a
marca da fábr:ca, é de prever, continuará
ínalterada ,
A A.B.I. tem o mérito de ter sido, um

dos prímeíros edifícios construidos no Rio
- senão mesmo o primeiro - em que se
concretizam os princípi-os capitais insti-
tuídos por.Le .oorbusíer, pelos quais passa-
ra a reger-se tôda a arquitetura contem-
porâneado Brasil, e a que faz especifica
menção (sem citar Le oorbusíer, tàlvez
para não assustar) o relatório apresentado
no Concurso:

"O nosso trabalho é baseado nas leis imu-
táveis da Granc!.e Arquitetura de todos os
tempos, e os princípios da Arquitetura. Moder-
na, rrutcs da Técllica Contemporânea:

Estrutura independente
Teto-Jardim" .
Fachada livre
Plano livre

São igualmente interessantes, como do- 7
cumentos hstórícos, vários tópícos das car-
tas trocadas entre os M.M. e Herbert
Moses:

... "Nosso
racterfstlca

edifício é um todo. Sua ca-
principal, unidade (como uma



arvore, um ovo, um corpo humano). Todos
os elementos terão que ser realizados sob um
espírito único. Desde a estrutura até os le-
treiros Indicatlvos, do sistema das alvenarias
aos balcões e armações, o ritmo deverá ser
constante" (Carta de 3-XII-193t').
... "Há um ano que temos 2/3 do nosso

cérebro orientado para a reafização do Palá-
cio da Imprensa. Há um ano que vimos cr-
ganizando a liSta dos materiais necessários
à sua construção e o modo de empregá-Ios"
(Carta de 8-1-1937) (15).

s

A A.B.I. foi projetada antes da vinda
ao Rio de Janeiro, em julho de 1936, de
Le Corbusier - de cuja influência nenhum
dos nossos mais proeminentes arquitetos
ficou isento inclusive os M!MM:como já
disse. Mas êsses não se acercaram do
mestre franco-suíço, 'a quem Marcelo só
veio a conhecer pessoalmente em 1948, em
Nova York. Por isso, sofreram menos a
ínfluênca dêle do que Lucio, Niemeyer,
Jorge Moreíra, Reidy, Ernany de Vascon-
celos e Carlos Leão, que com êle convive-
ram durante cêrca de um mês -, o que
com alguns pormenores também já rererí
noutro trabalho (16).
Manda a verdade se d'ga qUE'os outros

concorrentes ao prédio oa A.B.I.: Jorge
Moreira, Ernani de Vasconcelos e Oscar
Niemeyer também tinham já assimilado,
como se vê pelos seus projetos (17), as
idéias de Le Corbusier que, com pequeno
intervalo de tempo também aparecem con-
substancíadas em dois outros edifícios: a
Obra do Berço e o Ministério Educação,
tOGOS com colunas sôltas das paredes e
tetos planos, a nova unidade coluna-teto
se contrapondo - fato capital - à cé-
lula clássica conma-uiça-laje, pela qual se
regera, no primeiro quarto dêste século
pràticamente toda a arquitetura dos grarr-
des edifícios no Brasil. As plantas e as
fachadas arírmavam-ss livres, os funda-
mentos teóricos do s'stema, em que as la-
jes em balanço para fora das colunas
davam origem 't momentos negativos que
por continuidade absorviam parte dos mo-
mentos positivos dos vãos centrais, sendo
de uma lógica impecável, favoreciam ou
pelo menos não contrariavam o procurado
efeito plástico que o concreto armado pro-
'pícíava (18), e foi uma das causas do
sistema ter depo'satingido tão generaliza-
do emprêgo na arquitetura contempo-
rânea.
Outra contribuição da A.B.I.: o brise-

solei I, aplicação de mais um dos espeta-
culares apartes de Le Corbusier. O pro-
blema da sómora vinha preocupando o
genial arquiteto: primeiro no Immeuble
Clarté (Genebra, 193.0-)em que para pro-
teção das aberturas contra a incidência
dos raios do sol, dispôs sôbre elas, em
pavimentos alternados, balcões sal' entes
de lm50, solução qus repetiu em Cartago,
com a diferença que aqui usou balcões
salientes em pavimentos sucessivos; depois,
em Barcelona (1933) e Argélia (1933) e
com o mesmo fim de proteção contra o
sol, mas encaradô já então com as varia-
ções ditadas pela orientação e pela lati-
tude, usou de colméias de placas horizon-
tais e verticais; em Barcelona os ca'xões
profundos por elas formados se alternan-
do com caixilhos basculantes (êstes por
baixo, aquêles por cima); na Argélia va-
riando os tipos desde os caixões de placas
horizontais e verticais perpendiculares ao
plano da fachada, até os caixões salientes,
com as placas horízonta's e verticais tam-
bém perpendiculares ao plano da fachada,
e ainda as extensas placas horizontais in-
tercaladas de .placas verticais' oblíquas .-,
solução esta ,última, destinada a evitar a

-per.etração do sol rasante -emdeterm'nada
fachada em que essa era a insolação que
mais Se. deveria temer.
Mas as soluções do grande arquiteto não

tinham até então passado do papel e esta
últ'ma (do brise-soleü oblíquo), a que o
mestre se refere nas suas "Obras Com-
pletas" 0939-1946, pág , 104. figo 15) não
é ilustrada de mono a que se possa admi-
tir ter havido inspiração na forma ao que
os Roberto projetaram para a A.B.I. -
'não só, tanto quanto seja do meu conheci-
mento, um dos primeiros senão mesmo o
primeiro edifício construído no mundo com
brise-sbZeil, como ainda com brise-soleil
dêsse tipo, (especificado de metal, mas,
por economia, construido de concreto), que
'conferiu às suas fachadas uma expressão
plástica absolutamente original, que não
'Se inspira em nenhum outro edifício antes
construído, inclusive porque o brise-eoleil
protege de alto a baixo e de lado a lado
tôdas as fachadas, e não parte das facha-
das, solução que ainda não vi semelhante
em parte alguma.
Importa não omitir que o problema do

sol estava na ordem do dia - tanta era
a ressonância que as idéias do mestre de
"Vers Une' Archítecture" já tinha adquiri-
do entre os nossos jovens arquitetos de
vanguarda -, Niemeyer no seu projeto
para a A.B.I. tendo empregado paredes
escalonadas oblíquas intercaladas de cai-
xilhos de v'dro convenientemente orienta-
dos, e a parceria. Jorge Moreira e Ernani
de Vasconcelns, para o mesmo edifício,
colméias de placas horizontais e verticais,
à semelhança das de Le Corbusier, na Ar-
gélia (19).
A adoção pela A. B. I. de um tão revo-

lucionário projeto não se fêz sem lutas,
reLembradas pelo "O Globo" por ocasião
do cinqüentenário da Casa ("Gasa do Jor-
nalista", como costumava também ser co~
nhec'da) .

"A 'Ibatalha pela sua 'construção constitui
uma das maiores vitórias da vida vitoriosa
de Herbert Moses. Lutou anos a fio, contra
tudo. Até por aquela fachada original, hoje
admirada em todo o mundo e obrigatória em
álbuns sôbre arquitetura"... "Parece uma
casa de prego", diziam. Moses não se con-
formava com outra, queria aquela. Conse-
guiu, prímero, a acsttacão do projeto dos Ir-
mãos Roberto na parte Interna: Depois, acei-
taram 'Ü jardim. no terraço, Idealizado pelo
então desconhecido Burle Marx. Finalmen-
te ... venceu a batalha pela, fachada" (20),

Conta Marcelo, referindo-se à onda que
se levantou contra a fachada, um' episódio
que merece ser relembrado: +Ór

" ... tudo parecia perdido. Um rapaz de
"O Globo", talvez sem querer salvou a si-
tuação. Um artig·o meio humorístíco, cha-
mando o prédio, ainda em estrutura, porém
com as características já definidas, de Forta-
Ieza do Silêncio, nome de uma fita em voga,
Esta graça, reforçada com outras da rua -
casa de prego do judeu, mictório do gigante,
chamou a atenção, provou que o lado publi-
citário, ímpcrtarrte para o edifício em ques-
tão estava perfeito". (21).

A A.B.I. é um soberbo edíffcio. Ab-
soluta novidade da forma: nova solução
estrutural, nova solução espacial, llQ'\i'Ít: so-
lução plástica. Harmonia. Elegância. Cla-
reza de intenção. Amplamente divulgado,
caiu como uma bomba, atingindo em cheio
a sensibilidade dos arqu'tetos no mundo
todo. As controvérsias, opiniões exaltadas
pró e contra term'riaram, como disse
Marcelo, num verdadeiro "happy-end", Já
desde o período da construção, o edifício
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Plg. 9 - Reaídêncía em Jacarepáguá Rio'
de Janeiro - 1952.

Fig,. 10 - Edifício de Apartamentos em Co·
pacabana - 1953/55.

Plg. 11 - Escritório da Fazenda Samambaia,.
Petrópolis - 195:t.

Fig, 12 - Edifício de Apartamentos na Praia
do Flamengo - 1953/55. "

F'lg. 13 - Edl.fíclo. Marquês de Hérval
1953(55..

Flg. 14 - Edifício Marquês de Herval De-
talhe Ida 'rampa ..
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!ficou sendo um dos pontos de atrativo da
cidade para jornalistas, políticos, homens
de negócio, art.stas e íntelectuas em geral,
que o iam visitar -, e até certo ponto ain-
da o fazem. "Incorporado às graças da
cidade - registrou na época a revista do
Instituto de Arquitetos - a visita das
suas dependências tornou-se tão obrigató-
ria para os estrangeiros e nacíonas de ím-
portãnc.a, quanto a volta da Tijuca a
subida ao Pão de Açúcar, o passeio ao Cor-
covado, a estrada Río-Petrópolls'' (22).
Ainda hoje, já passado um quarto de

século, mantém a sua classe. A meu ver
foi a obra-prima dos Irmãos Roberto -
e, dada sua excepcional significação na
época -, a mais importante contríbu cão
dêles à afirmação da arquitetura contem-
porânea e o sinal verde para as soluções
as mais or.gínaís que houvessem de vir.
Depois da A.B.I. é difícil que uma solu-
ção - guardadas as proporções entre ela
e o que se fazia antes - possa surpreen-
der em maior grau pela sua or'gínalidade.
Começa verdaderamente então a car-

reira consagradora dos M.M. Roberto, que
já no ano seguinte (19~7) conquistaram o
primeiro lugar no Concurso para a Esta-
ção de Passageiros do Aeroporto Santos
Dumont e em seguida o da Liga Brasilei-
ra Contra a Tubell'culose e mais três con-
cursos privados e ainda, o Instituto dos In-
dustriários.
1l:les não se repetem. No dos Indus-

triários a solução plástica é completamen-
te drerenta da que adotaram na A.B.I.
A fachada é tratada com uma marcação
muito rígida, que seacusa do lado de fora,
em que se percebe a procura do efeito pela
adoção do material em estado de pureza
(o tijolo prensado) e o brise-soZeil.
Particular importância teve o projeto da

E:stação do Aeroporto, para escolha do qual
se nzeram dois concursos, de cujas Comis-
sões julgadoras fiz parte - no primeiro
tendo sido selecionados cinco projetos: os
de José Teódulo da Silva; Angelo Bruhns;
Benedito de Barros; Flávio A. Regís do
Nascimento e Gastão Tasmno; Pau'o Ca-
margo ; Renato Mesqu'ta e Atílio Correia
Lima; Irnãos Roberto. No seguinte Con-
curso obtiveram prlmeíro lugar os Rober-
to' segundo, o grupo de Paulo Camargo,
Mesquita e Atílío: terceiro lugar, José 'I'eó-
dulo ,
Os Roberto que Se apresentaram com

"maquete= é fotomontagem do mais agra-
dável efeito (prática que depois se gene-
ralizou nos concursos públíoos de proje-
tos) obtiveram a unanimidade da Comis-
são, que assim se expressou a respeito do
trabalho:

"Observe-se que o autor do projeto n.o·5
demonstra realmente a justa preocupação de
criar um edifício pelo qual c público sabe-á
de que modo a técnica moderna realiza, com
seguras vantagens, aquilo que os antigos só
conseguiam usando processas empírtcos.
Com a louvável preocupação de resolver ra-

cionalmente o problema, afastando o arti-
ficial e o supérfluo e conservando-se precisa-
mente dentro de sua época, o autor do pro-
jeto em estudo demonstrou que o utilitarls-
mo Integral das iunções pode ser concebido
com elevado esplr!tuallsmo e superior emotí-
vldade (23).

Impôs-se ainda o projeto do Aeroporto
não apenas pela funcionalidade das plan-
tas, mas também pela amplidão e menu-
mentalidade da solução espacial do lIall
de Passageiros que atravessa o edifício de
ponta a ponta e pela leveza do trata-
mento exteror ínteíramente envidraçado
- êste bem diferente do que os arquitetos

haviam dado à A.B.I., e, depois, ao Edi-
fício dos Industríáríos, que, sendo prédios
compactos e pesados, se c-onstituem em ex-
ceções à Arquitetura Contemporânea da
fase 1930-1950, que, muito ao revés, prima-
va pela fluidez dos espaços e "souplesse"
de linhas. Digo "primava" porque o
"brutalismo" da década 50-,S() que tão ad-
míràvelmente se anunciara na Unidade de
H3.b tação de Le Corbusier, em Marselha
e se afirmou depois em La Tourette e
Ohandígar, generalizando-se em seguida
e atíngínoo também o Brasil, representa
um retôrno às formas compactas e pe-
sadas, contra as quaís de comêço reagia.
Infelizmente a Estação de Passageiros do
Aeroporto foi prejudicada pela inclusão de
um imenso mural de mau aspecto que
levou Marcelo a dzer que evitava entrar
nela só para não ter o desgôsto de olhar
para a pintura. E recentemente, num au-
têntico vandalismo, contra o qual deveriam
protestar o Instituto e a Faculdade de
Arquitetura íncluíram no seu terraço cons-
truções espúrias, triste 'atestado da íncul-
tura dos responsáveis pelo edifí-cio.

s.« Fase: A década 1940--1950

Na década 1940-1950 a carreira dos Ro-'
berto atinge o apogeu, não somente pelo
grande número de prédios importantes
que projetaram, como e principalmente pelo
sucesso que êsses prédios alcançaram.
São dessa época:
- Edifício de apartamentos para a Av.

Paulista (1941)
- Casa de resiâéncta em Petropolís, em

que arquitetura e paisagem se fundem
num todo índíssolúvel (1942).

- Colônia de Férias na Tijuca (1943),
"que em 1948 foi incluída na Inglaterra
numa relação das vinte melhores obras de
arqu.tetura da época contemporânea. Com
sua extensa fachada em que domina a sin-
geleza da cobertura de, Eternit, é uma
editicação tranqüila, que admíràvelmente
harmoniza com a mata tropical em que
se engasta, e de que a ampla varanda
.posteríor, com a cobertura à vista pelo
lado interno apresenta traços de paren-
tesco - sadio parentesco - com as Ca-
sas Grandes de Fazenda e Eng,enho da
nossa arquitetura colonial; creio tenha
sido uma das únicas realizações dos Ro-
berto dé . que se possa tirar essa longa
comparação, porque nas demais é eviden-
te a intenção de integrar a arquitetura
na Era da Máquina, sem resquícios de
persistências tradicionais.
- Edifício de Resseguros (1944), em

que os arquitetos variam de modulação de
fachada para fachada. Nas duas mais ex-
tensas usam: numa delas, a meu ver a
melhor, uma caixa sal.ente tôda vestida de
brise-soteii, repousando sôbre o fundo aba-
fado pelo tratamento em superfície; na
outra, usam de duplo módulo, um de qua-
tro em quatro vãos de janelas, outro
mais pelo miúdo no interior do primeiro,
a que acrescentam a tônica de uma caixa
saliente no 8.° pavmento destinada a in-
serir uma nota inesperada de vibração no
conjunto. Como na A.B.I. o repouso
maior da composição se situa na parte
alta, que, pelo lado da menor fachada re-
duz-se a uma extensa parede cega, com
a altura quase equivalente à de dois na-
vímentos - solução típíca dos Roberto.
O edifício, em 1945, é um dos cinco cujas
fo'os são reproduzidos na Year- Book da
Enciclopédia Britânica, particularidade que
dada a autoridade da publicação, que até
em Juizo tem feito fé, é uma consagra-
ção dos arquitetos,
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Pig. 15 - Edifício de Apartamentos - Rua
República do Peru - 1954.
F'íg. 16 - Parque Eduardo Guinle.- 1950/60.
Fig. 17 - Residência em Petropólis - 1953.
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- Esiificu: de apartamentos para a rua
Farani, com a fachada voltada para o mar
disposta em alvéolos quadrangulares for-
mando pequenas varandas profundas -
mais uma modalidade da obsedante pro-
cura :de solução para apro~eção contra o
ex('E'SSOde luz, que, no caso em espécie
não poderia ser obtida com brise-soleil,
porque êste barrar'a a soberba vista para
a baía; procuraram também os arquitetos
tirar partido dos contrastes de cõr (azul,
amarelo, branco -, que, quando anda não
descorados pelo tempo, imprimiam vibra-
ção ao edifício.
- Casa do Comerciário, projetada para

Laranjeiras (1945), mas não construída;
utilizou um módulo variável para espaça-
mento das colunas (3,40 - 4,50 - 4,80 -
5,45 - 6,0 - 7,40 etc.), subordinado ao
vigamento das dependências dos aparta-
m=ntos -, solução ditada pela economia e
estàtícamente boa e, de resto, comum, mas
com sacrifício espacial e plástico nas par-
tes sem divisões (restaurante por exemplo)
-, sacrifício que os arquitetos evitaram,
no futuro, de fazer, optando seja por uma
modulação prévia mantida a mesma em
todos os pavimentos (mais fácil de reali-
zar em edifícios de escritórios - o Mar-
quês de Herval, por exemplo), seja pelo
sistema adot.ado por Le Corousier no Pa-
vilhão suiço da Cidade Universitária de
Paris, que consiste no emprêgo de uma
bandeja elevada ("fundaçá{) flutuante")
dia qual nascem colunas em prumadas in-
dependentes das que sustentam a bandeja
no pavimento térreo (edifícios F:núsia e
Fátima, por exemplo). Além do jõgo de
massas mais movimentado, o edifício inau-
gura mais um tipo de proteção contra o
sol: o de imensos beirais por sôbre cada
pavimento, também por êles empregado no
edifício da Central Termelétrica de oan-
tuáría, no Rio Grande do Sul.
- Edifício de apartamentos à Av. Co-

pacabana (1946), situado no mesmo ter-
reno em que se erguia a casa em que
nasceram os três irmãos - prédio de fa-
chada estreita provida de brise-soleü de
disposição variável e descontínua, e que
mereceu ser reproduzido em "A Década or
Cor.temporary Archítecture'' t19'37-1947),
seleção de Siegfried Gíedíon para os C.
1. A. M., publícada em lívro em 1951.
- Extenso e completo projeto apresen-

tado em Concurso - de que participaram
Oscar Niemeyer e Afonso E.Reidy
para o Centro Técnico de Aeronáutica de
São José dos Campos (1946).
- Três escolas para. o SENAI: a de

Vaz Lobo (1946) ,a de Petrôpotís (1950) e
a de Niteroi (1950) - tôdas três d:stin-
tas .como partído e como solução: a de
V:az Lobo, arrojada e livre na sua estrita
func onalidade, sem concessões, nem mes-
mo para as canalizações que em certos'
trechos se apresentam aparentes nas fa-
chadas; a de Petropclis, um prisma com
uma parede envídraçada de alto a baixo
formando caixilhos de pequenas dimen-
sões; a de Niterói usando de telhados bor-
bolêta, experiência inaugurada por O. Nie-
meyer na Pampulha e que os Ro·berto só.
raramente repetiram.
- Edifície seguradoras (1949). Com êsse

edifício a obra dos Roberto at nge uma
consciência profissional de superior qui-
late. Prumadas de circulação admíràvel-
mente estudadas, modelos idôneos de boa
solução, de resto constantes nas obras d~s
três irmãos, desde a A. B. 1., que nao
pecam por deficiências dêsse gênero. Cir-
culações horizontais também bem estuda-
das e dísposção feliz da superfície ondu-
lante no ângulo das duas fachadas (pri-
meira tentativa de procura do movimento).

decorada com bonitos mosaicos cerâmícos
de autoria de Paulo Wt>rneck, e oferecen-
dn um agradável repouso para a vista no
entroncamento das duas ruas em que se
situa o prédio. Nova procura de solução
para o problema da sombra conjugado
também ao das esquadrías a que desde
mu.to os 'Roberto dedicavam sua melhor
atenção. Uso, para êsse fim, de' dispo-
sitivos formando "paravants" vert cais
móveis. que se ajustam às lajes de modo
a permitir a alternância: solou sombra:
O edifício começou a ser divulgado quase
no mundo todo, como obra expressiva <la-
queIa fase.
- Edifício para a Caterpilar (1949): a

meu ver, um dos pontos mais altos atin-
gidos pelos M.M.M. Trata-se de um edi-
fício índustral, que acusa nitidamente a
sua função, tirando nartído da própria
estrutura posta em evidência, de que ex-
trai sua eloqüência maio!'. A estrutura
e a forma do arco principal conferem ao
conjunto superior ínterêsse plástico, va-
lorizado pela díspos.ção da movimentada
pa r e d e anterior de vidro recuada
e ainda, o que constitui verdadeira
"trouvalle ", pela interrupção da co-
bertura do arco numa das extremídades
para receber a laje do pórtico de entrada.
Bem sucedida e dificílima conjugação da
grande of'cina central com o corpo ante-
rior provido de grandes placas articuladas
de quebra-sol, dispostas de alto a baixo
- anda mais uma solução a provar o
taÍento inventivo dos arquitetos que, a
partir da A. B. I. continuaram a se re-
novar incessantemente na rprocura de so-
lução para êsêse magno problema da ar-
quitetura trop'cal. Por tudo isso êsse
edítícío pode ser cons'derado um marco
da moderna arquitetura brasileira - não
excedido como 'riterêsse arquítetônico por
nenhum outro ediiício no gênero construí-
do no Brasil.
Ainda na década 40-50, Marcelo foi elei-

to Membro Honorário Correspondente do
Royal Institute of British Architects (1949)
·e na Reunião Internacional de Arquitetos
e Urbanistas, realizada na trníversídace de
Prnceton para comemorar o segundo cen-
tenário de sua fundação, foi convidado a
comparecer "como figura mais represen-
tativa da Arquitetura e Urbanismo da
Ameríca do sul" - (Athur Holden, Di-
rector, Princeton Conference oomm.t.ee) ,

4. a Fase: A década 1950-1960

A década vai se caracterizar para os
Roberto, na arquitetura, por uma nova or-
dem de pesquisas: as do Movimento: e
marca igualmente a particpação dêles no
Urbanismo - os chamados "trabalhos em
grande", por que Marcelo porfiava desde
muitos anos e a que fêz especificas refe-
rências em artigos e conferências. Dos
trabalhos de Arquitetura cabe assinalar
os segu.ntes:
- Resiâéncía em Jacct'f'epaguá. Ao con-

trário da que haviam Ie to para a resídên-
cia de Petrópo.Is, que era coberta de te.has
de EtE'rnit à vista, esta traduz a intenção
de não ter qualquer compromisso com o
passado: cobertura plana terminando com
uma testa espêssa de massa, e daí até o
terreno esquadrías e materiais leves
acusando a inconfudível presença da no-
va técnica.

- Escr~tório ue Vendas do Loteamento
de Samambaia, em Petrópolís (1943).
Formas agress vas em alvenaria de pedra,
li demonstrar' que, mesmo dentro da téc-
nica tradicional da alvenaria dêsse tipo,
é possível afirmar ínapelàvelmente a pre-



sença da Idade Moderna. Grande' relêvo
foi dado a essa obra pela Revista Zodiac, de
fama mundial, no artigo dedicado aos Ro-
berto.

- Igreja Católica para Vicente de Car-
valho (1952). Formas ondulantes, bem se-
melhantes às que Niemeyer, muitos anos
atrás, tinha empregado no Teatro a ser
construído nas proxímdades do Ministé-
rio da Educação. Inequívoco barroquís-
mo; obsessão no propósito de ínruncír a
idéia de movimento. Exemplo único em
tôda a obra dos Roberto e que, a quem
olhasse à primeira vista desconhecendo a
autoria, pareceria obra daquele outro emi-
nente arquiteto, porque está mais em har-
monia com a sensíb lida de dêle, volta-
da para a procura de expressões plásti-
cas ("instinctive love for the curve -
a real affinity with de baroque or our
colonial times" confessa o próprio O. N.)
(24), do que com a sensibilidade dos três
irmãos, esta até então de índole antes
estática e tectôn'ca, de obras solidamente
construídas e plantadas no chão (A. B .I. ,
Instituto dos Industriários, Instituto de
Resseguros), do que dinâm ca -, nôvo sen-
tido por que, inesperadamente nos três
anos que se seguíra n (1953-1955) se orien-
taria tôda a produção dêles. Mas essa
dinâmica - diga-se desde já - a meu
ver seria atingida não por um impulso-
espontâneo e incoercível do sentimento
plástico em si, que viesse de dentro, de
vez que os projetos dessa fase não che-
garam a apagar o que existe de denso, de
construído, de estát co na arquitetura dos
três irmãos, e buscam ao revés exprimir
essa dinâmica pelo acessório: dobras nas
paredes, brise-soleü móvel, caprichoso, for-
ma das colunas, ete ....

Dos três edifícios, a meu ver o mais har-
monioso é o do conjunto Finúsia e D. Fá-
tima, que conheço de perto, porque foi
construido pela nossa organização. Har-
monioso pela feliz ondulação das paredes
(a dobra é mais disfarçada aqui que nos
dois outros), justeza de modulação - se-
ja da fachada de brise-soleü seja da ou-
tra que é tôda vesti-da de caixilhos de
vidro -, e também pela côr: pastilhas de
vidro verde claro e verde escuro, esqua-
drias brancas. A disposição das colunas
no pavimento térreo não se repete ou me-
lhor, não se subordina à dos pavimentos
superiores. Entre umas e outras colunas
- as de baixo e as de cima, se intercala
a famosa bandeja lançada por Le Corbu-.
síer no Pavilhão Suiço, a que antes rz
referência, solução dispendiosíssima, dado
que para atender às cargas concentradas.
e aos consideráveis momentos e esrorços
císatnantes que elas despertam é necessá-
rir) o emprêgo de vigas (contidas na laje
dupla entre o 1.0 e o 2.° pavimento) até
às vêzes, de 3,0 m de, largura por 0,60 m
de altura, com armações de ferro de gran-
de d ãmetro (1") quase se toe ando uns
nos outros: -, mas, por outro lado, é
uma prova da vírtuosídade do concreto
armado para atender às mais mirabolan-
tes situações. E ademais, os monumentos
que melhor marcaram as épocas históri-
cas não traduziram o propósito de econo-
mia. Do ponto de vista estrutural, êsse
edifício e o dos Comerciários, atrás refe-
rido, caracterizam duas situações extre-
mas, por assim dizer antagônicas, arribas
susceptíveis de defesas e ataques os mais
veementes, conforme o ponto de vista em
que o observador se coloque. De resto, os
Roberto desde os tempos quase dramát.cos
da A. B. I. gostam que os seus trabalhos
sejam discutidos, que despertem apaixona-
damente opiniões pró e contra, porque isso
é um sinal, que lhes é caro, de vibração
e de vida.
Os edifícios da Praia do Flamengo e o

Marquês de Rerval difundem e afirmam
mais outra das tendências da arquitetura
contemporânea do Brasil: a de justapor à
estrutura de concreto, pelo lado de tora,
tôda uma trama de guarnições de made.ra,
aparafusadas em buchas embutidas no
concre.o e escondendo em certas partes a
estrutura, visando não só e principalmente
a continuidade do efeito corno a leveza do
conjun ,o - prát.ca que deixa para trás a
sinceridade construtiva proclamada pelos
partidários do racíonalísmo nos primeiros
tempos do Mov.mento Moderno, e que a
seguir se generalizou entre os arquitetos,
por exemplo, Oscar Miemeyer (edificio na
esquina da Av. Graça Aranha com a Rua
Santa Luzia) e Afonso E. Reidy (edifício
do Montepio, na Av. Presidente vargas) , -,
ainda que êstes tenham reduzido ao mí-
nimo a espessura da testa das onerosas
lajes duplas nervuradas dos pisos (35 a
40 cm) , o que confere já outro sentido à
composição, a.nda que sem alterar o prín-
cíp.o; ademais disso a trama, sendo metá-
lica, como é nestes últimos edifícios, a
assocíação dela com o concreto fica menos
forçada. :É: verdade que os Roberto utílí-
zando-se, em cada pavimento, das partes
de concreto situadas abaixo do peitoril,
para dispor por fora as fôlhas de guilhotina
quando arr adas (Edifício Praia do Fla-
mengo) , atingiram a um processo indireto
de restabelecer um fundamento lógico para
o que de outro modo poderia ser apresen-
tado como escamoteação da verdade cons-
trutiva -, acusação a que, de resto, atual-
mente dá de ombros tôda a arquitetura
contemporânea do Brasil, desde quando os
próprios maiorais dela se rebelam contra

••

- EdijíciJ7 de apartamentos na Praia do
Flamengo, esquina da Rua correta tnura
e na Rua RepÚblica do Peru, esquina de
Baraba Rweiro (êstes últimos, denomna-
dos Finusia e D. Fátima) e r;dijício de
escritórios na esquina das ,Av. Almirante
Barroso e Rio Branco (Marquês de Her-
val 0953-1955) -, todos os qua's tradu-
zem a idéia de movimento que, se vinha de
antes, se limtava a pormenores (paredes
nas lojas da A.B.I. e outras e, de modo
geral, tratamento do mobiliário - como
balcões, etc. -, e de dependências simples,
como halls, restaurantes, etc) , lím'tada,
por conseguinte, mais à arquitetura de in-
terior do que à massa arquítetôníca que
define a arquitetura de exter'or. Nesses
três edíf'íc os, porém, é positivamente a
idéia ce movimento que domina a compo-
sição; e o faz com tanta ínsístêncía e
originalidade, que passa a ser mais uma
marca de fábrica dos Roberto. As pare-
d::1l externas. ao invés de retas ou cur-
vas, recebem m me:o a duas superfic1es
planas, uma outra, também plana, mas
oblíqua, que forma como qus uma dobra
quebrando a continuidade. :É: evidente,
que, não fôra a dtículdade com os cai-
xilhos das esquadrias, e os arquitetos. en-
tusiastas de Borrominí, teriam preferido
fazê-Ias onduladas coma no Oratório de
Filippinl. A solução por êles adotada po-
de ser alcunhada de arbitrária e de fato
é. Mas tôda a arquitetura contemporânea
do Brasil tem muito de arb trárío, e não
se excusa disso; ao contrário, confessa-o
abertamente, sem rebuços -, nada sendo
a propósito mais expressivo do que as de-
clarações de Oscar Niemeyer, primeiro, de-
pois da sua experiência de Brasílta, a se-
guir, depois da sua viagem ao Líbano -,
declarações que reagem contra a idéia de
estrita funcionalidade. Mas isto é outro
assunto.
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Fig. 18 e 19 - SENAI Motores, - 1956.
Fig. 20 - Cia. de Cigarros Souza Cruz - Rio

de Janeiro.
Fig. 21 - Edifício Sede da Ci!J" de Cígarros

Souza Cruz.
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a ortodoxia funcionalista dos anos de 30-
40, e orgulhosamente proclamam e de-
monstram ín-concreto a sua emancipação
-, passando a ser comum, por exemplo, e
quase todos o fazem, encobrir com caíxt-
lhos fixos de vidro o pesado vigamento da
estrutura (assim feito por economia, para
evitar as onerosíssírnas lajes nervuradas) ,
No Edifício Marquês de Herval, ,por exem-
plo, são caixilhos fixos de vidro martelado
pintados pela parte de trás que ocupam ~
mesma posiçã-o. Tudo isso traz à memóra,
por associação de idéias, a emancipação
formal realizada pelos arquitetos maneí-
ristas na Era de Quinhentos - Mie' elan-
gelo, na Laurenzíana, por exemplo, <" uando
começavam a ensaiar a procura da forma
plástica pela forma plástica, mas, mu.ta
vez ainda querendo disfarçar, com artn-
ciosos processos, a razão mesma que os
inspirava.
Abro aqui um parêntese para dizer que

as considerações sôbre a validade ou não
'Validade do uso de soluções como aquela
de sobrepor uma trama de madeira ou
ferro à estrutura de concreto armado en-
cobrindo-a, a rigor não passam de ques-
tiúnculas cuja insignificância só pode ser
devidamente avaliada, comparando-a com
o episódio que se teria passado em 1948
em Nova York quando Le Corbusier, Níe-
meyer e outros se ampenhavam em propor
os partidos para o edírícío das Nações
Unidas. Oontou-me Niemeyer que' entre
os desenhos do mestre franco-suíço, havia
o de uma marquísa das que são freqüentes
nas suas obras, a que teria acrescentado,
na ponta, uma imensa cariátide como ele-
mento de sustentação e que surpreendido
por Niemeyer, teria comentado: "Perdoe-
me êsse peeadilho í " (A palavra usada por
Niemeyer roí aquela surpreendido-,
embora em Módulo oe;pisódio tenha sido
narrado - e compreende-se a intenção de-
licada -, como se o desenho fôsse espon-
tâneamente exíb.do pelo próprio Le Cor-
busier, o que, a meu ver conferiria ao
episódio feição um pouco diferente (25).

Outro documento não menos expressivo
a mostrar o que há de secundário na san-
ção ou recusa de soluções daquele gênero,
foi a resposta dada emZodiac por' Le
Corbusier - que af'ínal, continua a ser, a
há quarenta anos, o doutrinador maior da
arquitetura contemporânea -, à pergunta
que lhe foi formulada sôbre Ronchamps,
resposta que tem o tom de boutxuie, mas no
fund-o, é uma indicação do encerramento
de todo um ciclo de ortodoxia doutrinária
da arquitetura contemporânea e inaugura-
ção de outro, que Iformula uma nova con-
ceítuação do binômio torma e junção.

Completo o meu pensamento dizendo que
a solução acima comentada de sobrepor à
estrutura a trama das guarnições das es-
quadrias ,de madeira Ou metálicas, se pode
ser considerada uma questão de somenos
quando comparada a questões de magni-
tude maior, como essa da relação de forma
e função que abala os alicerces mesmos
do Movimento Moderno, por outro lado se
examinada à luz das novas pOSSibilid;des
que proporciona ao arquiteto, torna-se im-
portante, já que inaugurou uma nova nlás-
t'ca, que bem pode ser avaliada, se se com-
para, por exemplo a fachada posterior do
Ministério da Educação - em que, ainda
que as testas das lajes sejam revestidas de
chapas metálicas, estas se acusam na fa-
chada, ,ficando os mainéís <ias esquadrías
entalados entre laje e laje -, COm as <ia
prédio fronteira, situado na esquina da
Av. Graça Aranha com a Rua Santa Luzia
em que os mainéis passam por fora d'~
estrutura atingindo até o limite superior
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das amuradas do terraço de cobertura.
Em outras palavras: encobrindo total-
mente estrutura e alvenaria e conferindo
ao conjunto uma leveza que de outro modo
não poderia ser consegui da.

Fechado o parêntese, diga-se que no
Edifício Marquês de Hierval há outras
grandes novidades a assinalar. Em prr-
meíro lugar, as prumadas de círcuiaçao
têm acesso (a partir da via pública) nao
no 1.0 pavimento, como foi sempre de nor-
ma, e sim no suosolo, onde fica o Hall
principal, ligada à rua por uma rampa ne-,
licoidal. Dêsse modo a precíosíssíma area
do pavímen ,o térreo pôde ser quase total-
mente ocupada com lojas, proporcionando,
por conseguinte, um renaímento maior.
Em segundo lugar, aperfe.çoanao a tceia
já inaugurada no Edifício Seguradoras, é
usado um brise-suleil suí-generís, que po-
dendo ficar- nas mais varíad as posições e
inclusive não vedando a visibilidade da
rua para quem esteja nos escritórios, in-
troduz na fachada um índescrítíveí tu-
multo; não um tumulto ocasional; mas
um tumulto procurado, que levou o pú-
blico a apel dar o prédio de '''Tem nêgo
bebo aí". Apesar de se tratar de um ele-
mente postiço, independente da ossatura
mural, a fachada tôda se movimenta: Ire-
né.Icamente, alucínadamente, porque a ou-
sada solução do brise-soieü se conjuga COm
a dos planos irregulares (com a mesma
ra.xa oblíquía intermédia ensaiada nos edi-
fícios da Praia do F'lamengo e da Rua Re-
pública do Peru) .

Como a A. B. I . o edifício Marquês de
Herval faz estrondo. Zod ac lhe dedica
numerosas páginas de fotografias.
A publicidade não desagrada aos M M.M.,

que são os primeiros a aceitar e procla-
mar o apelido famoso: "Tem nêgo bebo aí".
E Marcelo aproveita o ensejo para escrever
sôbre: o conceíto de Movimento na arqui-
tetura uma de suas páginas mais brilhan-
tes, reproduzída por Jayme Maurício, no
seu "Itinerário" e Geraldo Ferraz, em
"'Hab'tat" (n.o 31), os dois críticos que
nas suas colunas maíor cobertura têm dado
à obra dos Roberto, num rico material
íníormatívo que, se fôsse reunido em volu-
me constttuír.a por si só um bom subsídio
para conhecimento da atividade dêles.
Diz Marcelo:

"O edifício em construção no local do an-
tigo Palace Hotel, possuí, na face oeste, a da
Avenida, os peitoris inclinados, o que lhe dá,
à primeira vista, um aspecto estranho. En-
tretanto, à segunda e outras vistas, propor-
cionam uma sensação de certa forma agradá-
vel, 'apesar, ou por causa da idtia que ofe-
rece de movimento. Precisamente, essa idéia
de movimento era uma das coisas que busca-
vamos, e que sentimos ter conseguido no dia
que nos contaram o apelido popular do pré-
dio: "Tem nêgo bebo aí."

Uma composíção arquitetural honesta parte,
necessàr1amente, de elementos definidos. In-
clinamos os peitoris porque era imprescin-
dível que a avenida rôsse vista das janelas
- a Avenida, por onde passam os cortejos, os
préstttos de 'carnaval, a Avenida das sacadas
tradicionais.

O prédio é virado para o poente, Se'us vãos
não poderiam deixar de ser protegidos. Es-
colhemos um tipo de quebra-sol completa-
mente diferente dos que vimos aplicando
desde 1936. Muito tênues, todo de alumínio,
parte fixo, parte basculante. Mesmo assim,
seria impossível a qualquer pessoa ver a
rua, a não ser que se debruçasse tôda, para
olhar sôbre o quebra-sol da janela de baixo,

Inclinamos 00 peitoris para evttar debru-
çamentos.
Tôda a aventura partiu de um gráfico de

vlJSibllldade, gráfico muito simples de ser
construído e constatado por qualquer um.
De posse d€Eee el:<-n;f,nto objenvo, par'tí-
mos para li: tese ec,tética - onde importam:
as sensações, as verdades subjetivas.
Arquitetura não é uma especulação bídí-

mensional. Não pode limitar-se a mondria-
nísmos, como acon.tece geralmente, por mais
agradável que resulte o brinquedo. Seguindo
Borromini, ondulamcs docente uma parte da
fachada, para acusar, sem violência, a sua
tridimensionalidade. Depois, como Arquitetura
é mais arte do tempo do que arte do ecpaço,
fizemos o prédio mover-se, repetindo, ascen-
sionalmente, motivos tc'idimensionais capazes
de sustentarem o interêsse de um olhar hu-
mano por todo o percurso do prédio, manten-
do as relações de tempo e espaço.
O olhar humano não é simultâneo: é su-

cessivo. Vê o que lhe interessa, e aos pou-
cos, passeando, Iambendo, Marcha, interrcm-
pe-se, volta, continua, Quando se entnisías-
ma, transpassa e vai adiante, revivendo o que
reteve. Para a nossa sensação, não importa
que o prédio tenha tantos metros cúbicos
e que esteja perfeitamente, ou pràticamente,
estático, conforme o caso técnológíco, e que
seja o olhar que se mova, guardando o que
se sucede no espaço e no tempo. Não se
trata de ilusão de óptica: trata-se de uma
verdade SUbjetiva.
Tôda Arquitetura move-se, e, às vêzes,

baila, (EupaUnos afirma que ela também canta,
o que me parece um excesso desnecessário _de
prendas).

O Taj Mahal move-se e cresce e ríca imen-
so, e ainda mais branco contra todo o azul.
Movem-se e bailam a basfllca, o palácio du-
cal e o palácio real, e os outros palácios, e
o campanlIo, tôda a Séo Marcos, piazza e
piazzeta. Bailam e se estendem, não adian-
tando virem explicar que tudo ccorre numa
área pouco maior do que um campo de fu-
tebol.
Evidentemente, as sensaçáes estéticas va-

riam de homem para homem. Nínguem vai
contrariar Kant, insistindo em admitir uma
ciência da beleza. Mas o cornpcrtamento do
olhar humano, que segundo Vitruvio, os gre-
gos pressentiram muito bem só pode apre-
sentar segredo, depois do sucesso das expe-
riêncas do Dartmouth Eye Institute e das te-
ses de Borírsavlevttch, para os que adoram ir-
remedíàvelmente os mistérios. Assim, sen-
sorialmente, Arquitetura é arte do tempo. O
próprio Le Corbusíer, que em 1925, e depcís,
disse e redísse que Arquitetura é "coisa emi-
nentemente plástfca" em 1950 apresentando o,
Modulor, concorda que "Arquitetura não é
um fenômeno síncrõníco, mas sucessivo, fei-
ta de espetáculos que se sucedem no tempo
e no espaço" terminando por equipará-Ia à
música, talvez íntluencíado pelo "canto" de
Val'ry, o qrue não é rar oável, pois a música.
como observou o italiano Veccaro, exige uma
sucessão pré-estabelecida, seguindo um curso
irreversível no v tempo, precisamente o con-
trário da suceesã-, livre em que se apresen-
tam os espetáculos arquiteturais.

O olhar humano, contudo, não se movi-
menta sem estímulo. Não se dá, por exem-
plo, ao trabalho de percorrer todo um sim-
ples paralelepípedo, Pousa numa aresta e
diz-se "ora, um paralelepípedo" e vai pcusar
adiante, ou longe. Passeia, ínterrompese,
continua devagarinho por todo um belo 001'-

po feminino. Mas pousando nuns tornozelos
feios, numas pernas que se anunciam sem
esperanças, conclui: "um estrepe, e chega",
e parte a ver o· céu. Acontece o mesmo com
o que já sabe, cem o que advinha no pri-
meiro pouso.



20

o cubo, ou o c1l!ndro, ou a pirâmide,
qualquer corpo simples é de grande beleza,
quando pode ser apreendido pelo olhar de
um 56 golpe - isto é, sendo de pequena es-
cala ou a muita distância. De perto, e gran-
de, excetuados os casos da texturação ser
tal que influa na própria torma, não con-
segue interessar o olhar humano, que o adví-
nha logo que percebe uma geratriz. Por isso
Wright. quando diz cem ar de desprêzo:
"boxl ... " não está só se fazendo de velho
impertinente. :!!:le é antipático, mas tem
razão."

Edifício do Parque Eduardo Guinle. Ao
todo seis grandes préd os de apartamentos
de luxo, qus em vez de conservarem a uni-
formidade de tratamento do projeto inicial,
que lhes daria um inequívoco sentido de
monumentalidade, preferiram para fugir à
monotonia e, talvez também para fugir à
Idéia do aparato monumental (das (PIare
Vend'ôme, Rue, de Rivoli, Boulevards de
Haussman) , preferiram dar a cada préd'o
aspecto diferente -, solução culo resultado
não sei se correspondeu i expectativa dêles,
mas que é bem diferente, por exemplo, da
que obteve Reidy em pedregulho, conjunto
que pelo partido ondulante e uniforme se
aprox.ma do que os Roberto 'haviam ini-
cialmente conferido ao seu projeto para
o Parque e que traz inapelàvelmente à me-

ai

"

mórla, pela sua sínuos'dade, o Landsdowne
Crescent Bath, de 1794. A solução de
planta é muito boa e os edifícios se situam
no prolongamento dos que Lúcio Costa de
comêço projetou (celebrízados pelo- emprê-
go de variados tipos de colmeias de cerâ-
mica) e fazem com êstes últimos e com o
Palácio do Governador (obra de comêco do
século, realizada para o engenheiro Eduar-
do Guinle, que deu o nome ao Parque de
que era propríetárto) , um só soberbo con-
junto, 'nfelizmente sacritícado pelo des-,
cuidado tratamento do jardim.

Edifício Souza Cruz (1962). Sugestiva
fachada tratada com narizes salientes de
concreto, em forma de cunha, que lem-
bram a solução dada .por Paulo Antunes
Ribeiro no orig ínalíssímo Edifício Pru-
dência, de Salvador; e com brise-soleü de
grelha de ferro, material recentemente
inaugurado para o mesmo fm, em forma
de radiador, por Lúcio Costa no Edifício do
Banco Aliança na Av. Pres.dente Vargas ,
Mas, em que pêsem essas ftlíações, a plás-
tica do prédio é original e a fachada prin-
cipal uma das boas realizações dos Rober-
to, incluindo, ademais, interiores trata-dos
com envolvente senudo de modernídaue no
jôg,(}dos materiais e da côr.

Edifícios mais recentes SãQ mu'tos: es-
colas, hospital, Clube do Parque, prédios
para outras cidades do Brasil, etc., dos
quaís, por falta de dados, me aostenho de
falar.

NOTAS

1) - "Correio da Manhã", 26,-IX-1954,
Seção de Artes Plásticas de Jayme Mau-
rício.
2) - Mesmo quando a s'tuação do seu

escritório ainda era difícil e lutava pela
fiscalização das obras da A. B. 1., Marcelo
escrevia a Herbert Meses: ... "Natural-
mente, como somos profissionais e não
amadores, interessa-nos bastante o dinheiro
que possamos vir a ganhar com os traba-
lhos do Edifício. Mas, acima dessa razão,
somos guiados pela ídéía de realizar o pri-
meiro exemplo verdadeiro de arquitetura
no Brasil" (Carta de 15,de março de 1937,
ín Rev. Arquitetura e Urbanismo, n.v 5-6
de 194.0).

3) - '''I.tinerário'' de Jayme' Maurício,
Correio da Manhã, 29-5··196.0.
4) - O professor Felippe S. Reis, no dia

31 de agôsto de 1964, discursando em nome
da Congregação na semana de Aniversário
da Faculdade de Arquitetura falou de Mar-
celo Roperto, que foi seu aluno, pondo
em evídêncía as realizações de Mar-
ceIo, em fatos ligados à sua cadeira (cujo
assunto não era das preferências dêste) e
referindo-se à atuação de' Marcelo com
Paulo Werneck no escritório da Rua Sa-
chet, em que runc.onava a revista Técn!ca
e Arte. Evito citar todos êsses fatos para
não roubar ao professor Felipe Reis, a
oportunidade de íazê-Io em letra de fôrma,
em primeira mão.
5) - "Marcelo Roberto - 52 anos labo-

rícsos", entrevista a J,ayme Maurício, em
"Itíneráro das Artes Plásticas", Correio
da Manhã, 29-5-196.0. '
6) - Esta informação me foi dada por

Paulo Werneck, como a das decorações
carnavalescas.
7) - Assunto tratado em "'Presença de

Lúcio Costa, na Arquitetura Contempo-
rânea do Brasil - l.a Parte 192.0- 193.0",
palestra pronunciada em jun'ho de 1962
em Pôrto Alegre, a ped.do dos estudantes,
para apresentação do l,O volume das "Obras
Completas" de Lúcio Costa, que êles ti-

nham editado. A ser publicada futura-
mente na Faculdade de Arquitetura do Rio
Grande do Sul.

8) - "Técnica e Arte - revista de Ar-
quitetura e Engenharia" íníc'o de publica-
ção, outubro 1928. Três desenhos, de deco-
ração de interior no n,v 1, quatro no n.?
2, capas até o n,v 5, vários anúncios.
9) - Marcelo uniu-se 'a um construtor,

com quem realizou muitas obras de em-
preítada, com projetos seus ou de outros
arquitetos, mas embora conduzisse os ne-
gócíos junto aos proprietários, transferia
ao sócio a dreção mesma das obras --
pelo menos no caso a que estou me refe-
rindo.
1.0) - O salão de Arquitetura Tropical,

inaugurado em 17-4!-1933, teve, como "pre-
sidente de honra", Fl":mk Lloyd Wright,
como "precursores", Lúco Costa, Gregorio
Warch3.vch:k e Emilio Baungart e como
organízadores João Lourenço da Silva, AI-
cides Rocha Miranda e Ademar Portugal,
Dela fêz-se um catálogo organizado e com-
posto, por Alexandre Altberg, com "Intro-
dução" de Alcides Rocha Miranda, "Exor-
tação" de Celso Kelly e várias opníões
sôbre "Qual seria tua casa ideal" (H. Mo-
ses, San Tiago Dantas, Gilberto Trom-
powski, Ana Amélía Carneiro de Mendon-
ça, etc.) . Nêle foi publícada a "residência
em Laranjeiras", de Marcelo Roberto.

ll) - O trabalho "Presença de Lúcio
Costa na Arquitetura Contemporânea do
Brasil", 2.a Parte, 193.0- 1960, detalha êsse
assunto.
12) - "Presença de Lúcio Costa na Ar-

quitetura Contemporânea do Brasil", 2. R

parte, 193.0-196.0.
13) - O Eld'tal para o Concurso de pro-

jetos para a A.B.I., dada a ímportâneía
dêsse certame não só para a A.B.I. como
para a eclosão do Movimento Jl.f.oderno no
Brasil, foi republícado no "Boletim da AJ;-
sociação Brasileira de Imprensa" de abril
de 1957, sob o título "Como nasceu a Casa
do Jornalista".
14) - "O GlobO", 3 - 5 -196.0.
15) - "Arquitetura e Urbanismo", ns.

5 - 6 de 194.0.
16> - "Presença de Lúcio Costa na Ar-

quitetura Contemporânea do Brasil", 2.R
parte - 193.0- 196.0.
17) - PUblicados (plantas e elevações)

na, "Revista da Diretoria de Engenharia",
da Predeítura do Distrito Federal.

18) - af. Paulo F. Santos, "A Arqui-
tetura da Sociedade Industrial", edição da
Escola de Arquitetura da Universidade de
Minas Gerais, págs , 16.0-171.
19) - Ver nota 17.
2.0) - "O Globo", 8 - 4 - 1959.
21) - Marcelo e Milton Roberto, "O

Edifício da A.B.I., In "Arquitetura e
trroanísmo'', ns. 5 - 6 de 194.0.
22) - "Arquitetura e Urban'smo" 11S.

5 - 6 de 194.0.
23) - "Arquitetura e Urbanismo" ns .

4 e 5 - 6 de 194.0.
24) - Palavras de O. Niemeyer como

introdução ao 1.0 volume da obra de Stamo
Papadaki, "The Work of Oscar Níemeyer".
25) - "Modulo" ano 2, n.? 5 (1956).

(* Redação a posterlort, à luz de ficha-s que
serviram à palestra proferida em sessão pro-
movida pelo Díretórío Acadêmico na Semana
de Aniversário da FNA. Procedida de palavras
de introdução do Diretor da Faculdade, pror.
J. O. Saboya Ribeiro e do presidente do DA,
S. B. Bortolot.tí, a sess o foi encerrada por
Mauricio Roberto, que falou Em ncme dos
MMM agradecendo a homenagem e fazendo
proríssão de fé de prossegutr no mesmo ca-
minho trilhado por seus irmãos.

1':;



VENEZA
Concurso internacional pata
planejamento da Ilha Tronchetto

o julgamento do concurso, para aten-
der aos membros' estrange ros qus não po-
diam se afastar por muito tempo de seus
países, foi feito em duas etapas." Uma pri-
meira seleção entre 1 e 3 de setembro e
uma segunda entre 4 e 14 de setembro.

O professor Kitsikis, foi o único mem-
bro estrangeiro do júri a participar destes
encontros. O júri completo se reuniu fi-
nalmente entre 14 e 18 de setembro e, es-
tava composto por: G ovanní Faveretto
Fisca, preéeíto de veneaa: Agostinho Z3.-
non DaI Bo, Veneza; Ezio Giglioli, veneza:
Roberto 005ta, 1'rieste; Eugênio Fuselli,
Gênova; Giovanni Astengo, Turim; V.
Bure, Bruxelas; Jean Canaux, Paris;
George Candilis, Paris; J. W. Hollatz,
Essen; Costas Kits kís, Atenas.

O Prof. Kitsikis foi eleito presidente" do
júri na l,!' seção. Os membros do júri se
congratulam com os responsáveis pela ci-
dade de Veneza por terem adotado a solu-
ção do concurso ínternacíonal, justír.ca-
do pelo valor incomparável de sua cidade

e o interêsse mund'al manítestado pela
mesma.
Ao tomar esta decisão, o Conselho Mu-

nicipal tinha em mente as vantagens de-
correntes desta inversão da ordem lógica,
achando que o confronto de idéias deveria
preceder à construção da Ilha do Tron-
chetto.
O Conselho Munícípal, cônsc'o dos seus

deveres, deliberou deixar aos concorrentes
liberdade completa, permit ndo modifica-
ções na" lista do programa e na ímportàn-
cía relativa dos usos previstos, e não fixou
qualquer teto financeiro, dado que podería
limitar a imaginação d'QSconcorrentes.
A comissão estabeleceu também, com

muita sabedoria, que a muncípalídade não
estaria obrigada a executar o projeto clas-
sificado em primeiro lugar, reservando-lhe
o díreíto de reconsiderar e refletir após o
concurso. Daí resultou, entretanto, para o
juri, uma inevitável ambigüidade: um
concurso de programa preciso e um con-
curso de idéias que obrigava o júri a levar

Pentamar

44,444
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em consíderação a conscíêncía tanto dos
concorrentes que deram uma interpreta-
ção fiel ao programa quanto aos que se
afastaram do mesmo, dando soluções mais
livres e audaciosas.
Claro está que tôdas as maneiras pro-

postas para a utilização da superfície de
Tronchetto são passíve.s de restrições de
uma ou de outra forma, em par.e por se-
rem ainda incompletos os dados estatístí-
ces d sponíveís e também por suscitar a
atual evolução das técnicas, em particular
dos meios de transporte, sérias alterações
nos conceitos existentes.
Todos aquêles que participaram das de-

cisões sôbre o concurso, com tõda segu-
rança, tiveram presente a vocação de Ve--
neza em se tornar centro nervoso de um
grande complexo regional, oferecendo o es-
petáculo permanente da necessidade de ín-
tegração entre o passado e o futuro, idéias
caras a humanístas de todos os países.
O júri manifestou desejo de que seu jul-

gamento fôsse expressão de sentime-nto
profundo, segu ndo nisto o caminho aberto
pela Assembléia Municipal.
O júri espera que urna aprotundada re-

flexão venha possibilitar, a partir das su-
gestões trazídas pelos concorrentes, a for-
mu.açãn nas íd.nas oíretr.zes de um plano
de longo 'alcance.
Levando em conta as considerações aci-

ma, e após discussões acirradas em tôrno
das qualidades reracívas dos ;,0 projetos
apresentados, o júri, atraves de sucessivas
eliminações decidiu, em race das condições
do oon.urso, totanzar a quantia oferecida
em prêm.os pela cidade de Veneza e re-
parti-Ia da segu.nte forma: 2.8JO.000 liras
a cada u:n dos cinco projetos abaixo, con-
síderados como "ex aequo": "PENTA-
MAR", "44444", "ULTIMA PAREIE DEL
CANAL GRANDE", "VN", "LA SECONDA
FONDAZIONE" e conferir 1.000.000 liras
ao projeto "NOVISSIME".
O júri menciona anda <O interêsse que

lhe despertou o exame dQS projetos:
"ULISSE" pelo conteúdo o seu relatório;
"INDO" pela orígínalídade do projeto;
"ARCA NUOVA" e "AS'TI" pelo valor da
concepção arquitetônica.

O Prefeito Eng.o Giovanni Favaretto Fis-
ca, secundado pelo delegado de Assessoria
de Obras Públicas, Comm. Ezio Giglioli,
professores Kits kis e Fuselli, desejavam li-
mitar os prêmios aos cinco prímeiros pro-
jetos mencionados acima e o Prof. Zanon
DaI Bo, decidiu votar com a maioria.
Abertos os envelopes de ídentíücação dos
premiados, foram conhecidos os vencedo-
res dos cinco prêmios "ex aequo" de
2.800,000:

"PENTAMAR" - Manfredi G. N'coletti
- Roma. oonsutto- para terminal de ôni-
bus: Rícardo 'MGrandi - Roma;

"444!,l4" - KaEna Etbl, Zdzislaw Hryníak,
Janusz Matyjaskíewícz, Waclaw Ostro-
waski, Stanislaw Michalowki ~ Varsóvia;
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Ultima parete del Canal Grande
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'ULTIMA PARETE DEL CANAL GRAN-
DE" - Roberto Maestro, Antonello Nuz-
zo, Anua Olivetti Nuzzo, Gilberto Oriol',
Silvia Paoli Maestro - Florença;
"VN" - Edo Ravnkar, Nadja Kreger

- Ljubliana (Iugoslévía i ;
"LA ~ECONDA FONDAZIONE" - Igino

Oappai, Antonio Fosiori, Píetro Mainardis
- veneza.
O prêmio de 1.000.000 de lras coube ao

projeto "NOVLESlME", de autoria de
Giuseppe samona, Constantino Dardi, E:ni-
lio Mattícní, Valeriano Pastor, Gianugo
Polesello, Alberto Bamona, Luisa Tarnaro
In Semerani, Luciano Semerani, Egle Re-
nata Trincanato - Roma;
Os projetos mencionados, foram ídsntí-

f'cados da seguinte forma: "ULIESE" Mi-
chele Achíllí, Gu do Canella, Lucío S.
d'Angiolini, Laura Lazzari - Milão;
"INDO", Francesco Mancuso, Aurelía de

Benede.tí, Lucíano Míotto, Germano Zen -
Veneza; "ARCA NUOVA", Karl Augus.í-
nus Bieber, Franz Gziharz, Herbert Mís-
sCJIIli,JOJ-g Mayr, Gert R~iner, Helmut
,sea.zinger Granz; - "A,sTI", Fran Dixon
Zoltan K tka-Stookton-on-Tees - Ingla-
terra.
"PENTAMAR" - O júri aprecia as qua-

lidades técnicas e o funcíonaltsmo dêste
projeto, especialmente no que se refere à
organização das comunícacações e adapta-
ções do programa ao terreno e ao sítío.
Oferece, por outro lado, uma certa des-
proporção entre os diversos elementos e
uma exagerada ocupação do solo. /
"44444" - O júri aprova o relacíona-

mento e o destaque dado aos diversos ele-
mentos do programa, a boa proporção en-
tre áreas construidas e espaços livres, a
variedade e natural.dada do' plano con-
junto. Constata no entanto à importân-
da drrnasíado grande dada às instalações
hoteleiras.
"ULTIMA PARETE DEL CA..~ALGRAN-

DE" - O júri destaca o valor excepcio-
nal da composição arquitetõnica, bem
adaptada ao caráter venezíano, apesar das
modificações do contôrno da ilha. Desta-
ca anda, as qualidades funcíonas que per-
mitem a adaptação das técnicas que se
encontram em rápida evolução.
"VN" - O grande ínterêsse dêsse pro-

jeto está no estudo das sucessivas meta-
morfoses de tôda a região de Tronchetto
numa ação de longo têrmo, dividida numa
série de fases com urna grande lógica in-
terna.
"LA SECONDA FONDAZIONE" - 'A

qualidade dominante dêste projeto reside
na pesqu sa de meios específicos à laguna
venezana, procurando substituir a criação
de terrenos artificiais pela utilização de
uma infraestrutura limitada aos alementos
permanentes que atendem a um conjunto
flu:uante e móvel. 15
"NOVISSlME" - O júri constata a au-

dácia de uma proposição radical que, ape-
sar de suas Iímtações e mesmo contradi-
ções, aparece como estimulante essencial
para uma v.são ampla do "caso Veneza".

O
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Reintegração de
conjuntos arquitetônicos
Arquiteto Paulo de Azevedo, IAB-Ba

o Brasil, apesar de sua pouca idade,
comparado com as civilizações orientais e
européias possui edifícios, conjuntos ar-
quítetônícos e cidades que, mesmo quando
não signifiquem valôres universais, devem
ser preservados pelo conteúdo artístico.
símbõüco ou paísagístíco que representam.
1tstes conjuntos devem ser preservados,
não como peças arqueológicas, mas como
testemunhos vivos' de nossa cultura e ele-
mentos de educação do povo.

1
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o testemunho. Reconhece-se então tanto
o valor monumental dos grandes conjun-
tos çrquitetônicos, quanto o das obras mo-
destas .que com o tempo adquiriram uma
significação cultural e humana.
"A conservação e a restauração de mo•.

numentos visam salvaguardar tanto a IÀlJra
de arte quanto o testemunho da histó-
ria." (1)
A Diretoria do patrimônio Histórico e

Artrst.co Nacional (DPHAN), que tem por
missão proteger nosso pacrímônío cultural,
após cuíd adosos estudos, tombou conjun-
tos arquítetônicos e paísagfst coe, bem
como cidades, na Bahia, em Minas Gerais,
no Estado do Rio. no Maranhão e em ou-
tros Estados. 1l:stes conjuntos, pela varie-
dade de problemas que envolvem, notada-
mente os sócio-econômicos, constituem
uma das mais complexas dificuldades com
que se defrontam os serviços de proteção
a monumentos no Brasil, na Itália ou em
outro qualquer pais. Podemos afirmar que,
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CONCEITO DO MONUMENTO

A Carta de Veneza, documento firma-
do no II Oongresso de Arquitetos e Téc-
n'cos em Monumentos Históricos, reuni-
do em Veneza em maio de 1964, define
monumento da seguinte forma: "A nceão
de monumento compreende não só a cria-
ção arouitetõnica isolada como tambéni o
ambiente no qual ela se insere.
"O monumento é inseparável do meio no

qual ele se situa e da história da qual é

torrrb acloss

aqui, êstes problemas são mais graves, por
se encontrar o Brasil em fase de desenvol-
vimento, em pleno processo de urbaniza-
ção e de grande mobilidade social. Fatos
que determinam mudanças urbanas mais
freqüentes e profundas do que em países
de economia e demografía mais estáveis.

PROBLEMA DOS CONJUNTOs
TOMBADOS

São aproximadamente Os mesmos, em
tôda a !parte, os problemas dos conjuntos
tombados e podem ser resumidos como de-
correntes das condiçôss materiais de suas
estruturas arqu.tetônícas e de sua utiliza-
ção sooíal ,
A decomposição dos materiais de cons-

trução pela ação do tempo, principalmen-
te as argamassas, os recalques das fun-
dações ou outros aspectos da mecãn.ca dos
solos, algumas vêzes provenientes da so-
brecarga, de tráfego em ruas sem a neces-
sáría oompactação, são responsáveis pelo
progressívo arruínarnento. dêstes conjun-
tos. 1l:stes fatôres são mais graves entre
nós, onde grendJe parte das construções
tradicionais estão ergídas com materiais
vulneráveis como a taipa, o .adobe, o es-
tuque e onde a madeira foi largamente
utilizada como, elemento estrutural,
A falta de ínstalaçôes hidráulicas e elé-

trícas, a deficiência de ventílação e ilumi-
nação naturais, 'conseqüência dos tabus hi-
giênicos da época tornam aquelas cons-
truções pouco aptas aos .p!l!drões de vida
atuais. Fatos que, ao lado de outros de
natureza social, são responsáveis pela des-
valorização, daqueles imóveis. Esta desva-
lorização desestímula seus proprietários a
corísertá-los, formando um círculo vicioso.
Em grande número de casos, os conjun-

tos em tela foram núcleos de formação de
cidades e nelas desempenham ainda hoje
funções de centros cívico, adm'nístratívo
e comercial. Para êstes focos converge,
naturalmente, todo o trânsito urbano. Sur-
gem, assím o congestionamento e os con-
flitos do tráfego motorizado com um tra-
çado urbano baseado no andar a pé e na
tração animal. Todavia, não é aqui, nes-
tes centros que, embora congestionados,
sempre desempenharam função de "core"
de suas cidades, que está o 'maior proble-
ma. Nas áreas que envolvem êstes centros,
nas áreas de transíçâo - áreas original-
mente habitacionais e que, pressonadas
pela expansão do setor comercial, vão ad-
quíríndo nova função, sem perder de todo
a antíga - é que vamos encontrar maio-
res dificuldades. Térreos e mezaninos são
ocupados por oficinas e pequeno comér-
c.o, enquanto nos sobrados se acumulam
famílias, muitas. morando num só cômo-
do. Conflitos e vícíos .earacterrst'cos da de-
sagregação social, condições higiêilicas
.péssimas e nenhuma conservação dada aos
edífícíos pelos proprietários - cujo ínte-
rêsse maior é desalojar os ocupantes -
são comuns. Os primitivos proprietários
dêstes 'móveís já não os habitam. Os edi-
fícios estão ocupados, desde longa data,
por locatários e sublocatários qUe além de
não possuírem condições para dêles cuida-
rem, por êles não sentem nenhuma ícten-
tificação. .
Inócua é, portanto. tôda solução que

cuide apenas da restauração material des-



Fig. 1 - Projet-, do autor situado na e-qui-
na da Rua do Bispo e Rua 7 de Novemb:-o,
em Salvado:, Bala.
F:g. 2 - ... Tedo trabalho de complementa-
ção, reconhecido indispensável. deve di'tin-
guír-se da c mposíç o arqurtatôníoa, levando
a marca de nos-o tempo."
F_g. 3 - A restauração não deve l~mitar-se
aos ed'ficies em separado. devendo re criar a
atmosfrra dos esna -os externos ccmo Iadeíras,
vielas, largas e encostas.

ses conjuntos, sem procurar erradícar as
causas da deteríoração soc.al.

REABILITAÇAO URBANA
Po.en-íalmente, estas áreas, dado sua

proximidade aos centros comerciais, têm
grande va.or , prec sam, tod rvía, de sei em
saneadas. A reabilitação deve ser proruo-
vida através da establízaçâo e da hígíení-
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zação dos velhos imóveis e da consolida-
ção da nova função urbana.
Naturalmente, não bastará estabíl.zar os

velhos edificios, cuidando em não desfi-
gurá los, mas abrir áreas de ventilação e
ilum nação, providenciar instalações e
adaptá-los à nova utílízaçâo. A consoli-
dação da nova função da área exige a re-
moção da antiga. Os atuais moradores das
áreas de transição devem ser progress.va-
mente transferidos e instalados em nCfVOS
conjuntos habí.acíonaís, dando lugar a eu-
tras atívídades - hotéis, lojas, repartt-
ções públicas e escr tóríos - que por sua
rentabilidade possam manter os imóveis,
assegurando-Ines a sobrevivência.
A muit.plícídade de fatôres envolvidos e

as vantagens aavíncas da reabüítaçào -
eliminação de uma das mais graves for-
mas de sub-habí.ítaçâo, revalor zação tri-
butária ca área, expansão do setor comer-
cíal e promoção turistíca da cidade - não
interessa apenas ao DPHAN. mas, prin-
cipalmente às prefeituras locais. Nenhum
govêrno mun.cípal tem o direito de alie-
nar-se an.e êsses problemas, apesar das
conhecidas dificuldades enfrentadas pela
ma oria dêles. Somente as prefeituras po-
derão coordenar os vários órgãos federais,
estaouaís e muníeípaís intervenientes na
solução do problema. Ao DPHANcabe,
se:n dúvida, promover junto às muníc pa-
lidades a ídé.a da reabilitação urbana do
conjunto e prestar-Ihes tôda a assistência
técnica necessár a.
Os planos de reabtlítação urbana "que

envolvam conjuntos arqui.etôn COs ou si-
ties históricos, devem ser integrados aos
planos d.re.ores c.as cidades e elacorados
em convênio entre as prefeituras locais e
o DPHAN, apo ados em levantamentos fí-
SilOS, econômicos e so.taís. Mesmo nas c-
dades que não disponham ainda de pla-
nos diretores, os conjuntos a SErem pre,
servadcs não deverão ser estudacos isola-
damente, pois a compreensão e a solu-
ção de conflitos de funções e de circulação
só podem ser equacionados atrav -'s da vi-
são global da cícade como um organismo.

3

Restauração e Reintegração Paísagtstica

A ocnsoldação da nova função do cem-
[unto, a estab lização e a hígíenízaçâo de
SU.l.S estruturas são os meios através dos
quaís poder-se-à evitar o seu desapareci-
men.o , O objetivo da sua preservação, no
entanto, é o da reintegração volumétrica
e paísagístíca do conjunto ao restante da
cidade.

"A restauração é uma operação de cará-
ter excepcional - pretenàe conservar e re-
velar va:ôres estéticos e tustôr cos do mo-
numento. A conservação apóia-se sôbre o
respeito à subsistência antiga ou ;ôbre do-
cumcnto autênticos e âe'ém-se onde co-
meça a hipótese." (Carta de Verieza)
A restauração não deve se limitar aos

edifícios em separado. Deve recriar a at-
mosfera dos espaços externos como ladei-
ras, vielas, largos e encostas, através da
restauração das relações de côres, das cal-
çadas e pisos, espécies vegetais etc.. A
re ntegração paísagístíca do conjunto com
a cidade que cresceu em tõrno deve ser
estudada a part r dos locais públicos de
observação. Não se pode. portan o, fixar
normas como a da "zona de proteção",
isto é, a faixa na qual os gabaritos de"em
ser limitados, em benefício da vísíbílída-

de e da harmonia do conjunto. A defini-
ção desta faixa está intimamente relacio-
nada às condições tcpográr'cas particula-
res do sítio.
Especial atenção deve ser dada à abor-

dagem do conjunto. A sequêncía de emo-
ções que culminam com o encontro do
conjunto constitui a iniciação do obser-
vador à compreensão do monumento.
Nos casos de demolições anteriores ao

tombamento ou de acidentes que provoca-
ram a ruína dos prédios ao ponto de im-
pedirem a recuperação, a construção de edí-
ríc.os com feição antiga é condenável. Não
só pela nautenticidade, como pela ímpos-
sibilicLade de reproduzir com fideli;dade, in-
clusive em sua rusticidade, edifícios do
passado, quando já não existe o artesana-
to construtivo que os produziu. A êste
respe to, Adrnar Guimarães comentando a
Carta de Atenas, afirma: "o que não se
od3Ve câmitir, a todo custo, máxime na
'V'Ízinhança de edifícios tombados ou em
áreas de reconhecido irüerêsse histórico, a
pretexto de ambientarem os primeiros ou
se integrarem nas segundas, são essas
construções novas, de feição e, até estru-
tura à antiga, monstruosas em seu ana-
cronismo, que a Carta chama de "adapta-
ções ao passaM" e de que se encontram no
Bras.l, aqui e alí, horrendos exemplares."
(2)
Nestas situações o que se deseja são so-

luções váldas como expressão arquitetõni-
ca atual, embora orientadas na manuten-
ção das linhas gerais de composição da
quadra e na ínalterãncía das relações de
volume, textura e côr,

"Além do mais, todo o trabalho de com-
plementacâo, reconhecido indispensável,
deve distinguir-se da composição arquite-
tõnca, levando a marca âe nO'sso temrco ,

"Os etementos destinados a substituir- as
partes üoniticaâos ou inexistentes devem
se integrar harmoniosamente ao conjunto,
embora se diferenciando das partes origi-
nais, a fim de que a restauração não fal-
sifique o documente da arte e da história."
(Carta de Veneza) .
A conc'Iíação do nõvo com o antigo,

campo de pesquisa de possibilidades tnsus-
peitas, inexplicàvelmente não tem sensíbí-
lízado os arquitetos contemporâneos brasi-
leiros. O campo é particularmente fértil
àqueles que procuram antes a íntegração
no todo que a afirmação índív'dual desto-
ante. pois nestes conjuntos só aparecem os
edifícios que procuram desaparecer.

Medidas Práticas

Além das dificuldades inerentes à pre-
servação destes conjuntos em todo o mun-
do, problemas especificamente brasileiros,
passíveis de" serem removidos, têm retar-
dad-i sua efetiva solução.
Diante da extensão e da natureza do

problema, não se deve esperar que 0-' poder
público recupere e mantenha inúmeros
imóveis para lucro de seus proprietários.
A aprovação de uma lei, a semelhança das
vigentes em alguns países, que conceda fi-
nanciamento em condições especiais para
recuperação de edifícios tombados e que
determine que parte do financiamento seja
destinada ao projeto e a Iíscalzação das
obras pelo DPHAN, constitui tarefa pri-
mordial. Inícíatíva pioneira neste sentido
foi o anteprojeto de lei slaborado pelo eco-
nomista Bômulo de Aímeída que, infeliz-
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Alguns elementos arquitetônlccs tiveram de
ser relnterpretados.

mente, não resultou em medida prática
alguma.
Gomo fo; visto anteriormente, o proble-

ma dos conjuntos tombados é, em grande
parte, uma questão habítacíonaí , Diante
da importância cultural e da natureza dos
seus problemas nabítacíonaís - atingindo
muitas vêzes formas mais graves do que as
das palafitas e das ravelas - os órgãos
responsáveis pelos programas nabttacíonaís
devem não só dar príorídada ao atendi-
mento das populações ali instaladas, como
financiarem Sua recuperação, para ímpe-
dírem que os conjuntos voltem a ser ocu-
pados por outras famílias emigradas do
interior. Nenhuma recuperação de conjun-
to arquitetõnico pode ser feita, sem o con-
curso dêsses órgãos.
Outro ponto que merece atenção é o da

legislação da proteção aos conjuntos. O
decreto-lei n.? 25 de 30 de novembro de
1937 que "organiza a proteção do patrímô-
no histórico e artístico nacional" prevê o
tombamento de "monumentos naturais,
bem como sítios e paisagens que importe
conservar e proteger pela teicão notável
COm que tenham sido dotados pela nature-
za oU agenciados pela indústria. numan a",
além dos bens móveis e imóveis que sejam
do ínterêsss público preservar. O que fal-
ta ao documento é uma maior compreen-
são das implicações sociais dos edifícios e
conjuntos arquitetõnicos, não prevendo ne-
nhuma regulamentação para sua utiliza-
ção. Tal omissão impede ao DPHAN a
interdição da utilização inconveniente de
um monumento, ou a localização em sua
vizinhança de atividade que o degrade ou
o ponha em risco. ll: o caso do uso de um
monumento como prostíbulo ou como de-
pósito de inflamáveis, ou a localização em
sua vizinhança de indústria que pela vi-
bração, fumaça e gases lhe são prejudí-
craís.
Outra falha do decreto-lei é relativa às

construções novas nas proximidades das
obras tombadas. A lei ocupa-se apenas da-
quelas que impedem ou reduzem a visibi-
lidade do monumento, não cuidando de
forma explícita, daquelas que por seu vo-
lume, textura ou côr, perturbam a con-
templação do monumento e destroem a
harmonia do mesmo com o espaço no qual
se insere; apesar de não limitarem sua yi-
síbílídade .

O aperfeiçoamento da legislação facilita-
rra consíderàvelmente a ação do DPHAN,
principalmente no que se refere à conso-
lidação da função e reintegração arquite-
tõnica e paisagistica das obras tombadas.
Esta é uma tentativa de compreensão

dos conjuntos tombados, não como uma
coisa estática, porém como parte viva de
uma cidade," cuja conservação não pode
ser consegu'da por processos convencionais
de restauração, estando a exigir téçnícas
novas, inclusive sociológicas, para sua so-
lução.

(1) - ARQUITE,TURA - Revista do Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil,
n.o 27, setembro de 1964, pág. 21.

(2) - "A Carta de Atenas" introdução e
notas do PrOlf. Admar Guimarães,
publicaçã-o do D.A. da Escola de
Belas-Artes da Un1versidade da
Bahia, 19'65. O



Estudo
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A coz'nha estudada deverá atender a
dois hospitais do tipo pavilnonar: o Hos-
pital Estadual São Sebastião (350 leitos,
300 funcionários) e o Hospital Isolamento
Francisco de Castro (170 leitos, 1-60funclc-
nárícs) .

Os dados estatísticos apurados revelam
que o número de refeições servidas men-
salmente é o constante do quadro anexo.
O programa inclui os seguintes ele-

mentos:
a) Unidade Operacional Despensa, abran-

gendo as unidades físícas de Recepção,
Frigorífico e Estocagem de Não Perecíveis.

para Cozinha

2 - Frigorifico - Câmara para carnes
com volume adequado. Câmara para aves
e ovos e outra para legumes e frutas. Deve
ser previsto um sistema de r-efrigeração do
lixo, aproveitando-se a instalação frigorí-
fica {ia unidade, com a finalidade de evi-
tar a fermentação dos resíduos e conse-
qüentemente, mau cheiro, môscas, etc _,
prevendo ainda a industrialização dos res-
tos alimentares.
3 - Estocagem de Não Perecíve's - Des-

pensa, propriamente dita, com locais des-
tinados a guarda de cereais, lata rias, fras-
cos, vasílhames, etc. e de acôrdo com a de-

Tipo de Reie.ção
Hospita; Pessoal Servido

IAlmôço e Jantar Pequenas Rejeições

Doentes 19.500 l 39.000
São Sebastião

IFuncionários 6.900 4.520

Francisco de Doentes 9.000 18.000
Castro Funcionários 3.480 1.950

Total 38.880 63.500

b) Un'dade Operacional Preparo de Ali-
mentos (Cozinha); unidade física Pré-
preparo (carnes, vegetais, frutas); unidade
física de Cocção: e unidade fisica de dis-
tribuição de alimentos.
d) Unidade Operacional Distribuição de

Refeições, COm as unidades fís'cas de Re-
feitórios e Higienização de louça.
e) Administraçã-o e gabinete de nutri-

cíonísta.

Características das unidades operacioruiis

a) Despensa

1 -:- Recepção de mantimentos com pla-
taforma na altura da corroçarta do cami-
nhão, para ma.or facilidade de descarga.
Bancas para a abertura de caixotes e con-
tagem de latarias, frutas, etc. Tanque para
limpeza. Ponto de vapor para higienização
de recepíentes e balança embutida na pla-
taforma.

1-.Entrada de mantimentos - 2 - Entrada pes-
soal - 3 - Recepção - 4 - Frig. Aves e OVOs-
5 - Frig. Iegnimes e frutas - 6 - F'r íg. carnes-
7 - Câmara de Iíxo - 8 - Despensa - 9 - Pre-
paro de carnes - 10· Preparo legumes -
11- Preparo frutas .- 12- (Refeitório trabalha-
dores - 13- Massa e doces - 14- Lavagem
louça sadios - 15- Fornos - 16- Caldeirões -
17- DllStribuição sadios 18- Cantina
19- Cocção - 20- Refeitório médicos e enf. -
21- Copa dietética - 22- Fogão geral - 23-
Carrinhos - 24- Lavagem dos carros - 25-
Gab. da dietista - ~6- Sanitá"io da dietista -
27• Jardim - Esterrltsaçâo da louça conta-
minada - 29- GuarGa da louça esterilisada -
30- Vestiário homens - 31 - Vestiário mulhe-
res - 32 - Clrculaçâo de carr~s - 33- Refei-
tório de pacientes.

de Hospital

Arquiteto 1Vl ário Vaz Eerrer

Consultor Hurnberto Ballariny

manda, situados mais próximos ou mais
afastados do gu'cnê de distribuição.

B - Preparo de Alimentos

1) Pré-preparo - Carnes: - Cêpo, moe-
dor de carne, Vegetais: cubas, descascador
de batatas, batedeira. Frutas: cubas, li-
quidificadores, espremedores de frutas.
Nesta unidade deve ser prevista una

banca para preparo de massas e doces,
aproveitando a batede:ra empregada para
vegetais.
2) Cocção - Caldeirões, fornos, legumeí-

r is a vapor, fogão da coznha geral, bás-
culas díetétícas, fogão menor para cozinha
d.etétíca, cafeteira e ferve dor de leite, hi-
gienização dos utensílios.
3) Distribuição de alimentos - balcão

de distribuição de dieta normal e branda,
balcão da dietética.

C - Distribuição de Rejeições

1) Refeítóros para pacientes, médicos e
enfermeiras; trabalhadores. Higienização
da louça dos refeitórios de pessoal atuante.
2) Higienização de utensílios empregados

na distribuição das dietas dos pacientes
carros térmicos, louça talheres,etc.

,
;;;'
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SíMBOLO DA SU,sEME (superntendên-
cía de serviços Médicos)

<Estado da Guanabara)

Arquiteto: Mario Vaz Ferrer Filho - IAB
- GB

Parb'rido da stmplífícaçâo <i~ uma forma
para maior comunicação visual à popula-
cá'J de tôcas as camadas serx ídas pelas
ambu.âncias, estilizei a letra "8" que pín-
tada em vermelho lembra a internacional
cruz ,

H
SíMBOLO PARA O INSTITUTO ESTA-
DUAL DE HIDMATOLOGIA

CõRES - Azul do sangue venoso
Vermelho do sangue arterial

A mterrupçâo das côres representa a ím-
poss bilidade da união dos dois t pos de
sangue e dessa interrupção foi tirado o
partido para a representação de uma am-
pulneta com o sígnífícado de vida (tempo),
corno o sangue.
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PAINEL

RESID:ttNCIA EM SAO CRISTOVAO
RIO DE JANEffiO - GUANABARA

Arquitetos - NINA DE THEREZA e
PAULO COELHO

Proprietário - ANTONIO FRANÇA
Projeto e início de construção - 1964

Residência para uma família composta
de casal e 3 filhos, 2 men nas e menino.
O terreno possui um aclive de 21m, nos

seus 40m de profundidade. A casa foi si-
tuada na parte mais elevado para não se
perder a magnífica vista de tô ía a Praia de
São Comado e do Intanhangá Gol! oiub.
O projeto está deíínico e:n três diferentes
níveis, primeiro, estacionamentos, segundo,
quartos e terceiro, parte social e de serv»
ço, Entre os segundo e terceiro planos,
existe uma ligação externa, independente
da parte soc.al, destinada ao tráfego dos
quartos diretamente para a piscina e pátio .
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Projeto do Hospital Sta.
R. B. S. Portuguêsa de

Maria
Beneficência

Arquitetos Oscar Valdetaro e Roberio Nadaluttí

1 - SITUAÇAO E ORIENTAÇAO

Situa-se o hospital numa faixa de terre-
no de cêrca de 30 x 12Oms. dando para a
Rua Benjamím Oonstant e Fialho, única
fatxa disponível dentro do terreno onde se
encontram os diversos pavilhões tradicio-
nais da Beneficência Portuguêsa do Rio de
Janeiro que por sua vez se situa entre as
Ruas Santo Amaro, Fialho e Benjamim
Constant .. Tal limitação impôs ao eixo lon-
gitudinal do bloco do hospital a orentaçâ o
leste-oeste.

2 - PROGRAMA

O programa de necessídades de autoría
do Dr. Odair Pedroso, previa a construção
de um hospital de oêrca de 450 leitos fun-
cionando íntegradamente com os pavílhões
existentes a saber:
2.1 ~ Pavilhão São João de Deus: desti-

na-se à adímínístração da Benefi-
cênc'a, às dependências do confôr-
to médico e 'Vestiários de pessoal.

2.2 -- Pavilhão N. Sa da conceição: des-
tina-se às unidades de internação
com predomínio de enfermeiras.

,,, .•• I L 11.0

s. lO.(OOlOlua

2.3 - Pavilhão Visconde de Morais: des-
tina-se à Maternidade.

o nôvo hospital estará Iígado a êsses
pavilhões através de um túnel que lhe"
permit'ráa utilização dos serviços de diag-
nóstíoo, centro cirúrgico e serviços gerais
do EÔVO hospital.

3 - SOLUÇAO

A idéia básica se' constituiu na separação
definida das áreas de ínternaçãodas outras
áreas do hospital, visando confôrto para
os doentes e economia na construção.

oom êsse objetívo.aorove'tou-se ao má-
ximo o desnível entre a Rua Benjamim
Constant e o nível do terreno da Benefi-
cência, para a concentração dos serviços da
hospital, que foram colocados em 3 pavi-
mentos com área de 3.500 ma cada um.
Ao pavimento no nível da Rua Benja-

mim Constant foi dada a designação de
2.° pavimento inferior e ali se situam os
seguintes serviços: .pavilhão mecãn' co
(casa de caldeiras, oficinas etc.), serviços

, •. v , ~ " 4 o
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gerais (cozinha, lavandaria, almoxaritado
etc.) , Anatomia Patológica e Velório, Ra-
dioterapia, Radiumterapia e Isótopoterapia.

No pavimento logo acima e designado
como 1.0 pavimento inferior ficaram situa-
dos os seguintes serviços: cardíología com
Angiocardiografia, Raios-X, Traumator-
tcpedia, Fisioterapia, Laboratórios, Centro
círúrgco (14 salas de operações), centro de
material e centro de recuperação. Este pa-
vimento está ligado aos outros pavilhões
da Instituiçã.o através de um túnel con-
forme descrito anteriormente.

No pavimento logo acima e designado
por estar no nível do terreno da Benefi-
cência cuja entrada é pela. Rua Santo
Amare e constituindo-se na entrada prin-
cipal do conjunto, ficaram situados o Am-
bulatório e a Administração do hospital.

Acima dêsse oloco e 3 pavimentos foi
projetado um bloco de 7 pavimentos, des-
tinados às unidades de ínternação e com
área de 1.200 me cada um. :íl:ssebloco está
previsto para um acréscimo de mais
.600 ma por pavimento objeto de uma 2.a
fase de construção.

1
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4 - NOMERO DE LEITOS

O total de leitos da l.a fase de constru-
ção do hospital será de 420 leitos numa
ocupação máxima. 1l:sse total está distri-
buído em 7 pavimentos, contendo cada um:
3H quartos de 1 ou 2 paoíentes COm ba-
nheiro privativo, além dos serviços anexos
a cada unidade de ínternação, quais se-
jam: posto de enfermeira, sala de serviço,
sala de utilidades, sala de curativos, copa,
rouparía etc,
Nessa pr.meíra fase cada andar se cons-

tituirá em uma unidade de ínternação.
Na 2.a fase, com o acréscimo do bloco, ha-
verá 2 unidades de ínternação cada uma
contendo os seus serviços anexos.
A 2.a fase dotará o hospital de 660 leitos.

5 - GENERALIDADES

o hospital foi planejado para conter tô-
das as inovações da moderna técnica hos-
pítalar, e flexibilidade suüc'ente para
atender a qualquer modificação necessá-
ria a f;m de se adaptar à inovações rutu-
raso A título de curiosidade será interes-
sante salientar a busca eletrônica de pes-
soas por equipamento transístorízado e o
condíc'onamento de ar total do edifício, O

PAINEL
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F'Ig , 1 - Hospital Santa Maria Planta de
situacao.
Píg , 2 - Hospital Santa Maria Planta do 2:;
2.0 Pavimento Interno.
F'íg , 4 - Hospital Santa Maria Planta dO
Pavimento Térreo.
Fig. 3 - Hospital Santa Maria Planta do
1.0 Pavimento Inferior.
Fig. 5 - Hospital doSanta Maria Planta
2.0 ao 8.0 Pavimentos.
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Flg. 6 - Hospital Santa Maria - corte
Transversal.
Fig. 7 - H~spital Santa Mar!a - Estado da
obra em :;0/4/65.
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PAINEL

RESIDÊNCIA EM SÃO CONRADO

RIO DE JANEIRO - GB

Arquiteto Wit-Olaj Prochnick

Proprietário - Kurt Politzer

Projeto e construção 1959/60

Residência para casal e três filhos. A im-
plantação da construção obedeceu às con-
dições do terreno e ao aproveitamento da
melhor vista. Os materiais foram utili-
zados em sua aparência natural. O piso
é em granito da Tijuca, do qual foram
empregadas as costaneíras.

1 - Vista da Facha.
2 - Vista do páteo interno.
3 - Plàn tas e corte.
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Um Modular Guasca

Arquiteto Basco Ibaiie:

Ora, li os Modulor I e II e descobri uma
série de proporções harmônicas, por traição
do subconsciente superalímentado pelos
complexos industriais, que têm constituído
o meu exercício profissional. Por certo me
parecera válida a argumentação de Le
Corbusier sôbre as vantagens do emprêgo
universal de medidas padronizadas, prefe-
rencialmente baseadas na escala humana,
harmônicas e especificamente as suas -- o
Miodulor - cujo número base, 6 pés ou
1.83, e "a altura do policial brrtànico, bem
proporcionado, das novelas de detetive".
Contudo, suas medidas incômodas e a ar-
bitrariedade com que foram fixadas - tan-
to que LC, inicialmente se baseara numa
altura de 1.75m - levaram-me por um
instante a brincar entre os tais deuses
de que êle falava. Experimentei construir
uma série, direitinho com Fibonacci, har-
mônica, baseada na altura considerada
normal do homem brasíleíro ou seta
1,70m. Aviso que, então, não buscava;s
proporções ideais para a arquitetura bra-
sileira ou qualquer -outra abstração dêste
tipo. Apenas queria ver como a coisa fi-
cava com valôres inteiros, utilizáveis sem
réguas especiais. Obtive o seguinte re-
sultado:

Série A Série B .

0.05 m 0.10 m
26 ..10 .20

... 15 .30
.25 .50
.40 .80
.65 1.30

do Modulor, convenceram LC do acêrto dos
seus valôres, conforme descreve no l'vro
n.O 2. Mas se acontecesse o inverso: se tão
embebido estivesse das suas proporções,
não passaria a encontra- beleza nos ele-
mentos qúe as possuíssem e o seu senso

'Nesta série,. cada valor é igual à soma de avaliação de medidas percebesse? Lem-
dos doísanteríores. Embo,ra se pudesse, ín- bro-ms de quando li, aos qu'nze anos de
finitamente, ir duplicando, tríplícando, a idade, num manual de filosofia, que o au-
série original, me restringi 'como LC, a tor citava como prova da existência de
uma duplícação. O que atê então se me Deus, "a experiência mística dDS santos".
afigurava um simples brinquedo com
números, comoveu-me, pois, me surpreen- E pensei: - ora, um santo ter experíên-
deu encontrar dentro das duas séries, va- c'a mística após rezar, íejuar, se tortu-
IÔJ:es muito- meus conhecidos,':~!lgunS-·'já·· ..rar···(Se auto-sugestíonar, sei agoDa),·· para
tornados tradicionais, pela populartzacão obtê-Ia, não vale; quero ver é um caní-
do sistema decimal. Quem ímagínaría, por bal ter uma. Assim explico as reações
exemplo, que a porta padrão de 80x2.10m subjetivas de LC diante do seu Modulor
das nossas arquiteturas tradicionais atuais, aplicado ou pressentido, pelo seu condicio-
possuisse dimensões harmônicas, oaseadas namento a senti-Ias. De minha parte, não
na altura de nosso homem padrão? Alguns desejo incorrer no mesmo êrro ,
dos vaIôres encontrados, como 0.65m, Conforme disse no 'ínícío," mevaêonteceu
1.30m e 1.70m são dimensões autoritàría- descobrir, não Inventar, uma série de pro-
mente recomendadas ("as medidas bastar- porções 'harmônicas. Dos que aceitaram o
das devem ser evitadas") pelo calhamaço Modular, se pareço querer entrar na sua
"Bâtíment ", como corretas para passagens história corno Maomé na Bíblía, dizendo:
e circulações destinadas a uma duas e três ,,_ O Velho Testamento, certo; e Jesus
pessoas neste último caso com uma de foi mais um profeta, mas o verdadeiro
lado, dando lugar. Já o "Neufert ", qifere Messias aqui está" _ dêstes eu solicito a
para menos, com valôres mais enxutos. boa vontade para comigo e a atenção para
Devo acrescentar que empreguei minhas meus números. Aos que não o aceitarem,

proporções ha-rmônicas em algumas obras, ou nem sequer '0 leram, nada há a dizer,
obtendo resultados que julguei excelentes, .poís, tendo Le Corbusíer nêstes tempos
mas nos quaís não confio, pela razão que modernos esgotado os argumentos e os re-
a seguir exponho. Reações subjetivas fa- petído como slogans, escrita e gràficamen-
voráveís diante de certos elementos ccns- te, 'nem me sobram novos, nem eu saberia
trutívos de raiz popular, por posterior .me- ,. tecer ..novas teias entre êles, capazes de
dição confirmados dentro dascÜniefisôes' ca::ptar os não iniciados. O

1.05
1.70
2.75

2.10
3.40
5.50
etc.etc.
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Com exceção das plantas epífitas e pa-
rasitas, tôdas as demais usam o solo por
intermédio de suas raizes e nêle não só se
suportam, como dependem diretamente
para a obtenção de substâncias nutritivas
indispensáveis ao crescimento vegetal. Até
as plantas aquáticas flutuantes, se bem
que não aparentemente, estão na depen-
dência do solo, já que as soluções nutriti-
vas, para si al'mentícías, provém dos sais
solúveis oriundos do solo. Verifica-se por-
tanto, se como suporte não é usado por tô-
das as plantas, sua mais importante pro-
priedade fundamental para o crescimento
dos vegetais é -a.capacidade de fornecer às
plantas certos príncípíos essenciais. Ge-
ralmente considerado como uma massa
inerte, é no entanto dinâmica entidade no
seio da qual constantes trocas - físicas,
químicas e biológicas ocorrem.

1 - Yucca Gloriosa.
2 . Yucca. Fll1fera..

A terra

Solo é o resultado da desintegração e de-
composição das rochas pelos fatôres cli-
máticos, denominados "íntemperísrno",
acrescido de matéria orgânica proveníen-
te de restos anímaís e vegetais. É o reser-
vatório de elementos nutritivos, o "habítat:'
dos microrganismos, a fonte de água para
o creseímento e o meio de fixação das
plantas. Podemos dívídí-lo em três partes
ou fases: a gasosa ou atmosfera do solo;
a líquida ou !li água do solo; e a sólida,
isto é, os minerais que o compõem, acres-
cidos da matéria orgânica.
Todos intimamente ligados, formando

êste maravilhoso laboratório que nos dá
côres e formas que é a "terra do nosso
jardim" . Os espaços entre as partículas
do solo ou poros, somam de trinta a cin-
qüenta pOr cento de seu volume. O oxígê-

dos nossos
jardins

Cuuuiio Cecil Poland

n.o é o maís importante componente da
atmosfera do solo - age na oxidação das
toxinas eliminadas pelas plantas, além de
alimentar inúmeros e benéficos micror-
ganismos. O nitrogêniO é usado como ma-
téria-prima pelas bactérias fixadores de
azôto, na. elaboração de substâncias pro-
téícas que, depois de decompostas, forne-
cem nitratos ass'mííados para alimentação
das plantas. As raizes e OS microrganis-
mos do solo respiram, isto é, absorvem oxi-
gênio e libertam anídrído carbônico. Em
solos mal-arejados (excesso de argila,
umidade, etc) , o suprimento de oxigênio
decresce rompendo o equilíbrio oxígêri'o-
carbono, tornando impossível a vida da
planta. A proporção de renovação do su-
primento de oxigênio em solos sílícosos é
geralmente muito rápida, e lenta nos ar-
gilosos. O uso do fertilizantes e corretivos,

2
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os canais deixados pelo apodrecimento das
raízes e as galer.as feitas pelos vermes',
melhoram o arejamento do solo.
A água é parte essencial de tôda ma-

téria viva. As plantas dependem da água
retída nos espaços existentes entre as par-
tículas do solo onde vegetam. Dissolven-
do os minerais do solo necessários à ali-
mentação, torna possível a sua penetração
nos tecidos vegetais. Veículo da seiva bru-
t,a ou ascendente o é também da seiva
elaborada, distribuída par todo o vegetal,
provocando seu desenvolvimento. A água
do solo pode ser higroscópíca, de cap'Ia-
ridade ou livre. A água hígroscópíca é a
que em forma de tênue película envolve
as partículas do solo, quando a umidade
e o arejamento do solo estão em perfeito
equilíbrio.
Se mais água fôr adicionada, a película

engrossará dentro de certos limites deter-
minados pela tensão superficial da partí-
cula, e temos a água de capüarídade.
Quando água de capílarídade chega ao
máximo que a tensão superficial da par-

3 Yucca Gloriosa L.

tfcula po·de manter, tôda água dícíonada
sofre a ação da fôrça da grav ade, ca-
minhando para baixo do solo e temos a
água livre. Quando as regas são excessi-
vas, a água ocupa todos os espaços entre
as partículas do solo, expulsando. o ar, e as
plantas morrem por asfixia. A umidade
ótíma, varia de uma para outra espécie
vegetal, enquanto as avencas, samambaias,
·etc., preferem solos úmidos, os cactus e
as yuccas preferem-no com baixo teor de
umidade. A parte sólida ou estrutural do
solo, consiste numa proporção variável de
grãos de sílíca ou areia de maior diâme-
tro, de grãos menores de limo ou sílt e
de pequeníssímas partículas de argila, to-
dos minerais resultantes da desintegração
das rochas, e certo teor de húmus prove-
niente da decomposição de restos vegetais
e- an'maís pelas bactérias. As diminutas
partículas da fração argilosa do solo, são
denominadas de "argilas coloídaís", e têm
importantíssimo papel na retenção e tro-
cas de água e elementos nutritivos. As
qualidades culturais -de um solo dependem
em grande parterte seu teor e condições.

28

As "argilas coloidais" consistem geralmen-
te em óxidos e sílícatos de ferro e de alu-
mín'n. Os sílíoatos são a sede dos proces-
sos de retenção ou trocas no solo . Envol-
vendo cada, partícula do mineral em tro-
ca temos uma película de água absorvi-
da, contendo catíons e ansíons. Os ca-
tions são geralmente 'de hidrogênio (li),
cálcio (CA) , magriésío (Mg) potássio ,.K)
e sódío (Na); enquanto os ansíons são
hidroxídílas (OH) , ifosfato (P04) , nitra-
to (N03) , sulfato (S04). A maioria dês-
8es íons são elementos nutritivos das
plantas. A matéria orgânica, o outro com-
ponente sólido do solo, é encontrada nas
camadas ou horizontes superiores. É ne-
cessária na manutenção dos microrganis-
mos, torna os solos mais porosos, aumenta a
capacídade de retenção de água e melho-
ra as condições de arejamento. Age corno
um aglutinante, agregando o solo exces-
sivamente sôlto (silicoso)e desagregando
os excessivamente compactos (argiloso).
Em sua decomposição fornece elementos
nutrít'vos e nitrogênio para'o desenvolvi-
mento das plantas. O

4 Yucca :Ehrenbergis L.
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artes visuais
o CA.MIINHO FIGURATlVISTA

Ferreira Gullar

Há pelo menos três anos, venho defen-
dendo a tese de que a pintura se encami-
nha para a f.gura . Não se trata de ne-
nhuma profecia, mas de convicção nascida
da análise. De fato, COm o taehísmo e
suas conseqüências, a pintura contempo-
rânea chegará a um ponto tal de desliga-
mento da realidade e de autodestruíção
que não lhe sobraria outra opção: ou aca-
bar ou retornar à realidade vale dizer -
à representação do mundo.
Essa afirmativa minha provocava rea-

ções, a mais freqüente das quaís era a de
que eu propunha uma volta ao realismo
soc.alísta ou ao academicismo. Devo con-
fessar que, ao concluir pela volta da pín-
tura ao figurativo, não me acudia o modo
através do qual essa volta se daria. A so-
lução do probletrna caberia aos artistas e
não aos críticos.
O fato é que, pouco a pouco, os sinais

dêsse retôrno começaram a aparecer e,
hoje, me parece claro que a tendência fi-
gurativa se afirmará cada vez mais, como
o demonstram as manifestações de pop-
art, nos Estado Unidos, nouoeau-realieme,
na Europa, e a metamorfose por que pas-
sam os artstas brasileiros, alguns consa-
grados e outros em início de carreira.
Mesmo a 'exposição "pop-creta", que Wal-
demar Cordeiro e Augusto de campos rea-
lízaram em São Paulo, com a intenção
abstratizante que a informa, deve ser in-
cluída. como indício do retôrno à realidade
cotidiana.
Nem se poderia esperar que êsse retõrno

se desse de modo aorupto e direto. O caso
do pintor Ivan Serpa serve como ótimo
exemplo para demonstração: sua pr.meíra
mostra figurativa, em 1963, estava bem
longe das figuras definidas edramàtica-
mente humanas que êle acaba de expor
no Museu de Arte Moderna do Rio. E não
resta dúvida de que êle ainda caminhará
mais na direção das formas e elementos
cotidianos, enriquecendo dialêtícamente sua
pintura. Mas são muitos os caminhos de
volta ao mundo e muitos' os caminhos que
a pintura pode seguir. Gerchman, que
acaba de expor na Galeria Relêvo, volta-se
para os fatos da. cidade grande, com sua
massa humana, feita de personagens anô-
nimos. Como bem o observou Mário Pe-
drosa, Gerchman "tem diante dêle, em
volta dêle, uma realidade imensa, palpável,
tangível, objetiva, onímoda que lhe basta".
Tais considerações não nos devem levar

à conclusão de que tudo o que foí feito até
aqui. no caminho do "abstrato geométrico
ou informal, de nada valeu. Nada disso.
Todos êsses movimentos e tendências res-
ponderam a necessidades históricas e, no
seu processo interno, contribuíram para
abrir caminho a novas etapas que a arte
contemporânea cumprirá. Por sua própria
natureza crftica,autofágica, essas tendên-
cias e movimentos terminaram por des-
mistificar os valôres em que se assentavam
c, com isso, contraditoriamente, tornam
hoje mais fácil o reencontro da arte-com o
mundo objetivo.

Não resta dúvida que muitos artistas
olham com certo pavor a hipótese de
abandonar - os princípios em que se fir-
maram até aqui para retomar à figura. E
tal pavor é compreensível, sobretudo
quando se trata de pessoas que insistem
em se manter desligadas das questões
fundamentais da época contemporânea,
isolando-se na tôrre de marfím da arte-
pela-arte. De fato, têm êsses artistas que
rejeitar uma mudança como a que se ve-
rifica, pois não entendem as razões que a
justificam. Presos a príncípíos estéticos
mistíficantes, segundo os quais a arte é
uma atividade totalmente autônoma, des-
v.nculada da realidade social, vêem a vol-
ta à figura como um retrocesso ínexplícá-
vel e sem futuro. Daí por que parece-nos
inevitável que o reencontro com a Iígura-
ção na arte, !hoje, deve resultar de uma
tranformaçâo mais profunda no próprio
artista: a revisão de sua visão do mundo
e dai arte.
Arriscando-me a uma colocação esque-

mátíca, que os leitores desculparão, lem-
bro que as .concepções estéticas que fun-
damentaram a arte abstrata em suas vá-
rias manifestações não estavam isentas
dos fatos sociais da época. E alguns ar-
tistas tomaram posição teórica em face
da realidade social. Kandinski, por exem-
ulo..em seu célebre livro, "Do Espiritual
ria Arte", faz uma profissão dc fé reacio-
nária, definindo a sociedade como uma
pirâmide, em cuja base estão os materia-
listas e ateus, que "em política são par-
tidários da representação popular ou re-
publicanos". Só os que estão no ápice da
pirâmide podem atingir o nível espiri-
tual da arte... Os nsoplastíctstas, em seu
terceiro manifesto, negam qualquer vali-
dade à luta proletária no sentido de cons-
truir um mundo melhor. Não quer' isto
dizer que os' movimentos abstratos em
arte e seus integrantes eram essencial-
mente reacionários - mas, sim que sua
atividade de salvaguarda dos valõres hu-
manos decorria do terror em face dos mo-
vimentos de massa. Os artistas, sensíveis
às limitações do mundo burguês e à ex-
ploração capitalista, escolheram uma po-
sição idealista, acima das duas facções.
Só que isso equivalia a desligar-se da rea-
lidade concreta, aibdiCar de suas responsa-
bilidades e, em última ínstânc'a - ser-
vir, pela omissão, aos respcnsáveís pelas
injustiças sociais. Todos êsses problemas
terminaram por gerar, no artista moder-
no. um mundo de contradições, confli-
tos éticos, etc., que o fêz mergulhar como
um suicida no subjetívlsmo extremado do
tachísmo e do informal. vertnca-se que,
pensando em fugir, jamais o artista po-
de se manter infenso ao que se passava à
sua volta: a mesma realidade social que
o levou ao pretenso isolamento espm-
tual do comêço do século, Obrigou-o ao
subietivismo exacerbado dos últímos- anos.
Eis· por que os que ainda temem encarar
a realidade de nossa época e tomar par-
tido nela, dificilmente poderão, com fe-
cundidade, dar o passo para a outra mar-
gem.
Tampouco arírmamos, com isso, que

basta tomar partido para passar a fazer
arte realista de qualidade. Pelo contrá-
rio, conheço inúmeros pintores que já to-
maram partido politicamente em favor
das causas populares e conttnuam ..a; fazer

GALERIA

pintura abstrata. O que afírmo é que uma
visão reacionária da questão social difi-
cultará ao artista entender o sentido de
uma arte voltada para o mundo concre-
to. O que tampouco o impedirá de pas-
sar a fazer pintura figurativa, levado por
fatôres outros, e chegar posteríormente a
uma compreensão dos problemas sociais.
Ou não chegar. Mas êsse caminho só lhe
será fecundo na medida em que êle possa
acrescentar às suas qualidades inatas de
artista uma visão objetiva, díalétíca, da
realidade em que vive.

cinema
UM. CINEMA NÕVO E DIRETO-I

Carlos Diegues

O cinema-direto não tem país. li: uma
daquelas "invenções" que estavam tão
evidentes a partir de um determinado mo-
mento, que se tornam oportunas em di-
versos ambientes, de diversos países, a um
só tempo. No Brasil êle passou à ordem-
do-dia recentemente. Em 1963 saiu "Gar-
rincha Alegria do Povo", de Joaquim Pe-
drc, que era a primeira tentativa de ra-
zê-Io entre nós. Antes e depois disso, só
se tinha conhecimento da nova técn'ca
através de publicações estrangeiras, e do
te-stemunho de alguns cineastas que an-
daram pela Europa ou pelos Estados Uni-
dos nos anos anteriores (Joaquim Pedro e
Paulo Oesar Saraceni, David Neves e Luíz
Carlos Barreto, principalmente, eram os
mais entusiastas). Além disso, houvs em
1962, na "Maison de France", uma exí-
oíção de "Chronique d'un !Il:té", de Rouch
& Morin, à qual estavam presentes outros
realizadores. Creio que foi ali (lembro-
me particularmente de 'Suas reações) que
o cinema-direto conquistou dois realiza-
dores que, em nossa opinião, se tornariam
os mais sucedídos na nova técnica - Leon
Hirszman e Luis Carlos saldanha. A par-
t'r de então, o mito do cinema-direto
cresceu entre nós e os nomes de Leacock
e Rouc'h ganharam uma dimensão extra-
ordinária. Logo depois viriam "Maioria
Absoluta>', "Integração Racial", "O Cir-
co", "Memórias do Cangaço ", etc., todos,
mal ou bem, se aproveitando do nôvo
processo.

A Técnica da Simplicidade

Tecnicamente o cinema-direto não tem
segredos. 1l:le repousa, sobretudo, no aper-
feiçoamento de instrumentos de registro,
no sentido da sua mobilidade e simplici-
dade. Palavras mágicas como Nagra,
1l:clair, Perfectons, etc., "abre-te-sésamos"
no nôvo.: sistema, possibilitam o registro
direto de \ imagens e sons captados à rea-
lidade, sem qualquer interferência de coi-
sas não ligadas a ela. Tudo simples: câ-
maras leves, portáteis (às vêzes em
16 mm, medida original do cinema-dire-
to), com motores sincronizados a grava-
dores de fácil manejo e de registro faci- 2'9
lítado por acessórtos excepcionais como
microfones dírecíonaís, minúsculos (que
cabem muitas vêzes num nó de grava-
ta). Os ílumínadores do cinema-direto
poucas vêzes se utilizam de luz artificial,
mas quando .o fazem podem contar com
oGlortrans, ou outros noveís sistemas- de



iluminação com a mesma filosofia das câ-
maras ll:clair ou dos gravadores Nagra.O
sistema de síncronísmo som/imagem, ôvo-
de-colombo que permitiu 'o crescimento
da nova técnica, hoje já começa a ser su-
perado: partindo da técnica do vídeo-tape,
já existem equipamentos mais simples
ainda que, além das facilidades trad'cío-
nais, acrescenta uma última e definitiva:
a eliminação do gravador, com o registro
do som sendo obtido na própria câmara
que capta as imagens. A técnica simples
e símplífícadora do c'nema-díreto não pa-
rará aí. Um dia chegaremos ao registro
de som e imagem, possivelmente magné-
ticos, em instrumentos que não ultrapas-
sem em tamanho, pêso e volume a, por
exemplo, um isqueiro. As novas desco-
bertas provam que isso não é um sonho.

No Brasil, é claro, ainda não se chegou
nem o dominar a técnica primária do ci-
nema-direto. Joaqu',m Pedro, para fazer
seu "Garrincha", teve que abrir mão de
uma série de idéias por falta de equipa-
mentos e até mesmo de kmoio-houi. A
idéia do registro direto do som resumiu-se
quase que totalmente à entrevista do mé-
dico explicando o fenômeno biofisico do
jogador. Mais tarde o Seto'r de Cinema
do Patrimônio H'stórico e do Itamarati
entrariam em campo graças à adesão de
dois novos fiéis: Davíd Neves e Arnaldo
Carrilho (responsáveis, respectivamente,
pelas entidades citadas). Graças a isso
chegou ao Brasil o primeiro Nagra em dis-
ponibilidade. Paralelo a isso, Ame sucks-
dorff punha em circulação também o seu
além dos novos coiortrons e sun-guns.
A partír daí começaram a chegar, por
meios diversos, às mã-os de diferentes pro-
pr.etários, novos equipamentos que, alia-
dos aos conhecimentos difundidos por
Sucksdorff e pela prática experimental,
dariam ensejo à tentação do cinema-dire-
to. Os dois grandes patrocíndores dessas
expertênc'as seriam, na primeira fase, o
esquema PatrimÔllio-Itamarati e, mais re-
centemente, Thomas Farkas. um negoci-
ante de São Paulo, especializado em apa-
relhos óptícos, e que decidira entrar na
produção de curtos. Do primeiro tivemos
"Maioria Absoluta", "Integração Racial" e
"O Circo"; do segundo estão se comple-
tando "Memórias do Cangaço" e mais três
filmes sôbre escolas de samba, futebol e
migração interna. Mas essas são as ron-
tes concentradas. O cinema-direto já se
definiu e hoje, por exemplo. dos projetos
de curta-metragem apresentados à CAIC
para financiamento do Estado, 50% é de
filmes-diretos; os documentários de p1'O-
moção começam a dotar o sistema; filmes
de longa-metragem o usam; e, por fim, a
televisão já o descobriu e Se prepara para
tomá-Io à exclusividade do cinema.

Reporta!gem ou Pesquisa

Não se pode dizer que o cinema-direto
tenha nascido nêste ou naquêle lugar.
através desta ou daquela pessoa. :/l:lesur-
giu, simultâneamente, em vários pontos,
com várias pessoas. surgiu da pesquísa
de laboratórios e de fábricas, das neces-
sic'.ades científicas e [ornalistícas, de pes-
quisadores e homens de televisão, de en-
tidades de ensino cinematográfico. etc.

30 Nos Estados Unidos, na França, no Ca-
nadá, na Itália, na Inglaterra. Com
Leacock, Jean Rouch, o ornce National
du Filme de QUébec, os lab-o-ratórios suíços
do Nagra, a fábrica francesa da ll:clar, o
Museu do Homem de Paris, a BBC, e as-
sim por diante. Só é possível, mesmo, ava-
liar suas tendências e a gama infindável

de finalidades. Tomemos, por exemplo, o
grupo do Museu do Homem, e, particular-
mente, Jean Rouch. ll: a tendência que,
originalmente científica, mais informou o
moderno cínema-díreto europeu e, em
grande parte, o engatinhante direto bra-
sileiro.

Jean Rouch, antropólogo e cineasta
amador, um dos d'retores do Museu do
Homem, preocupou-se sempre pelo uso do
cinema como registro cultural. Em breve,
Je'ln Rouch começou a conhecer técnicas
novas que vinham sendo experimentadas
pelas fábricas de aparelhos óptícos e sono-
ros e, logo,a colaborar nessas experiên-
cias através de sugestões. ODm isso, a
idéia do cinema antropológico se aprotun-
dava: era possível, mais que simplesmen-
te fotografar relíquias, registrar' para o fu-
turo (e por que não para o presente tam-
bém?) problemas que só o cinema pode-
ria registrar com sua fidelidade e exten-
são. Com os novos equipamentos Jean
Rouch começou a fazer !filmes: "Moi, un
Noir". "La Pyrami:de Humaine", "Chroni-
que d'un ll:té" (em colaboração com Edgar
Morin, sociólogo profissional), "Rose et
Landry" etc. Os métodos de Jean Rouch
seriam consagrados un'versalmente: a es..:
colha do tema acompanhava a escolha de
tipos e depois era só acompanhá-Ios nas
situações previstas ilustrando e, muitas vê-
zes, resumindo os resultados, como numa
pesquísa-de-campo sociológica No final de
"La Pyramide Humaine" (um filme sôbre
estudantes africanos em Pa~;s), os perso-
nagens se reúnem e discutem as sensa-
ções que tiveram durante todo o filme;
em "Chroníque d'un t1tté" é o próprío
Rouch que, com Edgar iMorin, conversa e
tíra suas conclusões. óbviamente, como não
há plano definido (não há mise-en-scênev,
metros de película são rodados para o
aproveitamento de um material sólido. O
ideal de Rouch é evidente: o cinema-direto
não tem compromisos nem com a histó-
ria nem com os mitos do cinema. Na ver-
dade, não se trata de cinema e sim do uso
intrumental de um meio vigoroso de co-
muntcação em tôrno de problemas que os
métodos tradicionais de pesquísa não con-
seguiram abordar. Rouch & Mbrin batiza-
ram sua' experiência de cinéma-uériié, no-
me que, impropriamente, tem servido para
rotular tudo quanto se' faz em cinema-di-
reto hoje em dia.

A Hora da Televisão

.Mas assim como Rouch e seus colabo-
racores do Museu do Homem se preocu-
pavam com o cinema-direto enquanto mé-
todo de pesquisa científica (Rouch che-
gou a declarar certa vez que o cinema-
vérité era o primeiro método científico de
pesquisa da alma humana), as mesmas
descobertas técnicas que o levaram a isso
conduziam, do outro lado do Atlãntíco, a
mais sensacional revolução na reportagem
jornalístíca. Em Nova York, Leacock e
alguns colaboradores (na sua grande
maioria alunos de seu curso de cnema)
empregavam e aprorundavam as descober-
tas do cinema-direto para a realização de
grandes reportagens. Na verdade, se a
simplicidade e mobilidade de processo tão
prático levaram o cinema-direto às raias
da pesquisa científica, o que dizer da re-
portagem. Agora, com o nôvo processo,
era fácil moblízar pequena equipe com
pequeno equipamento para ccbrír episódios
de duração curta e de surgimento inespera-
do. O momento de uma grande catástro-
fe, a conferência numa pequena sala, a
briga na rua, tudo isso ficava ao alcance

da reportagem filmada, E para isso par-
tiram os americanos. Em breve, sem cul-
pa de Leacock, o sensacionalismo invadi-
r.a o cinema-direto e o processo, usado
com grande oportunidade na cobertura de
fatos extraordináríoa, serviria também para
lances de oportunismo. Daí para chegar
à televisão era um passo.
Poi nos Estados Unidos que, pela pri-

meira vez, o cinema-direto chegou à te-
levisão. Primeiro com reportagens de ín-
terêsse (a CBS passou a transmitir um
programa de not'cíárío de grande audiên-
cia em que seus correspondentes enviavam
ma terial da melhor qualidade: via-se e
se ouvia, à noite, o discurso de Kruschev
na Praça Vermelho ;feito à tarde; na ma-
nhã seguinte, o correspondente de um país
latino-americano podia enviar entrevistas
e cenas do golpe-de-estado da noite an-
terior, etci : depois com o uso sensacío-
nalsta do processo. Um programa ganhou
os prímeíros lugares de audiência usando
êsss recurso: uma câmara e um microfone
escondidos captavam, nas ruas de Nova
York, s'tuaçõss insólitas em que pessoas
comuns eram, sem o saber, personagens.
Num dos mais famosos supermercados de
NI os promotores do programa anuncia-
ram um objeto disforme, estranho e inú-
til com um nome sugestivo, a preços bai-
xos, acrescentando que a "líquídaçâo= era
só por aquêle dia. A câmara e o mícro-
rene escondidos registraram a situação e
os diálogos curiosos entre as donas-de-ca-
sa que esgotaram o tal objeto. De outra
feita, puseram numa esquina, na saída
de um metrô, um maço de notas, amar-
rado num fio invisível. A pessoa que se
abaixava para apanhá-lo entrava em pâ-
nico quando o via escapar misteriosamente
de suas mãos. E assim por diante. Es-
tava inaugurada a exploração ma's baixa
do cinema-direto.

:/l:sses programas fizeram carreira e fo-
ram imediatamente imitados na Itália, na
"Câmera Indiscreta". Na Itália, êle ad-
quiriu rores de pesquisa sob a direção de
Nanni Loy (o excelente diretor de "Qua-
tro Dias de Nápoles). Antes e depois do
programa, Loy comentava o que ia se
passar ou o que se tinha passado de um
ângulo pseudo-humanista .Ccerta vez êle
se apresentou dizendo que ia provar que
o amor não tinha lugar no século XX, que
não era compreendido, era ridicularizado,
desrespeitado, etc.: as imagens mostravam
um velho de figura ridícula que, com uma
carta de amor na mão, pedia às pessoas
de uma rua de Milão que a lessem para
êle pois era analfabeto; a carta continha
frases r.dículas, lugares-comuns' e até su-
gestões libidinosas - é evidente que a rea-
ção das pessoas era de estranheza e às
vêzes até de escândalo). Jean Rouch, as-
sistindo uma sessão especial de um grupo
dêsses programas de Loy, levantou-se no
final dizendo estar estarrecido: "Nunca vi
tanta desumanidade, tanta prepotêncía,
tanto desrespeito de um artista pelo ho-
mem: êsse filme (programa) é uma prova
de que o fascismo ainda está no fundo de
alma de muita gente". De qualquer ma-
nera a experiência francesa do cinema-
direto na televisão é a mais digna. "Cin-
co colunas à uma", chama-se a emissão
da RTF e baseia-se exclusivamente em
grandes reportagens políticas e sociais, eví-,
tando "câmara índíscreta" e a chantagem
com o homem da rua. Ainda recentemen-
te. "Cinco colunas à uma" apresentou uma
série sôbre o Brasil, o Nordeste, Brasílía,
et ~" com entrevistas com Arraes, Jango,
Lacerda, Juscelino, feitas antes de abril,
naturalmente. O
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DESTAQUE
ARQUITETO POLONÊS EM VIAGEM
NO BRASIL
Tadeusz Baruckí formado em arquíte-

tura e planejamento urbano pela Univer-
sidade de Cracóvia (Polônía) em 1949,
trabalha desde sua formatura no Institu-
to de Pesquisas de Arquitetura e Planeja-
mento Urbano de 'Varsóvia e integra o
quadro do Centro Governamental de Pla-
nejamento da mesma cidade. Foi Secretá-
rio Geral da Sociedade de Arquitetos Po-
lonêses no período de 1956 a 1961 e mem-
bro da Comissão da UIA relativa a ques-
tões profissionais. Colabora em publicações
de arquitetura da Polônia e de outros paí-
ses. Realizou diversas viagens. de estudo
na Europa, Asía e nas Américas, proferiu
conferências e atuou como professor con-
vídado em unívers'dades da Asía, do Ca-
nadá e dos EUA. Dentre as obras proje-
tadas por Ta.deusz Barucki destacam-se
diversos prédios para indústrias em Var-
sóvia, o Instituto dos Transportes Rodo-
viários, em Varsórvia, a Escola de Aeronáu-
tica, em Tegoburz, o hotel de turismo, em
Sandomirz.
Tadeusz Barucki acaba de passar dez

dias no Rio de Janeiro onde entrou em
contato com o me:o profissional. salvador,
seu próximo destino, é a últíma etapa de
uma extensa viagem que o fêz percorrer as
Américas, desde o Alasca, passando pelo
Canadá, EUA, Peru e Argentina. Tadeusz
Barucki chegou ao Brasil pela Foz do Rio
Iguaçu, tendo atravessado as regiões su-
línas, visitando !São Paulo, Brasflia, Belo
Horizonte e as antigas cidades mineiras.
Excelente fotógrafo, recolheu considerável
material para ilustrar os estudos que vem
realizando sôbre a expressão arquítetôní-
ca tradicional e sua vínculação às formas
atuais.
~ste tema - a expressão arquítetôníca

tradícíonar - foi o núcleo da palestra rea-
lizada por Barucki para os alunos da ca-
deira de Grandes Composições de Arquite-
tura na iF.N.A. Através da projeção de
d'aposítfvos mostrou os reflexos da orga-
nização social e das condições eeológtcas
na arquitetura habitacional de diversos
países, que se traduzem por vêzes surpre-
endentemente em formas heterogêneas,
mas' sempre baseadas na ambiêncía local.
~ste tipo de condicionamento Ievou, por

exemplo, um povo nômade da. 'Mongólia a
um tipo de habitação baseado em elemen-
tos pré-fabrfeados e até' hoje insuperável
quanto à rapidez de montagem, leveza e
res'stêncía ao frio e ao calor.
O problema da integração da construção

com o meio natural, motivo de tanta celeu-
ma na arquitetura moderna, em. muitos
casos foi perfeitamente resolvido, tanto no
relacionamento de espaços internos Com a
natureza círcunvízínha, como quanto a ín-
tegração do prédio no cenário natural.
Barucki exemplírícou o pr'rneíro aspecto
mostrando um prédio japonês e o segun-
do com construções rurais da Finlândia,
dos Alpes Italianos, e também com o íglu
dos esquimós no Alasca, - modêlo de
construção realizada de dentro para fora.
Estas e muitas outras maneiras de' fazer
arquitetura, examinadas e expostas por
Barucki, contém um impo-rtante valor di-
dático e connrmam o alcance de uma cri-
teríosa análise de elementos fundamentais
para a consecução de formas válidas. Re-
gistre-Se ainda que durante sua longa ex-
posição, Barucki não mencionou sequer
Uma vez o têrmo "estilo", dispensável na
descrição de expressões vitais.

No seu encontro com arquitetos cario-
cas, na sede do Departamento da Guana-
bara, Baruckí dissertou sôbre a arqu.te-
tura contemporânea na POlônia, que vem
se destacando no âmbito internacional,
graças aos êxitos obtidos pelas equipes de
seus arquitetos em concursos importantes.
Entre outros, podem ser citados: os con-
cursos para o monumento de Praia Giron,
para o planejamento de Telavive, para a
Universidade de Dublin, para habitações
individuais em Los Angeles, a ópera de
Madri, planejamentos para Leopoldivile e
Verieza. Neste movimento não se desta-
cam apenas alguns nomes - diversas
equipes, compostas por uma maioria de
elementos jovens, são responsáveís por es-
sas vitórias. Os resultados dêstes concur-
sos atestam uma formulação profissional
de alto nível.
No pós-guerra, o desenvolvimento da

arquitetura na Polônía processou-se em
três etapas. Na prímeíra, condições eco-
nômicas impuseram um padrão de cons-
trução modesto, vinculado porém, à lin-
guagem contemporânea. Entre 49 e 57 ve-
rificou-se uma forte influência russa, ex-
teriorizada em formas rígidas de conside-
rável sabor acadêmico. Na terceira etapa
voltou-se às Práticas atuais. O planeja-
mento urbano e regional, aceito em pfín-
cípío como necessêdads essencial, apresen-
ta seus resultados e a implantação de no-
vos bairros é harmoniosa, permitindo aos
arquitetos resultados satisfatórios. Os
conjuntos habítacíonaís dos primeiros anos
compunham-se de prédios baixos sem ele-
vadores. Os progressos na economia per-
mitem atualmente a adoção de- soluções
em prédios altos para o mesmo tipo de
programas.
Quanto à formação de arquitetos na Po-

lônía, Barucki afirmou que as escolas de
arquitetura polonesas se destacavam já
antes da guerra, pela qualidade do ensi-
no. Os atuais responsáveis pela educação
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dos arquitetos estudaram naquela época
e há, em sua opinião, uma continuidade
qualitativa. Como exemplo cita Mattew
Novíckí prematuramente desaparecido.
Novicki, formado em Varsóvia, exerceu o
magístér.o nos primeiros anos do pós-
guerra e, tendo deixado '!li Polônía, reali-
zou importantes' trabalhos nos EUA e na
índia. (Arena de Raleigh, planos para
Chandigar) .
Um outro fator, segundo T. Barucki,

parece ter contríbuído para a elevação dO
riível profissional: a quantidade de con-
cursos de arquitetura realizados na Po-
lônía, Nos últimos 20 anos foram realiza-
das cêrca de 500 competições de âmbito
distrital, regional ou nacional, propondo
varíadíssímas modalidades de programas.
A média neste período foi de dois con-

cursos por mês, número bem expressivo, e
qUe revela a existência de um dinâmico
ambiente de estudo e trabalho.
T. Baruckí informou, ainda, que dos

5.000 arquitetos poloneses (população to-
tal: 30 milhões de habitantes) 80% per-
tsncem aos quadros do govêrno, 15% tra-
balham em cooperativas' de habitação, en-
quanto os restantes &% exercem atividade
partícular fazendo sobretudo arquitetura
de interiores.
Merece registro uma outra informação

que bem atesta a tenacidade e o entusias-
mo proríssonal dos arquitetos poloneses.
Pertencendo a maioria absoluta dos ar-
quitetos a: organismos regidos por um ri-
goroso horário de trabalho, torna-se apa-
rentemente impossível a ~sua participação
em todos êsses concursos. Sem negligen-
ciar suas funções cotidianas, êles fazem os
concursos trabalhando à noite, rora dos
horários normais de trabalho. É claro que
esta admirável disposição para arquitetu-
ra induz e facíltta as vitórias em concur-
sos ínternacíonaís. Também é patente o
incentivo governamental aos arquitetos,
cuidando de sua formação ao selecionar
os melhores elementos para o magistério;
organizando os freqüentes concursos na-
cionais e oferecendo-lhe dignas condições
de trabalho. É preciso acrescentar que
esta atitude reverte em beneficio geral,
sobretudo para a população da Polônia
que encontra suas cidades organizadas de
uma forma adequada e sensível às neces-
sidades humanas.
O arquiteto Tadeusz Barucki deixou ela-

1'0 que o govêrno polonês incentiva e uti-
liza o trabalho do arquiteto tanto na
construção, como no planejamento. D

•

1

Fig. 1 - U~ilização de modernos métodos
ccnstrutivos nas obras de um conjunto ha-
bitacional. Note-se os grandes elementos
F'íg, 2 - Em primeiro plano, construções re-
centes - Nos outros notam-se conjuntos eTi-
gidos no perlodo da influência russa.

2
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• Proporções Hormôncias

Quando, há alguns anos atrás, recebi o
primeiro número desta publicação, con-
resso-Ihes que minha reação foi de des-
crença quanto a sua possível longevidade.
Constato, felizmente, que me enganei.
Aceitem, em seu nome e nos dos antícos
dirigentes, os cumprimentos dêste provn-
ciano pela brilhante revista que recebe.

Creio que os colegas corresponderam ao
apêlo, feito em determinado momento, por
colaboração, pois, tenho lido nas suas pá-
ginas, artigos versando sôbre assuntos tão
diversos, quaís sejam mobiliário, Art-Nou-
veau do Pará ou proteção contra íncênd.o.
E colaborar é o que me proponho, pois, a
par do caráter 'de orientação e informa-
ção, imprimido à revista, vislumbro na
mesmo a grande senda aberta ao intercâm-
bio de idéias, necessário aos arquitetos dis-
seminados por regiões de características
fís'cas e sócio-econômicas tão variadas,
num país tão grande quanto a Europa.

Não julgo que algo tão abstrato, quanto
proporções harmônicas, obtenha prioridade
sõbre qualquer dos estudos de lúcidos co-
legas, sôbre problemas urbanos, por exem-
plo, a que os arquitetos cariocas, mais do
qus ninguém, são tão sensíveis, e com ra-
zão, pois vêm no sítio mais belo do mundo,
nascer a cidade mais cheia de contrastes
e a mais caótica. (Não acontecem mais
acidentes porque os motorstas sabem que
os outros podem fazer qualquer coísa e
Se mantêm tensos, preparados; certas ma-
nobras inesperadas a que assisti há pouco,
no Rio, aqui em Pôrto Alegre originaram
acidentes de vulto). Certas observações
de leigos sôbre progresso, grandes edifí-
cios, etc., devem lhes dar vontade de gri-
tar de' raiva. Contudo, se lhes envio G
meu estudo e solicito acolhida entre as
págnas de nossa publicação é por que sei
que a alguns interessará conhecê-Ia. Entre
os possíveis interessados, cito o arquiteto
Joaquim Guedes que, segundo coruferência
de Jorge Wílheím, em Pôrto Alegre, em-
prega uma série tôda sua (veja-se como
sabemos as coisas "por ouvir dizer", daí
porque ralava eu da necessidade de inter-
câmbio de idéias) e ° arquiteto Gregó-
1"0 Zolko que, quando venceu o mais ím-
portante concurso realizado no aos, o da
Assembléia Legislativa, baseara seu "pla-
no" numa trama de 2. 25m, ou seja, no
Modulor. E, se a morte não o tivesse le-
vado, eu incluiria o nome do. pioneiro Mar-
celo Roberto, como depreendo de sua pa-
lavras sensíveis, ao analisar o prédio da
ABI (Revista ARQUITETURA, n.O 28,
pág. 6).

Arquiteto Blasco Ibanez
Av. Júlio de Castilhos, 596. l .?

andar
Porto Alegre - RGS

Suas considerações sôbre a necessidaiie
do intercâmbio dt.' idéias entre os arquite-
tJS braeileiros são muito oportunas. Nor-
malmente, com efeito, ficamos iliuuios em
nossas pranchetas e não sabemos sequer
o que fazem outros colegas, vizinhos nos-
sos, moradores da mesma cidade. Quanto
ao que fazem os de outras regiões, outros

Estados, outras cidades, nem é bom falar.
o IAB tem jeito muito na tentativa de sa-
nar êste iituunento, que só nos traz des-
vantagens. O I.4.B, no entanto, para 10·.
grar integralmente o seu intento, precisa
muito da ajucLa ,~ da particÍlpação de toâos
nós. A revista ,1RQUITE,TURA, OJ1nO ór-
gão oficial do IAB, pretende ser uma das
respostas a esta necessidade de maior con-
tato, sentida pelus arquitetos que moure-
jam de norte ao siü do país.

As colaooraçôes que V. nos enviou foram
recebidas com grande satisfação. O "Mo-
âulor G11asca" está estampado em outro
local desta edição e as ótimas fotos das
Missões de São Miguel serão publica das
oportunamente.

Esperamos que sua colaboração ganhe
continuidade e seguidores contribuindo
assim para que, aos poucos, vençamos o
isolamento e tirmemos nossa unidwde.

• Arquitetos Recomendam

Com a presente estamos solicitando para
o P,LAM~T, órg.io de assessoria sócio-eco-
nômica do Govêrno de Mato Grosso, uma
assinatura da revista A!R,QUITETURA,
editada por V. Sas. Os arquitetos que
trabalham nesta Secretaria Técnica, 'acon-
selharam também a aquís'çãn de números
atrasados de ARlQUITETURA e acatando
essa sugestão, estarnos formalizando o pe-
dido.

Milton Bacha
Coordenador do Conselho Esta-
dual de Planejamento (PLAMAT)
do Esta,do de M\a.to Grosso
Palácio Alencastro (subsolo)
Cuiabá - Mato Grosso

FOi com prazer que recebemos a noticia
da existência de um órgão de' planeja-
mento junto ao Govêrno do Estado de Ma-
to' Grosso e que êste órgão conta com ar-
quitetos em seus quadros. Providencia-
mos a imediata inclusão do PLAMAT em
nosso arcuioo, para recebimento mensal
de ARQUITETURA, e estamos tratanâ»
da remessa dos números atrasados ainda
exister tes uma vez que, infelizmente. já
não dispomos mais de coleções completas.
Gostaríamos, por outro lado, de receber-
mos informações e not-ícias sôbre os tra-
balhos de planejamentos desenvolvidos pel :
PLAMAT e seus arquitetos.

• Construções Esportivas

Peço vênia a V. Sas. ,para solicitar para
a Biblioteca da Escola Nacional de Edu-
cação Física e Desportos, o envio do n.?
29, de novembro de 1964, da Revista AR-
QUITETURA, que contém magni:fico do-
cumentário sôbJre construções esportívas,
ass'm como outros números eventualmente
publicados, onde existe matérta referente
ao mesmo assunto.

Desejo, outrossim, em- meu nome· e no
da Escola Nacional de Educação Física,
congratular-me com a direção e os cola-
boradores da Revista ARQUITETURA pela
excelência do seu conteúdo.

Waldemar Arena
Diretor da Escola Nacional de
Educação Física e De-sportos
UB

Agradecendo as eloçiosas referências fei-
tas a ARQUITETURA, comunicamos que
toma1l7.i:Jsprcviãéneuis pora atender a so-
licitação e que incluímos a Biblioteca da
ENEFD - UB entre as entidades que re-
cebem regularmente a Revista.

• Peço-lhe a gentileza de enviar uma as-
sinatura da fabulosa revista ARQUITE-

TURA ao engenheiro Humberto Tarrozo
Filho - engenheiro cívívl e construtor -
Rua Marechal Deodoro n.O 1026 - Ribei-
rão Preto, São Paulo.

Geni Maria. N. de Barros
Ribeirão Prêto - São Paulo

• Tenho a grata satísração em comuni-
car ..lhes o meu ínterêsse em receber

a Revista ARQUITETURA, órgão oficial
do Instituto de Arquitetos do Brasil. É
para mim de. grande importância estar
a par das novas e recentes técnicas de
aperfeiçoamento da "Engenharia Arquíte-
tôn'ca" .

Antonieta Angélica Hummel
Rua Major Batista, 138
Cachoeíra paulista - São Paulo

Comunicaanos a GMNB e a AAH que es-
tamos providenciando o atendimento de
seus pedidos. A AAH lembramos que a
leitura de ARQUITETURA a levará a
constatar que engenharia arquitetõniea não
existe. Existem, muito bem tietmuias e
separeâae engenhar'a e arquitetura.

ANUNCIE

ARQUITET URA
o óRGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS BRASILEIROS
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refere-se ao símbolo do 4.0 Centenário do
Rio de Jarre'ro, sua criação, formas de
aplicação e interpretações populares do
mesmo. AM visitará ainda a Suiça e a
Inglaterra onde. a conv.te do Conselho
Britânico, fará palestras no Roya:l Collegc.ALUISIO MAGALHAE,S NA ALEMANHA

Aluísio Magalhães, professor de Comu-
nicação Visual da ESDI seguiu para' a
Alemanha, onde vai participar de um Se-
minário sôbre a Estét'.ca Contemp-o-rânea e
suas ligações com o moderno desenho in-
dustrial. O seminário realizar-se-á na Uni-
versidade de stuttgart, dirigida pelo pro-

. fessor Max Bense , A M apresentará na
ocasião uma exposição de seus mais re-
centes trabalhos compreendendo símbolos

. e marcas registradas. Parte da exposição

ERA.FOR EXPõE "INTERVAO"

A Brafor, expôs na F~ira de Utilidades
e Bervíços de Elscritórfos de Sâo Paulo,
uma série de novos produtos no campo
do mobílíáro para escritórios.
Dentre ·as inovações apresentadas em sua

linha. modulada, destacam-se as escriva-
ninhas da nova linha "·Set Transparente",
falbr'cadas em [acarandá e com estrutura
metálica. As escrivaninhas têm arquivos

Revolucionário lançamento CELlTE para construções de vanguarda.
Graças a um termostato de precisão suíça, mantém a temperatura de
"seu 'I agrado, para todos os aparelhos do banheiro: basta girar a seta
até o grau desejado. Elimina variações de maneira absoluta: não
'podendo fornecer a temperatura exigida, corta inteiramente o fluxo!
Funcionamento seguro, fácil de instalar. Economiza água e tempo e
evita queimaduras. Indispensável em banheiros confortáveis de resi-
dências, hotéis, em cabeleireiros, maternidades, hospitais etc, Folhetos
explicativos com todos os revendedores CELlTE.

-_ quente
···•.•.·.·..··." •.•. w .• temperada
•....• --. fria

CERÂMICA SANITÁRIA
PORCELlTE S. A.

MATRIZ: RÜA ITAPURA, 626 - TELEFONE 93-1183 - CAIXA POSTAL 2818 - SÃO PAULO
FILIAL: RUA DA ASSEMBLEIA, 11 - 9.° ANO'AR - TELEFONE 31-0784 - RIO DE .JANEIRO
FILIAL: RUA GONÇALVES -DIAS. 2.572 TELEFONE 2-0879 BELO HORIZONTE

deslízantes, contendo porta-Iíchas, classi-
ficadores, e pastas pêndulas e suspensas
para, arquivamento; os gavetões com guias
telescópicas de alumínímo deslizam sôbre
rodízios de nylon. Os gaveteíros apresen-
tam uma novidade: cabides para guarda
de bôlsas ou pastas.
As estantes desta nova linha de móveis

para escr.tórío têm dispositivos giratório e
removível para pastas suspensas, além de
prateleiras para escaninhos ajustáveis, e
nôvo porta-cabides extensível. As mesas
de reuniões apresentam forma e concepção
propícas à sua finalidade.
Na linha de poltronas, a Brafor apre-

sentou encostos e assentos flexíveis. As
poltronas giratórias contam agora com en-
côsto móvel, sistema de reclíneo, regula-
gem para altura e rodízios de neoprene .
O programa 880, linha .modulada de pol-
tronas e mesas, oferece confôrto e beleza
permitindo inúmeros arranjos e possibili-
dades de variações.

,)

1

A grande novidade mostrada pela Bra-
for foi o "Iritervâo ", armário dívísóro
para escritórios e residências. O "Inter-
vão" é a um só tempo, parede e armá-
rio, permitindo as mais variadas disposi-
ções no escritório e no lar. De grande
versatilidade, o "Intervâo" compõe-se de
parte montáves e dísponíveís em tôdas as
medidas, e é interna e externamente reves-
tido de plavínI. A Brafor é associada a
duas índústr.as alemães, especializadas em
móveis de escritório.
Os produtos são lançados no mercado

após inúmeros estudos ~ testes que os ade-
quam ao mercado brasileiro, procurando
aliar funcionar dade, racionalização e li-
nhas modernas à alta qualidade e durabi-
lidade.

OCA FAZ 10 ANOS

A OCA completou 10 anos de atividade.
Píone.ra do comércio de móveis alto pa-
drão, a OCA contribuiu decisivamente para
tornar a Praça General Osório, em Ipa-
nema, em um dos mais importantes focos
da vida artíst'ca do Rio. Utilizando um
inteligente processo promodonal, a OCA
fêz de sua loja, galeria de arte e luca I
para outras a ívidades culturais. :ítste pro-
cesso foi últímamente intensificado ao se
incorporar às exposições, o lançamento de
livros. A prática da OCA deve ser pres-
tigiada, segu da e incrementada, pois sig-
nifica um dado pos.tívo na expansão da
vida artística da cidade. Acreditamos ain-
da que, ao lado do que já se faz, junto às
lojas dêsse ramo, poderiam aparecer ou-
tras iniciativas, como as palestras, os de-
bates e os cursos rápidos. Seria conve-
niente, também, a vnculaçgn dessas ativi-
dades às entidades profissionais e/ou pro-
fissionais, como o 1AB, o que possibilita-
ria inclusive dar à essas promoções um
maior cunho d'dãttco.

MNB



GROPIUS RETORNA A ALEMANHA

i.Jepois de passar 30 anos nos i!;U.tI.,
Walter Gropius, fundador do movimento
"Bauhaus" voltou à Alemanha. Gropius,
apesar dDs'seus 81 anos de idade, continua
trabalhando e, no momento, projeta o
complexo de uma fábrica de porcelana, em
Selb, na Bavíera, com 21 mil metros qua-
dradc;'.

LE CORBUSIER EM VENEZA

A Munícípal'dade de veneza, cônscia da
importância e do valor histórico de sua
cidade, tem dado a um exemplo de ex-
tremo eudado com as iniciativas relacio-
nadas ao seu crescimento. Recentemente
patrocinou um concurso internacional para
o planejamento de Ilha Troncheto e in-
cumbiu o arquiteto Le Corbusier do pro-
jeto de um hospital de 1.200 leitos, no
bairro de san Giobbe.
Veneza, na opinião do mestre franeês,

"é uma cidade moderna feita para o ho-
mem, sem a opressão da civil zação ma-
quíníc.sta" e tem um perfil característico
cuja preservação é essencial.
O projeto constitui-se num conjunto de

pavilhões baixos que se articulam, esten-
dendo-se parcialmente sôbre os canais da
cidade. Os pilotis, neste caso se apresen-
tam como palafttas, permtíndo o livre
acesso de gônríolas ou barcos-ambulância
aos ancoradouros convenientemente situa-
dos. O conjunto, não tendo a convencio-
nal fachada principal, já que os diversos
pavilhões abrem para espaços internos,
pode expandir-se livremente sôbre as águas
"como uma mão aberta", no dizer de Le
Oorbusíer .

MAURíCIO ROBERTO NA ARGENTINA

o arquiteto Mauricio Roberto, presidente
do IAB-GB convidado pela Fa.culdade de
Arquitetura' e Urbansmo da Universidade
de Buenos Aíres, estêve em fins do mês de
maio na Argentina onde pronunciou três
conferências sôbre habitação, planejamento
urbano e arquitetura.

XI CONGRESSO PAN-AMERICANO DE
ARQUITETURA

.Já seguiu para Washington (EUA) a ex-
posição que representará o Brasil no XI
Congresso Pan-Amerícano de Arquitetos,
da FPHA. A exposição, realizada pelo ar-
quiteto Eduardo Kneese de Mello (IAB-
SP), delegado do IAB junto ao Conselho
da Federação e executada pela IMAGE,
com a colaboração do arquiteto Luis Paulo
Conde UAB-GB) dretor da Divisão Na-
cunuü Cultural e de Informações CDINCED)
tem por tema o Rio de Janeiro e se in-
titula "400 anos de uma cidade". Composta
por 9 países a mostra focaliza a evolução
do Rio. seus problemas, falhas e tentativas
de solução.

WLADMIR ALVES DE SOUZA NA
AFRICA

O arquiteto Wladmir Alves de Souza,
IAB-GB, professor da Faculdade Nacional
de Arquitetura, estêve visitando os países
africanos em missão cultural do Itamara-
ti. Durante a estada naqueles países, WAS
pronunciou palestras sôbre a arquitetura

bras'Ieíra acompanhadas de projeção de
de diapositivos de nossa arquitetura tradi-
cional e atual.

VIll CONGRESSO INTERNACIONAL
DA UIA

O VIII Congresso da UIA. em Paris,
tem corno tema central a formação do ar-
quiteto. Durante a sua realização será
montada uma exposição sôbre o ensino da
arquitetura em todo o mundo. A parte
brasileira desta mostra internacional foi
organizada pelo IAB, através do arquiteto
Luís Páulo Conde, IAB-GB, diretor da
DINCED, que contou com os serviços pro-
fissionais do arquiteto Jorge Alves de Sou-
za, IAB-GB, para a elaboração do roteiro
c programação visual.
A exposição, embora dedicada a tôdas as

escolas existentes no país, se ocupará mais
detidamente das seguintes unidades: Fa-
culdade de Arquitetura da Universidade
Mackenze, Faculdade Nacional de Arqu>
tetura da Universidade do Brasil, Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo, Faculdade ele Ar-
quitetura da Universidade do Recife e Fa-
cuidade de Arquitetura da Universidade do
Rio Grande do Sul, por terem sido as
únicas a envarem, em tempo, G material
solicitado pelo IAB.

PLANEJNMENTO URBANO

A Fundação Getúlio vargas publícou re-
centemente o livro PLANEJAMENTO UR-
BANO, da Associação Internacional de
Administradores MJunicipais. O IAB-GB,
certo da importância dessa publicação
em um meio infelizmente tão pobre de

italiano. Atualize seu banheiro. Instale
DECA. Beleza e qualidade
inalteráveis. Renove com DECA.

artefatos de metal t'ÊE[~s.a.
A válvula DECA tem comando
automático de duplo estágio. I: tôda
de bronze. Mas o êmbolo é de
nylon (exclusivldade DECA) e dura
muito mais. Funciona com a mesma
eficiência sob qualquer pressão de
água. Em 3 modelos: liso, facetado e
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Lajes-pré-fabricadas para fôrros e pisos
- fornecemos cálculos e orçamentos.

São Paulo: Rua Barão de Itapetininga, 151 - 11.0
s/115 - Fones: 37-7282 - 35-7245.

R. de Jàneiro: Rua da Lapa, 180 - 5.° - s/510 - Fones:
22-5470 - 42-3504

B: Horizonte: R. S. Paulo, 893- c/807 -Fone: 4-1326
Recife: Rua Floriano Peixoto, 780 - 5/214 -

Fone: 43-765
Niterói: Av. Amaral Peixoto, 71 - 5/803 - Fone:

7-978
R:23,s/loja do CineGoiás-F.:6-1430
Rua Floriano Peixoto, 1142
Rua Álvares Cabral, 576 - s/53 -
Fone: 3-701
•Praça Mauâ, 29 - 3.° - 5/311 - Fone:
,2-7667
Rua Campos Salles, 890 - 12.° - 5/1204
Fone: 8-3929 '
Rua Pinheiros-Fone: 3-351

Goiânia:
Fortaleza:
Rib. Preto:

Santos:

Campinas:

Araçatuba:

euiçoes que tratem de arquitetura e de
.planejamento urbano - congratulando-se
com FGV promoveu em sua sede o lança-
mento do livro. Ao ato compareceram,
além do presidente da Fundação, Sr. Luís
Simões Lopes, os arquitetos Jorge Machado
Moreíra e Maurício Roberto, více-pres"-
dente do IAB e presidente do IAB-GB,
respectivamente, diretores e protessôres da
FGIV e inúmeros arquitetos. O Prof . Díogo
Lordello fêz a apresentação do volume,
ressaltando a significação do lançamento
e da iniciativa do IAB em promovê-lo,
afirmando ainda sua consonância com a
luta que vem desenvolvendo o Instituto
de Arquitetos para criar uma consciência
de planejamento urbano no Brasil e mesmo
para forçar a experiência do planejamento.
O livro recém-lançado foi traduzido por

Maria de Lourdes Lima Mediano, com a
assistência técnica do Eng.? Hilton J. Ga-
dret, e traz um prefácío assinado pelo ar-
quiteto Hélio Modesto, IAB-GB. Neste
prefácio, HM afirma que "concordar com
o conteúdo do livro é fácil, pois melhor
não poderia ser a forma de sua apresen-
tação. O que PLANEJ!A.MENTO URBANO
descreve é verdadeiro e universal. Descreve
problemas de planejamento, crescimento
urbano, administração, ete. semelhantes aos
nossos. Suas soluções, entretanto, diferem
das usadas no Brasil. Raras, muito raras,
são as que têm traços de similaridade com
as descritas no texto. Foram, certamente,
formuladas por algum componente de um
pequeno grupo de píoneros que. há anos,
vem tentando introduzi!'. no, Brasil, a: mo-
derna tecnología e conceítuação do plane-
jamento". Luta árdua e inglória tem tido
êsse pequeno grupo de profissionais, cheia
de desencanto por ver a improvisação, a
má fé e a ignorância desperdiçarem 'opor-
tunidades precosas e írrecuperáveís. Luta
cheia de frustações por ver esforços inte-
ligentes e soluções adequadas rejeitados
pelos administradores que desconhecem os
princípios mais elementares para a com-
preensão dos problemas das comunidades
que dirigem. Luta cheia de cansaço pelas
tentativas para esclarecer, ensinar, e ori-
entar os diferentes níve's de govêrno, os
profissionais, entidades, estudantes, ete.
em que consistem os contemporâneos con-
ceitos de planejamento e o quanto êstes
diferem dos qUe orientam os Planos-Dire-
tores, Reguladores, de Urbanismo, etc. que
ainda constituem o grosso da produção ore-
recída aos administradores menos escla-
rec'dos ou mal-intencionados".
O livro PLANEJAMENTO URBANO in-

cluí os seguintes capítulos: I) Objetivos e
métodos do planejamento urbano. 2) Ba-
ses legislativas do planejamento. 3) Orga-
nização e administração dos Óllgãos de
planejamento local. 4) Estudos básicos
para o planejamento. 5) O' sistema viário.
6.) Serviços de utilidade pública. 7) Siste-
mas de transportes. '8) Recreação e espa-
ços livres. 9) Edifícios púoleos e estética
urbana. 10) Planejamento das zonas resí-
dencíaís, comerciais e industriais. 11) zo-
neamento. 12) Normas de loteamento. 13)
Plano financeiro a longo prazo. E mais
os apêndices: A) Bases Iegíslatívas "para o
planejamento local. B) Relalçã{) de itens
para um levantamento das áreas de esta-
cionamento. C) Mapas de dados e gráficos
útes ao planejamento dos sistemas de vias
arteriais. D) Linhas gerais de um levan->
tamento completo do tráfego. E) Suges-
tões para o estudo dos sistemas de trans-
porte coletivo. F) Sugestões para a reali-
zação de um levantamento de campo dos
cruzamentos a nível, de rodovias com fer-
rovias. G) Sugestões para o estudo dos
sistemas ferroviários. H) Requisitos dos
anteprojetos e projetos definitivos.



IV - os projetos da iniciativa privada que
ccntríbuam para a solução de pro-
blemas habitacionais ... (VETADO);

V - (VETADO)

habitações poderão prever o reajustamento
das prestações mensais de amorttzaçã., e ju-
ros, com a conseqüente correção d.o valor
monetário da dívida tõda a vez que c salá-
rio mínimo legal fõr alterado.

§1.0 - O reajustamento será baseado, em ín-
dico geral de preços mensalmente apurado ou
adotado pelo Conselho Nacional de Economia
que reflita adequadamente as variações no
poder aquisitivo da moeda nacional.

§ 2.0 - O reajustamento contratual será ere-
tuado... (VETADO) na mesma proporção da
variação êo índice referido no parágrafo an-
terior:
a) desde o mês da data do contrato até o

mês da entrada em vigor do nõvo nível de
salário-mínimo, no prímrãro reajustamento
após a data do contrato;
b) entre os meses de duas alterações suces-

sivas do nível de salário-mínimo nos reajus-
tamentos subseqüentes ao primeiro.

3.0 - Cada reajustamento entrará em vt-
gcr após 60 (sessenta) dias da data de vigên-
cia da alteração do salário-mínimo que o au-
torizar e a prestação mensal reajustada vi-
gorará até nõvo reajustamento.

••••••

LEGISLAÇAO
Plano Nacional de Habitação

Lei n.o 4230 - de 21 de agôsto de 1964.

Institui a correção monetária nos contra-
tos Imobiliários de interêsse social, sistema
financeiro para aquisição da casa própria, cria
o Banco Nacional da Habitação (BNH), e So-
ciedades de Crédito Irno'nílfárro, as Letras
Imobiliárias, o Serví.co Federal. de Habitação
e Urbanismo e dá outras providências.
O Presidente da RepÚblica
Faço saber que o Congresso Nacional decre ,

ta e eu sanciono a seguinte Lei:

Cl,PÍTULO I

Da oooroenaçã , dos órgãos Públicos e da
Intcíatd va Privada.
Art. 1.0 O Govêrno F'ederal, através do Mi-

nistro de Planejamento, rormutará a política
nacícna l de habitação e de planejamento ter-
ritorlal, coordenando a ação dos órgãos pú-
blicos e orientando a iniciativa privada no
sentido de estimular a construção de habita-
ções de interê.:se social e o 'financiamento da
aquls;oão da casa própeIa, especialmente pelas
classes da pcpulação de menor renda.
Ar;. 2.° O Govêrno intervirá no setor ha-

bitacional por intermédio:
I - do Banco Nacjonal da Habitação:
II - do Serví.ço Federal de. Habitação

Urbanismo;
lU _. das oatxas Ecrnôrmoas Federais.

órgãr s reIPASE. das Caixa Militar:s, d03
derals de desenvolvimento regional e das so.,
ciedades de econcmia mista.
Art. 3.0 Os órgãos federais enumerados no

artígo anterior exercerão de preferência ati-
vidades de cor rdenação, orientação e assíatên-
eia técnica financeira Iicando nservados:
r - aos Estados e Municiplos, com a as-

sistência dos órgãcs federais, a ela-
boração e execução de planos dire-
tores, projetos e orçamenbcs para a
solução dos seus problemas habita-
cíonaís:

II - à Iniciativa privaãa, a promoção e exe-,
cução de projetos de construção r'e
habitações segundo as diretrizes urba-
nísticas locais.

1.0 _ Será estimúla,da a coo:-denação dos
esforços, na mesma área ou local, dos órgãos
pÚblico,9-f'E>tlerais.estaduais e municipais, bem
como das iniciativas privadas, de modo que
se obtenha a concentração e melhor utiliza-
ção dos recursos disponíveis.
§ 2.0 - A execução dos projetos somente

caberá aos órgãos federais para suortr a falta
de iniciativa local, pública .ou privada.
Art. 4.0 - Terão prioridade_ na aplicação

dos recursos:
- a construção de conjuntos habitacio-

naís destinados à eliminação de fa-
velas, mocambos e
ções em condições
habitação:

II - os projetos municipais ou estaduais
que com as ofertas de terrenos já
urbanizados e dotados dos necessá-
rios melhoramentos, permitirem o
inicio imediato da construção de ha-
bitações:

outras aglomera-
suburnanas de

lU - os projetos de ccoperatdvas e outras
formas assoclativas de construcão de
própria.

CAPíTULO II

Da oorreção Monetária dos Contratos Imo-
biliários.
Art. 5.0 - Observado o disposto na presen-

te lei, os cont-at.cs de vendas, construção de
habitações, para pagamento a prazo ou de em-
présttmos para aquisição ou construção de

e

Quando alguém lhe disser que é a "mesma coisa",
não aceite! Somente FORMICA é FORMICA. FORMICA

não risca, não descora, não deforma, é impermeável,

fácil de limpar, não queima. FORMICA dura tôda a
vida. E só é laminado plástico FORMICA aquêle que
tem a etiquêta FORMICA. Essa que você vê abaixo.

Este e o laminado plástico Formicea. produ-
zido exclusivamente por Formica Plásticos
conforme processos e contrôle de qualidade da
Formica Corpo 01 Cincmnaü. Ohio. USA.
Para mantê-lc limpo e ~
brilhante, use pano mo- •
Ihadoem álcool ou água. ERMJl
Nunca use abreslvcs.Lamlnados plá.sticos

P. S. - e você não paga mais pelo melhor.

FORMICA É UM PRODUTO DA FORMICA PLAsTICOS - CAIXA POSTA~ 5630· SAO PAULO (UMA DIVISÁO DA'CYANAMID QUIMICA DO BRASIL S,A)
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• são mais profundas • não mancham
• jamais enferrujam • não lascam
• 6 tamanhos simples e

1 duplo. em 7 côres

CERâMICA SANITÁRIA PORCELlTE S. A~
MAIERIA'IS CERÂMICOS CELÉM·, LIDA.

Matriz: Rua Itapura, 626 - Tel. 93-1183 - Cx. Postal 2818 - São Paulo
Filial: Rua da Assembléia, 11~9.° ando- Tel. 31-0784 - Rio de Janeiro

§ 4.0 - Do contrato constará. obrigatôria-
mente. na hipótese de adotada a cláusula d~
reajustamento, a relação original entre a pres-
tação mensal de amortização e juros e o sa-
lário-mínimo em vigor na data do oorrtrato .

§ 5.0 _ Durante a vigência do ccntrato, a
prestação mensal reajustada nib, poderá ex-
ceder em relação ao salário-mínimo em vigor.
a reportagem nêle estabelecida.

§ 6.0 - Para efeito de determinar a data
do reajustamento e a percentagem referida
no parágrafo anterior. tomar-se-á por base o
salário-mínimo da região onde se acha situa-
do o imóvel.

§ 7.0 - (VETADO)
§ 8.0 - (VETADO)

~ 9.° - O disposto neste artigo. quarido o
adquirente fôr servidor público ou autárqruico
poderá ser aplicado tomando como base a vi-
gência da lei que lhas altere 03 vencimentos.
Art. 6.0 - O disposto no artigo anterior sõ-

mente se aplicará ecs contratos de venda.
promessa d~ venda" cessão ou promessa de
cessão. ou empréstimo que satisfaçam as se-
guintes eoridíções ;
a) tenham por objeto móveis construidos,

em construção, ou cuja construção seja si-
multâneamente contratada. cuía área total de
·construção. entendida como a que inclua pa-
redes e quotas-partes comuns, quando se tra-
ta de apartamento, de habitação coletiva ou
vila, nã() ultrapasse 100 (cem) metros qua-
drados.

b) o valor da- transação não ultrapasse 200
(duzentas vêzes o maior salário-mínimo vigen-
te no Pais.
c) ao menos parte do financiamento. ou do

prece a ser pago. sei a' amortizado em presta-
ções mensaís sucessivas. de igual vaio•.•.antes
do reajustamento. que incluam amortização e
juros;
d) além das prestaçõ ts mensais referidas na

al ínee, a.ntertcr, quando convencionadas pres-
tacões ínte-medíártas, flca vedado o reajusta-
mento das mesmas e do saldo 'devedor a elas
correspondente;
e) oc juros convenctonaís não excedam de

10% ao ano;
f) se assegure ao devedor. cr mpcador, pro-

mitente comprador. cessionário ou promiten-
te cessionário 0 direito a liquidar ant\'c!p9.da-
mente a dívida em forma obrtgatõrtamerrte
prevista no contrato. a qual poderá prever a
correção monetária do saldo devedor. de ncõr-
do com os índtces previstos no § l.0 do ar-
tigo anterior.

Parágrafo único. As restrições dcs ínc'scs
a e b não obrigam as entidades Integrantes do
sístema financeiro da haJ,::>itacão.cujas aplica-
ções. a êste respeito. são regídas pelos arts , 11
e 12.
Art. 7.0 - Após 180 dias de concess' o do "ha-

bite-se", oaracterízando a concruão da ccns.,
trução, nenhuma unidade resídencíal node ser
vendida. ou prometida vender ou ceder. com
o beneflco de pagamentos regidos pelos arts.
5,0 e 6.0 desta lei.'

§ 1.0 - Para cs efeitos dêsse artigo equipa-
ra-se ao "habite-se" das autoridades munici-
pais a ocupação efetiva da unidade) resí-
dencia!.

§ 2.0 - O disposto neste artigo não. se
aplica aos imóveis já ccnstruíôos, cuja alte-
nação seja contratada. nrs têrmos dos arts .
5.0 e 6.0 pelos respectivos titulares, desde que
êstes Incorporem ao capital de Sociedade de
Crédito Imoblllárlo o preço da transação.
§ 3.0 _ Aos Imóveis de' prcpriedade das pes-

soas jurídicas de direito públtco ou de 80-
cilllnR~e de econ"'m1A mís+« de (11.10 o pl"'\nfll"

Público seja majoritário, não se apHca o dís-
pcsto neste artigo.

§ 4.0 _ A restrição dêste artigo não se aptt-
carã àquele que, não sendo proprietário, pro-

-,



mltente comprador ou promltents cessícnárto
de mais de uma habitação, desejar aliená-Ia
de modo a adquirir outra, na forma dos arts.
5.0 e 6.0 desta lei, desde que a aquisição sela
de qualquer forma contratada simultânea-
men te com a alienação.

CAPiTULO lII
Do Sistema Financeiro da Habitação de
rnterêsse socíat

SEÇÃO I
órgãos Componentes do Sistema
Art. 8.0 - O sistema financeiro da habi~;.·

cão, destinado a facll1tar e promover a cons-
trução e a aquisição da casa própria, espe-
clalmente pelas classes de menor renda da
poputação, será Integrado:

I -'- peio Banco Nacional da Habitação;
II - pelrs órgãos f-derals, estaduais e mu-

nicipais, íncjusíve sociedades de eco-
nomia mista em que hàja participa-
ção majoritáría do Poder Público, que
operem. de acôrdo com o díspostc
nesta lei, no financiamento: (VETA-
DO) .,. de habitações e obras co.
nexas:

lIr - pelas sociedades de crédito ímobt-
liário;

IV - pelas fundações, cooperativas, mútuas
e outras formas associatlvas para a
construção ou aquisição da casa pró ,
pria, sem finalidade de lucro, que se
constituirão de acôrdo com as díre-
trízes desta lei, as no-mas que fo-
rem baixadas pelo Conselho de Admi-
nistração do Banco Nacional da Ha-
bitação e serão regístradas. autoriza-
das a funcionar. e fiscalizadas pelo
Banco Nacional da Habitação.

Parágrafo único. O Conselho da Superin-
tendência da Moeda e do Crédito fixará as
normas que regulem as relações entre o sis-
tema financeira da habitação e o restante' do
sistema financeiro nacional, especialmente
quanto à posslbll1dade, às condições e aos
limites de aplicação de r'cursos da rêde ban-
cária em letras imoblllárlas, emitidas, nos têr.
mos desta lei, pelo Banco Nacional da Ha-
bitação.

r

SEÇÃO II
Das Aplicações do Sistema Financeiro da
Habitação

Art. 9.0 - Tôdas as aplicações do sistema
terão por objeto, fundamentalmente a aqui-
sição de casa para residência do adquirente,
sua familla e seus dependentes, vedadas quais-
quer aplicações em terrenos nã] construidos,
salvo como parte de operação financeira des-
tinada à construção da mesma.

§ 1.0 - As pessoas que já forem proprie-
tárias, promitentes compradoras ou cessíoná-
rias de imóvel residencial na mesma locali-
dade ... (VETADO) ... não poderão adquirir
imóveis objeto de aplicação pelo sistema fi.
nanceíro da habrtação.

§ 2.0 - Após 180 dias da concessão do "ha-
bite-se" oaractertzando a conclusão da cons-
trução, nenhuma unidade residencial pode ser
objeto de aplicação pelo sistema financeiro
da babítaçéo, equiparando-se ao "habite-se"
das autoridades municipais a ocupação efe-
tiva da unidade residenclal.

§ 3.0 - O disposto no parágrafo anterior não
se aplicará acs imóveis já construidos, que se-
jam, alienados a partir desta lei por seus pro-
prlorltários ou promitentes compradores pcr
motivo de aquisição de outro imóvel que sa-
tisfaça às condtções desta lei para ser objeto
cL? aplicação pelo sistema financeiro de ha-
bítação ,
Art. 10 - Tôdas as aplicações do sistema fi-

nanceiro da habitação revestirão a forma de
créditos reajustáveis de acôrdo com os Arts ,
S.O e 6.0 desta lei.

~~-------------~-------

§ 1.0 - Os financiamentos para aquisição
ou construção de habitações. e as vendas a
prazo de habitações, efetuadas pelas Caixas
Eccnômlcas ... (VETADO) ... e outras au-
tarquías ... (VETADO) .,. (VETADO) '" ou
por sociedades de economia mista .,. (VETA·
DO) .,. estabelecerão, obrigatOriamente o rea-
justamento de saldo devedor e das prestações
de amortização e juros, obedecidas as dispo-
síções dos Arts. 5.0 e 6.0.

§ 2 -. As entidades estatais, inclusive as
sociedades de economia místa, em que o Po-
der Público seja majoritário, adotarão, nos
seus financiamentos, critérios e classtrtcação
doa candidatos aprovados pelo Banco Nacional
do Habltaç'L:O, ouvido o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo, e darão, obrígato-
riamente, ampla publicidade das inscrições e
dos financiamentos concedidos.

§ 3.0 - Os órgãos federais deverão aplicar
cs recursos por êles arrecadados para o sis-
tema financeiro da habitapão, até 50% no Es-
tado d" orlgem dos recursos, redistribuindo o
restante pelas unidades rederattvas compreen-
dídas em regiões de menor desenvolvimento
econômico.

Art. u - Os recursos destinados ao setor
habrtacíonal pela errtídades estatais, Inclusi-
ve sociedades de economia mista de que o
Poder Público seja majoritário, dístríbutr-
se-ão permanentemente, da seguinte forma:

I - no mínimo 70% deverão estar aplica-
dos em habitações de valor urrítár;o
inferior a 60 vêzes o maior salárto-rní-
nímo mensal vigente no país;

II - no máximo 15% poderão estar apli-
cados em habitações de valor unitá-
rio compreendido entre 200 e 333 vê-
zes o maior salártc-rnírrírno m-nsat vi-
gente no País, vedadas as aplicações
em habitações de valor unitário su-
perior a 300 vêzes o maior salário-mí-
nimo mensal citado.

§ 1.0 - Dentro do limite de recursos obri-
gatõríamente aplicados em habíbações de va-
lor unitário inferior a 60 vêzes o maior sa-
lário-mínimo do País, o Banco Nacional da
Habitação fixará, para cada região ou locali-
dade, a percentagem mínima de recursos que
devem ser aplicados no financiamento de pro-
jetos destinados à eliminação de favelas, mo-
cambos e outras aglomerações em condições
subumanas d~ habitações.

§ 2.0 - Nas apücações a que se refere o ín-
ciso II, a parcela financiada do valor do imó-
vel não poderá ultrapassar 80% do mesmo.

§ 3.° - Os recursos aplicados ou com apli-
cação contratada, no setor habítacíonal, na
data da publicação desta lei, pelas entidades
estatais, Inclusive sociedades de economia
mista, não s'·tão computados nas percenta-
gens de aplicação a que se refere êste artigo.

§ 4.0 - O disposto neste artigo não se apli-
ca aos processos das Caixas Econômicas Fe-
deraíe, Caixas Militares e IPASE, já deferidos
pelos órgãos e autoridades competentes, na
data da publicação desta íeí .
Art. 12 - Os recursos aplicados pelas en-

tidad~·s prívadas integrantes do sistema fi-
nanceiro da habitação se distribuirão perma-
nentemente da seguinte forma:

I - no mínimo 60% dos recursos deve-
rão estar aplicados em habitações d·;'
valor unitário Inferior a 100 vêzes o
maior salário-mínimo mensal vigente
no País;

Ir - no máximo 20% dos recursos poderão
estar apltcados em habitações de va-
lor unitário superior a 250 vêzes o
.maior salário-mínimo mensal vigen-
te no País;

••••.".•.~.
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III - serão vedadas as aplrcaçôes em habita_
çõen de valor unitário superior a 400
vêzes o maio: salárto.míntmo vigen-
te no Pais.

Parágrafo único - Nas aplicações a que se
refere o inci.so n, a parcela financiada do
valor do imóvel não poderá ultrapassar de 80%
do mesmo.
Art. 13 - A partir do 3.° ano .da aplica-

cão da presente lei, o 'E1ancoNacional da Ha-
bitação poderá alterar os orrtérícs de distri-
butção das aplicações previstas nos artigos
anteriores.

Art. 14 - Os adquirentes de habitações fi-
nanciadas pelo Sistema Financeiro da Habita-
ção contratarã-, seguro de vida d:, renda tem.-
porária, que integrará, obrtgatõríamente, o
contrato de financiamento, nas condições fi-
xadas pelo Banco Nacional da Habí.tação ,

SEÇÃO III

Dos Recursos do Sistema Fmanceíro da
Habitação
Art. 15 - As entidades integrantes do sis-

tema financeiro da habitação poderão assegu-
rar reajustamento monetário nas condições
previstas no Artigo 5.°:

I - aos depósitcs no
çarn às normas
Banco Nacional

sistema que obede-
gerais fixadas pelo
da Habtação cujo

prano não poderá S-,'I' inferior a um
ano, e que não poderão ser movírnen ,
tados com cheques;

II - aos financiamentos contraídos no
Pais ou no exterior para a excução
de projetos de habitações, desde que
observem os Iímrt-s e as normas ge-
rais estabelecidas pelo Banco Nacio-
nal da Habitação;

III - as letras ímobütártas emitidas, nos
têrrnos desta lei pelo Banco, Nacional
de Habítação ou pelas sociedades de
crédito imobiliário,

§ 1.0 - Em relação às Caixas Econômicas
Federais e a outras entidad:is do sistema,
que não operem exclusivamente no setor ha-
bitacional, o reajustamento previsto neste ar-
tigo sõrnxnte poderá ser assegurado aos de-
pósítos e empréstimos das suas carteiras es-
pecíalízadas no setor habttaotcnal .

§ 2.0 - O sistema manterá depósitos espe-
ciais de acumulação de poupanças para os
pretendentes a financiamento de casa pró-
pria, culos titulares terão preferência na Cb-
tenção dêsses financiamentos, obedecidas as
condições gerais estabeleci das pelo Banco, Na-
cional da Habitação.

§ 3.° - todos os financiamentos externos
e acôrdos de assistência técnica relacionados
com a habitação, dependerão da aprovação
prévia do Banco Nacional da Habíbação e não
poderão estar condicionados à lutll1zaç'ão de
patentes, licenças e materlaís de procedên-
cia estrangeira.

CAPíTULO IV

])0 B::UIl" Nacíonr.l da Habitação

40

Art. 16 - Fica criado, vinculado ao Minis-
tério da Fazenda, o Banco Nacional da Ha-
bitação (BNH), que terá personalidade Jurí-
dica de Direito Público, patrimônio próprio
e autonomia administrativa, gozando de
imunidade tributária.

§ 1.0 - O Banco Nacional da Habitação po-
qer:', instalar agências em todo o território
'nacional, mas operará de preferência, usan-
do como agentes e representantes as Caixas
Econômicas Federais !;\ Estaduais, os bancos
oficais e de economia mista e as demais en-
tidades in tegran tes do sistema financeiro da
habitação.

§ :;:,0 _ O Banco Nacional da Habitação po-
dere utiUzar-se da rêde bancária comercial
nas localidades em que não haja agentes ou
representantes das entidades referidas no pa-
rágrafO anterior.

Art. 17 ~ O Banco Nacional da Hahitação
terá por finalidade:
I - orientar, disciplinar e controlar o sis-

tema financeiro da habttação:
II - incentivar a formação de poupanças

e sua canalização para o s'stema financeiro
da habí taçã.c;

TIl - disciplinar o acesso das sociedades de
crédito imobiliário ao mercado nacional de
capitais;

IV - manter serviços de redesconto e d:'
seguro para garantia das aplicações do ss-
tema financeiro da habítaçã-, e dos rccurscs
a êl:· entregues;
V - manter serviços de seguro de vida de

renda temporária para os compradora, de imó-
veis (újeto de aplicações do sistema;

VI - financiar ou refinanciar a elaboração
c execução de projetes promovidos por entida-
de,o locais, ... (VETADO).,. de conjuntos ha-
btacíoriaís obras ,e, serviços correlatos;
VII - refinanciar as operações das socieda-

den de crédito imobiliário;
VIII - financiar ou reflnanciar projetos

r ;lativos a ... (VETADO) ... Instalação e de-
senvolvimento da indústria '" (VETADO).,.
de materiais de ccnst-ução e pesquisas tecno-
lógicas, necessárias à melhoria das condíções
habitacionais do Pai, , .. (VETADO),
Parágrafo único - O Banco Nacional da

Habitação opet'ará exclusivamente como ór-
gão orientado!', dsciplinador e de Assistência
Financeira, sendo-lhe vedado operar direta-
mente em financiamento e compra e venda ou
construção de habitações, salvo para a ven-
da dos terrenos referidos no artigo 26 ou
para realização de bens recebidos em liqui-
dação de garantias.
Art. 18 - Ccmpete ao Banco Nacional da

Habitação:
I - autorizar e fiscalizar o funcionamento

das sociedades de crédito ímooüta-ío:
II - fixar as condições gerais quanto a li-

mites, prazos, retíradas, juros e seguro obri-
gatório das conta", de depósito no sistema fi-
nanceiro da habitação;
III - estabelecer as condições gerais a que

deverão satisfazer as aplicações do sistema fi-
nanceiro da habitação quanto a limites de
risco, prazo, condições de pagamento, segu-
1'0, juros e garantias;
IV - fixar os limites, em relação ao ca-

pital o reservas, dos depósitos recebidos e dos
empréstímca tomados pelas Sociedad:'S de
Crédito Imobiliário;
V - fixar cs limites mínimos de diversifi-

cações de aplicações a serem observados pe-
las entidades integrantes do sistema finan-
ceiro da habrtação;
VI - fixar os limites de emissão e a~, con-

dições de colocação, vencimento e juros das
Letras Imoblliãrias, bem como as condições
dos seguros de suas em.ssões:
VII - fixar as condições e os prêmios dos

seguros de depósitos e de apltcações a que
serão obrigadas as entidades integrantes do
sistema financeiro da habitação;
VIII - fixar as condições gerais dlloperação

da sua carteira de redesconto das aplicações
do sistema financeiro da habitação:
IX - determinar as condições em que a

rêde seguradora privada nacional operará nas
várias modalidades de seguro previstas na
presente lei:
X - (VETADO);
XI - exercer as demais atrtbuí.çôes pre-

vista s nesta lei.

----~

Parágráfo único No exercício de suas
atribuições, o Banco Nacional da Habitação
obedecerá aos limites globais e às condições
gerais fixadas pelo Conselho da Superinten-
dência da Moeda e do Crédito, com o obje-
tivo de subordinar o sistema financeiro de
habitação à política financeira, monetária e
econÔmica em execução pelo Govêrno Federal.
Art. 19 - O> Banco Nacional da Habita-

ção (VETADO) . poderá receber de-
pósitos:
a) de entidades governamentais, autárquí-

cas, paraestataís e de economia mista;
b) das entidades integrantes do sistema fi-

nanceírrs da habitação;

c) que resultarem de operações realizadas
pelo Banco ou que a elas estejam díre-
tam.ente vinculadas,

Art. 20 - Mediante autorização do Minis-
tro da Fazenda, o Banco Nacional da Habi-
tação poderá tomar empréstimos, no Pais ou
no exterior, a fim de obter recursos para a
realização des suas finalidades,

§ 1.° - Os empréstimos internos referidos
neste artigo poderão ser corrigidos de acôr-
do com o Art. 5.° ou revesnír a rorma de
Letras Imobiliárias.

§ 2.° -- O Ministro da Fazenda poderá dar
a garantia do Tesouro Nacional acs ernprés .
tímos referidos neste ar,tigo, até um saldo d.::>-
vedor total, em cada momento, de um tr í lh "o
de cruzeiros para os empréstimos internos e
US$ 300 milhões, ou equivalente em outras
moedas, para os empréstmos em moeda es-
tmngeira.
§ 3,.° - O limite em cruzeiros constante do

parágrafo anterior será anualmente reajusta-
do pelos índices referidos no Art. 5.°.
Art. - 21 O Serviço Social da Indústria

(SESI) e o Serviço Social do Comércio (SESC)
inclus,ive os Departamentos Regionas, aplica-
rão anualmente na aquisição de letras imo-
biliárias de emissão do Banco Nacional da
Habitação, a partir do exercício de 1965, 20%
(vinte por cento) das receitas comp ulsó'rias
a êles vinculados.

§ 1.0 - (VETADO)
§ 2.0 - O Ministro do Trabalho e da Pre-

vídêricía Social fixará, anualmente a, percen-
tagem dos recursos dos Institutos de Aposen-
tadoria e Pensões, que será obrigatôriamente
aplicada em depósitos no Banco Nacíonaí da
Habitação e que não poderá ser ínreríor a 20%
do orçamento anual de apltcacões de cada
Instituto, excetuadas as aplicações em ser-
viços próprios e em material permanente.
§ 3.<> - O Ministro da Fazenda fixará pe-

riôdicamente a percentagem dos depósitos das'
Caixas Econômicas Federais,. que deverá ser
obrígatõríam-mte aplicada em depósitos no
BNH.
Art. 22 - Tôdas as ernprêsas do pais que

mantenham empregados sujeitos a desconto
para Institutos de Aposentadorias e Pensões
são obrigadas a contribuir com a percenta-
gem de 1% mensal sôbre o mcntante das suas
fôlhas de pagamento para a constituição do
capital do Banco Nacional de Habitação.
§ 1.0 - A cobrança dessa percentagem obe,

decerá aos dispositivos da legislação vigente
sôbre as contribuições previdenciárias.

§ 2.0 - Os Institutos de Aposentadoria e
Pensões recolherão, mensalmente ao 'ElancoNa-
cional da Habitação o pccduto da arrecadação
prevista neste artigo, descontada a taxa cor-
respondente às despesas de administração fi-
xada de comum acôrdo entre o DNPS e o
Banco Nacional de Habitação.

§ 3.0 _ O recolhimento a que se refere o
presente artigo será devido a partir do se-
gundo mês após a promulgação desta lei.

(contínúa no próximo número)



,
o ARQUITETO E Q lJEM ESPECIFICA

o senhor sabe o que é especificar p
Especificar, em linguagem de arquiteto, significa indicar, no projeto, como detalhes e caracterização, o tipo,
a qualidade, e a marca dos materiais a serem aplicados na construção.
Isto significa que õãrquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou mais precisamente, a oompra) de cada
tipo de material de construção.
E quando o arquiteto decide, êle não determina a compra de um banheiro de tal tipo, de alguns metros
quadrados de piso ou fôrro, ou de uma pia, ou de uma lata de tinta, como uma dona de casã;Ou um leigo
qualquer. A sua decisão envolve serii"Pre 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
órgão oficial.
ANUNCIE EM ARQUITETURA E VEJA COMO VALE A PENA.



•
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.

chapaIrapezoidal
de alumínio para revestimentos ~ coberturas

Material

•
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 20 kg/mm2 - Alongaménto: 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 alumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMíNIO

Av, da Luz, 297 - 119and, _ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S,Paulo
Av, Presidente Vargas, 309 -'209 and, - Tels.: 52-2074 e 23-2611 _ R. de Janeiro
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