


UMA NOVA DIMENSÃO PARA O SEU ANÚNCIO
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ARQUITETURA além de oferecer o público
certo para mensagens de fabricantes e reven-
dedores de materiais de construção e equipa-
mentos de interior

ALÉM de ser a única publicação de seu gê-
nero com poder de assegurar a penetração
ideal e exata para mensagens publicitárias vi-
sando arquitetos e construtores

ALÉM de ser a única publicação verdadeira-
mente técnico-cultural do País e o órgão oficial
dos arquitetos brasileiros,

ACRESCENTA AGORA

uma nova dimensão ao seu anúncio, com a
publicação de resumos simultâneos em fran-
cês e inglês. para atingir um público catego-
rizado nas Américas e na Europa.
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ARQUITETURA É A MAIS COMPLETA REVISTA DE SEU GENERO NO BRASIL
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PAREDES·DIVISÓRIAS FORMIPLAC
Sede da
CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ • GB
M. M. M. ROBERTO ÂRQUITETOS

o desenvolvimento técnico da ar-
quitetura é paralelo ao progresso
da indústria. A arquitetura con,
temporânea atua sôbre a produ-
ção industrial. e as conquistas
da tecnologia revelam novos ca,
minhas para a construção. Há
uma reciprocidade no processo
evolutlvo, acentua-se a Interde-
pendência. O arquiteto atualizado
conhece os novos recursos postos
à sua disposição pela indústria. e
a indústria de vanguarda orienta
suas pesquisas para atender às
melhorias exigidas pelo arquiteto.
A Cia. Química Industrial de t,a.
minados, fabricante de Formlplac,
aceitou êsse compromisso. Desde
que foi fundada colabora com os
grandes nomes da arquitetura e
da construção. Mantém um De-
partamento Técnico. onde con,
ttnuarnente são pesquisadas no-
vas possibilidades. novas solu-
ções, novos acabamentos. Os
produtos resultam de um obje-
tivo eguacionamento dos proble-
mas técnicos. econômicos e fun-
cionais. As pesquisas constituem
o elo entre a fábrica e o 'arqui-
teto. Essa maneira de trabalhar
visa a qualidade. Qualidade prá-
tica. qualidade' objetrvav-quaü,
dade baseada na pesquisa. nos
requisitos funcionais. nas possi,
bilidades da mão.de-obra, na fa,
cilidade de-colocação, nas van,
tagens de conservação. na rapi.
dez da execução. na boa rnanu,
tenção, na economia global re.
presentada pelo emprêgo de um
bom material. As qualidades da
arquitetura são acentuadas pelo
correto emprêgo de um material
de alta qualidade. A Cia. Quí.
mica Industrial de Lamlnados,
fabricante de Forrnjplac, através
de seu Departamento Técnico.
estabelece o indispensável con,
vívio entre a arquitetura e a
indústria.

CIJ. QUÍMICA INDUSTRIAL DE LAMINADOS
RIO DE JANEIRO. SAO PAULO. BRASILIA
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vm.to radnudn COLoca
à sua dia=oaicàn o Mais
com=usto 'KNCVV-HOW'
'eMestruturas metáLicas!
Quando V. faz uma encomenda á Fábrica de Estruturas Metálicas. da Companhia
Siderúrgica Nacional. está adquirindo a melhor qualidade e a melhor técnica
de Volta Redonda. Pioneira neste setor industrial. a FEM dispõe do mais completo
"know-how" e da melhor equipe de técnicos e opera rios especializados.
E desde 1953 vem suprindo. de modo absolutamente satisfatório. as necessidades nacionais
de estruturas metálicas para inúmeros fins: edifícios residenciais, comerciais e
industriais: instalações industriais diversas (estruturas para fornos e pontes
rolantes. cubas para .9alvanizaçào): pontes e viadutos: tórres de transmissões e comunicações:
silos, armazens etc. São doze anos de contínuo aprimoramento. doze anos
de sucessivas contribuições' ao desenvolvimento nacional: Todo um patrirnõnlo
de técnica apurada e profunda experiência. à disposiçãO dos seus, empreendimentos.

qw,lidade-padrão, volta Redonda



Pelo mesmo motivo que a bola não salta'
quando lançada sôbre uma almofada.

"

o impulso da bola morre.
E o som também ao bater em Eucatex Acústico,
que absorve até 93% dos ruídos.
O som esgota sua fôrça, perdendo-se
nas milhões de células intercomunicáveis de Eucatex Acústico.
Por isso é que éle é poroso,
possuindo ainda furos ou rasgos na superfície.
Outra qualidade de Eucatex Acústico é ser macio-elástico.
(Existe alguma outra tradução para "resillent"? .. ) .
E sua espessura é mínima. Tudo isso faz de Eucatex Acústíco
um material obrigatório como fõrro ou revestindo paredes
de cinemas, auditórios, escritórios, hospitais, restaurantes, etc.
Com isso se garante a salubridade do ambiente,
resultando em maior confôrto e rendimento do trabalho.
Temos centenas de exemplos de tratamentos acústicos
realizados nos mais diferentes locais.
Teremos grande prazer em lhe transmitir nossa experiência
de muitos anos em acústica.
Escreva-nos. Ou faça uma visita.

Eucatex· chapas para tratamento acústico

' .• ~~O.,Q_·; _<l,l()_·._

PLANTA ( •.• " ••••• ' .••••• 110. , ••••• )

Como fórro ou revestindo paredes, as chapas Eucatex oferecem perfeito tratarnen-
to acústico

A Eucatex 5, A. Indústria e Comércio
Avenida Francisco Matarazzo, 530 - Caixa Postal 1683 _ Sáo Paulo

Desejo receber outros informes sóbre Eucatex Acústico

Nome: . . .

Profissão:

Enderêco : ....•.......... . , .
Cidade: . Estado r . . "" ....•
ARQ3
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Tubos e conexões de ferro fundido são aprovados, sem quaisquer restrições,
pela Norma NB-19R da A. B. N. T., para instalações prediais de esgotos sani-
tários. E a marca BARBARÁ identifica, no Brasil, os melhores tubos e conexões de
ferro fundido. Fabrtçados por centrifugação. os tubos BARBARÁ tornam-se mais
rêsistentes, mais fáceis. de serrar, de durabilidade prà1icamente ilimitada e superior
qualidade. As conexões, fabrica das em fundição inteiramente mecanizada, têm di-
mensões rigorosas e constantes e sua grande variedade permite executar qualquer
traçado de encanamentos. ,

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

uma longa experiência
a serviço do progresso

companhia
metalúrgica
barbarã
Usinas: BARRA MANSA e S. PAULO
Escritório Central: Av. Almirante
Barroso, 72 • 12.0 • Tel. 22-9981
RIO DE JANEIRO
Filial: Pça. Pe. Manoel da
Nóbrega, 16 • 11.' • Tel. 32-3181
SÃO PAULO
Agências: BRASíUA ". GOIÂNIA
RECIFE. CURITIBA - PORTO ALEGRE



Em negócios Qual é a melhor política?
Abrir a porta, é claro. Principalmente se você cOMereiatiz! produtos ou presta serviços a grande público. Neste caso,
faça-se transparente. Com portas e divisões de vidro temperado BLINDEX, você proporciona a máxima categoria a
seus escritórios e os torna muito mais convidativos. Se precisar fechar alguma sala, obtenha ainda mais elegância decorativa:
use divisões e portas de vidro temperado translúcido BLINDEX. Divisões e .portas de vidro, quaisquer medidas: vidro
temperado BLlNDEX - resistência, durabilidade, classe, inalterabilidade; É o que entendemos por qualidade.Consulte-nos,

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

RESIDÊNCIAS MODERNAS

A ,

RESIDENCIAS CLASSICAS

São projetadas para serem construídas mais depressa e com
maior economia com as versáteis e mais práticas
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LAJES VOLTERRANA
~t!!J~~
Laies-prê-fabrlcada s para fôrros e pisos
- fornecemos cálculos e orçamentos.

Sã9 Paulo: Rua Barão de Itapetininga. 151 - 11."
s/115 - Fones: 37-7282 - 35-7245

R. de Janeiro: 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 - e] 214 -

Fone: 43-71:5
Niter6i: Av, Amaral Peixoto. 71-s/803-F,: 7-978
Goiânia: R. 23.-s/ loja do Cine Goiânia- Fone:

6-1430
Fortaleza: Rua Floriano Peixoto. 1142
Rib. Prêto: Rua Álvares Cabral. 576 - s/53

Fone: 3-701
Santos: Praça Mauâ,29 - 3.0 ~ s/311 - Fone;

'2-7667
Campinas: Rua Campos Salles. 890-12.0-s/1204

Fone: 8-3929
Araçatuba: Rua PinheiroS. 176- FODe:,3-351

nossa
presença
está no ar!

Quando o problema reside
numa grande concentração de pessoas,
como foi o caso do Shopping Center do
Méier, Confort-Air tem sempre a solução .
Naquele prédio, o equipamento e ins-
talações de ar condicioncdo, ventilação
e exaustão foi projetado e instalado
pela Coníort-Air. Para. nós é motivo de
orgulho sabermos que participamos de
obras de ,grande envergadura. Quem
visitar o Shopping Center do Méier,
sem dúvida, "sentirá nossa presença
no ar.,,"

Engenharia -' Indústria - Comércio
Engenheiros especializados

Rua .Washlngton Luiz, 81

A técnica a serviço do confôrto e· do

bem estar.



peça nosso catálogo:
dezenas de alternativas
para uma
decoração completa

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

móveis I'atelier s. a.

móveis I'atelier 8.a..
são pauto
rua augusta, 1791
telefone 80 21 81 Ramal 91

rio de janeiro
loggia/l'atelier
rua hilário de gouveia, 57-A
copacabana

curitiba
paulo valente decorações
e desenhos técnicos Itda
rua senador alencar qurmarâes, 175

salvador
móveis ralf Itda
av.7 de setembro, 249

porto alegre
mantio gobbi & cia. Itda
rua dr, flores, 383

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

fortaleza
j. d, hollanda s. a.
rua dr. pedro borges, 59{63

nova york
I'atelier
940 - 3rd avenue

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



Kosmos Engenharia SI A., além de participar da
construção do"park-way" Faria-Tirnbó. tem contri-
buido com sua técnica e experiéncia em impor-
tantes obras que caracterizam 0) Nóvo Rio.

ITAP.-RIO

m editôra .artenova limitada• ••

beco dos barbeiros, 6-201 tel 312641
planejamento jornalístico e edição de livros e revistas



o MUNDO·

DOS

PRÉ -FABRICADOS·
o mundo dos pré-fabricados é grande.:

Compreende, - além do planejamento de
moradias, - técnicas de tabricação e em- i

prêgo de pré-rnoldados de cimento, metais,
madeiras - tubos, lajes, condutos, esquadrias.

Quais as melhores técnicas de pré-fa-
bricacão, quais as vantagens e desvantagens
econômicas e sociais das casas pré-fabrica-
das, quais as melhores utilizações dos pré-
moldados em geral - eis as questões que .
A R QUI T ETU RA vai levantar e procurar
.responder _ ~m .~~u . _.PcQ):<imonúmero de
outubro, em edição especial dedicada aos
pré-fabricados e seu grande mundo.

- Procure conhecer as vantagens de anun-
ciar nas edições especiais de ARQUITETURA,
onde seu anúncio rende o máximo.
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" responda depressa: por que esta casa é tão àbviamente moderna? "

!'orque o telhado não ê "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 decorativas.

coberturas horizontais

ékrn11
- mais de 60 anos de experiência

na fabricação de produtos de
cimento.amianto, -

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

canaletes
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ENGENHARIA
-DE _

FUNDAÇOES'
S.A. .

E'NGEFUSA
\

o que há por trás desta placa?



INVESTIGAÇÕES GEOTÉÇNIÇAS . PROJETOS E EXEÇUçAO DE FUNDAÇÕES . ESÇAVAÇÕES -
REBAIXAMENTO DO NlvEL D'AGUA - ESÇORAMEKITOS . INFRA ESTRUTURA DE ÇONÇRETO ARMADO



ambiente': spCJzio
spazio móveis e' decorácôes I i m It a da
concessionário exclusivo para a gua~abarà
de ambiente indústria e cornérclo de

móveis s. a.

uma I i n ha c o m p I e t a de mó v' i e 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 .

d i s P o n í v e i s em. [acar andá-da-baía e
aço cromado para entre,ga . imediata.

Consulte sem compromisso nosso departamento. de planejamento
rua barata ribeiro 2~O, loja f, tel: 37~6637 rio - gb

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

móveis s. a.

uma Ii n ha c o m p Ie 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 cl o n a I •

di s P o n í v e i s em [acar andá-de-baia e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

Con•• II. sem compromisso nosso d.partamen\o d. planeiamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rio - g6



IMPERMEABILIZAÇÃO n.s 2357
Cidade: .... Rio de Janeiro
Local: . . . . .. Edifício Barão de Mauá
Área: 512m2 (Terraço)
Construtora: Gomes de Almeida,
Fernandes Eng. e Construção Ltda.
Arquitetos: Oscar Níemever e Sabino
Barroso

• Impermeabilização de terraços.
marquizes. piscinas. sub-solos.
caixas d'água e calhas, pelo sis-
tema membranas. .

• Fabricante de feltro betuminoso.
• Mais de meio século de eficiéncia

técnica.

COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS
MATRIZ R. Santa Luzia, 685 - 10> Tel,: 32-2270 Teleg. "Neuchate!" Rio de Janeiro

São Paulo. Belo Horizonte • Curitiba • Brasília

..•...

VULCAPISO JÁ EMBELEZA ÊSTES
AMBIENTES,ENTRE MUITOS OUTROS

RIO DE JANEIRO
Apa Hotel
Banco de Crédito Territorial S. A.
(edifício-sede) ,
Cássio MunizS. A. lrnp, e Com.
Faculdade Nacional de
Arquitetura - Ilha do Fundão
Hospital Sousa Aguiar
Elevadores fabricados
pela Elevadores Otis S. A. e
instalados no Brasil
Todos os navios construidos pela
Ishikawajima do Brasil - Estaleiros S. A.

SÃO PAULO
Banco Moreira Salles S. A. (edificio-sede)
Hospital das Clinicas
Hospítal das Crianças Defeituosas
Hospital 9 de Julho
Hospital dos Servidores Públicos
IBRAPE - Indústria Brasileira
de Produtos Elétricos e Eletrônicos
Elevadores Atlas fabricados pela
Indústrias Villares. S. A e
instalados no Brasil

FLORIANOPOLlS
Hospital dos Servidores Públicos
de Santa Catarina.

PORTO ALEGRE
Cocp. Viação Férrea do Rio G. do Sul
Hospital Fêmina S. A.
Hospital Moinhos de Vento
Igreja Santo Antônio - Pão dos Pobres
Petrobrás - Refinaria Alberto Pasqualini
VARIG - Departamento de Administração

BELO HORIZONTE
Banco do Estado do Guanabara
Banco Irmãos Guimarães S. A.
(duas agências)
Bôlsa de Valores do Estado de M. Gerais
Centrais Elétricas de M:Gerais-CEMIG
Palácio das Mangabeiras
Petrobrás - Refinaria Gabriel Passos
Reitoria da Universidade de
Minas Gerais - Cidade Universitária

RECIFE
Colégio Regina Coei i
Mercado Moderno S. A.

FORTALEZA
Clube Náutico Atlético Cearense

BEL~M
Banco do Estado do Pará S. A.
Edificio Gualo
Hospital dos Servidores do Estado
Panificadora Vitória
Prefeitura Municipal de Belém
Rádio Marajoara
Th eatro da Paz



TEMOS ALGUMA COISA QUE VER
COM A BELEZA DO RIO...

400 anos de beleza iluminam a fisionomia da
Cidade Maravilhosa. A natureza, é certo, fêz
o fundamental. Mas o carioca não se con-
tentou com isso. E ergueu uma cidade digna
da paisagem que a cerca.
Uma cidade se compõe de casas, edifícios,
lojas, escritórios ... E é ai que estamos nós.
Levando a beleza tradicional do Rio às pare-
des e aos pisos. Ajudando a fazer de resi-
dências, apartamentos, lojas e escritórios um
conjunto de pontos coloridos de atração no
"show" de beleza do Rio de Janeiro.

Mas o Rio é apenas uma das muitas cidades
que já incorporaram Vulcapiso à beleza de
seus interiores.
São Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Recife e
Pôrto Alegre, entre outros grandes centros,
participam do "show" proporcionado pelos
3 padrões, pelas 33 belisslrnas côres de
Vulcapiso.
"Show" de beleza, para durar a vida tóda.
Porque Vulcapiso é o único revestimento 100°10
vinílico. Quer dizer: resistente ao tempo e ao
uso. E 100% bom gôsto ...

vulcapiso
Um produto ~ VULCAN MATERIAL PLÁSTICO S.A.\:y::J Av RIo Branco, 156-20° andar- RlodeJane:ro-GB.

Av. ·Ipiranga. 1267 - 9.° andar - São Paulo - SP.



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

00
cujos índices de vendas

superaram as nossas expectativas

Fabricanres
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S.A.
Ruo Rizkalloh Jorge, 50 . 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32·3148 • 32·5146 • Rede Interno· S. Paulo
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ARQUITETURA

MARCELO ROBERTO - II

Paulo F. Santos, archttect

The first part of this ar tíc le
dealt with the career or Marcelo
Roberto as an archltect and the
development of MMM Rober to, án
association of three gí rted brot.h.,
ers, only one of whom, Maurício,
ís stll! ali ve to pursue the ideais
and achievements of the firmo
This second part ia ccncerned
wí th Marcelos incurslons into town
plannlng, whlch may be satd to
have begun in 1938 when he was
invlted to take charge of this
di~.clollne at the Instltute of Arts
dlrected by Celso Kelly at the Fed-
eral Dlstrlct Un íverstty, where at
one time Lucío Costa and Candldo
Portinari were professora too, the
rorrnsr cf architecture and the
Iatter of mural paln tlng .
ln that year, MMM planned the

Regton of Nlterói (state of Rio)
and ín 1939 the Penha Houslng
Development, wnícn earned an
honour award at the Fifth Pan-
Arnertcan Congress of Archltects.
Ln the second of three írnnortant
addresses given in IS'Q, 1948 ano
1960, Marcelo etreeses the need of
abandoníne outdated processes and
ways of thinking, and prornottng
t.he l"Ml dl~nlty of human houstng
by "integral urbanism". He notes
that town plannlng originated in
Italy, but subsequentlv England
took the lead until 1850. when it
passed to France. By 18'/0 tntev-
est had decllned. but it was re-
kindled at the turn of the century
by tb e successíve oroí ects for
Amsterdam. Two trends of thought
are epposed: Should entirelv new
cities Ibe designed or shou'ld. the
old ones be transformed?
Thls addre.s heralded the decade

In whlch MMM engaged ln the
"great works" of the type adve-
cated by Marcelo. planning a
Wo'"kers' Citv in 1951. the ,~easide
resort of Grumarlm (1952-55). the
Ca.bo Frio-Búzios Reglon and the
(Mato Grosso). Caravelas and Ge-
ribé, (1955-58), the city of Imbi-
tuba (Santa Catarina) in 1956 and
"Urban Units" of Monte Alegre
the Guarujá 'tlathing beach devel-
opment in 1959. Foreign commLs-
~lons inclueled the seaboa"d ex-
tension of Tunis and the Gamart
Urban Unit for the Tunlslan
Govp.rnment under Unlted Nations
ausplces ln 1957, followed bv a
houslng development on the Ital-
ian Rlviel'a in 1962'.
lmportance is attached to: the

Grumarlm Plan, with a Commu-
nlty Centre designed to lncorpo-
rate activities enabling the resort
to tb~ive al! the vear dound with-
out having to depend on the va-
garies of the tourist trade; the
Guide Plan for the Cabo Frio-
Búzlcs Reglon, prepared ln coop-
eratlon by an archltect, an engi-
neer, an ecologist and a expert
on flnancing. and ba_ed on 9pr\al
photogrammetry and topographical
surveylng; last, 'but not least, the
DevelO'pment O'f a Th"ory of Poly_
nuclear Units and Urban Units,
wlth whlch MMM competed for
the pllot plan of Brazll's new cap-
ital in 1956.
A general descrlptlon is glven

of the Cab'o Frio-Búzios plan,
coverlng 17 Urban Unlts of 15,000
inhabltants each. one of whlch is
analysed in detai!. and a draft of
the apP'~opriate leglslation. The
underlying principIes are dlscused
in the "Doctrinarian Concepts"
lntrori.lJ~'ng t.he plan, summarized
separatelY below.
The remainder of the article is

concerned wlth a defensive anal-
YB.isof the .Brasília proj ect, start-
ing with the analogv of the un-

2 successf-ul communities founded
by English lndustrlal1st Robert
Owen and the "ph".lansteries" of
French economlst Charles Fourier,
and nroceedlng to a dio"u.s\ on of
the lnfJllence of Le Corbusier and
hls Ville rad!i.euse and Vlllage
coopératif, and the similarities
between C'handigarh (500,000 In-
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habitants) and Brasilia (raised to
700,Ü'_0after acceptance of Luclo
Costa's Wlnnlng Pllot Plan).
Considerlng wlth Frank Lloyd

Wright that the big city, the
"monocellular megalopolis", wlth
íts millions or í nna.bítarrts, hallu-
cínattng trafflc, strldent cacopha-
ntes, dazzling llghts, poísonous
smog and overpowering monumen-
talrty, ls imperlalistlc and mrlí-
taristlc, Marcelo deduces that
"Democracy has not bullt any-
thlng yet" and proposes as coun-
ter-solutlon a cornbínatton of 7
smal! uníts, each wlth í ts green
belt and limited to 72,000 írihab-
ltants at the mosto Thls pattern
of welfare cltles. - "happy com-
munltles" as tnev are terrned ln
the original Porbuguese - ls an
extrapolatlon of Fourler's "pha-
lansterles", modlfied by Ebenezer
Howard's concept of the garden
city and bound together lnto a
federation. Planning in three di-
mensíons, Marcelo refutes the ac-
cusatíon of ínnumamtv by poínt-
Ing ou that each communlty
would exempllfy the Ideal smaü
tOWl1, tracr able through Howard
anel. Buckínzharn, and the econo-
mists of the Itallan iRenaissance,
as far back as Vltruvlus.
It is t,ue that the Robertos

make no concessíons to the ptc-
turesque írregularrtíes of. the way_
ward medlaeval clty, paradoxlcally
so dear to sentimentallsts of the
Machlne Age. Their regular pre-
conoeíved layout results, not ln
superblocks, bu t In circular sectors
wlthin whích the Nelghbourhood
Units are accomodated. The maín
clrculatlons and the demographlc
density of each Urban Unit are
predetermlned, but wlthln each
sector there is roam for infinlte
variation to fit the ta.ste and con-
venience of the people who are
golng to live there.
To a man like Marcelo, who

always referred longingly to the
gay plazzas of Italy-San Marcos
ln Venlce, for instance-the ldea
would never occur of mouldlng
ar lmprisoning future generatlons
ln P. rlgld formalistlc concE'pt,
valid solely at .the time the plan
was conceived. The polynuclear
system, as opposed to the mono-
nuclear design, allows freedom for
the development of an u.-ban
pE'r,90nallty ln accordance wlth the
changlng values in politlcs, soclolo-
gy, economics, philo"ophY, science,
ind ustry and art, not to speak of
archl tecture and urbanLsm.
Thls is the meaning of the

M.L\1:Mplan for Brasílla. the last
great work of town planning ln
which Marcelo took a hand. And
nO'~, the team so brutally shaken
lYYthe loss, flrst of Milton and
eleven years later of the eldest
brother, is carrying on under the
steady guidance of Mau~ício, main-
taining unwaveringly the standards
of quallty that' earned the firm
Its lnternatlonal reputation. As
Marcelo, the professor, used to
say to ht.s students: "He who has
not the courage to trust ln his
instinct, who is unable to feel
the caress of a passlng breeze to
orient him ln the Bllnd Man's
Buff of llfe-that man wlll never
be an archltect".

Doctrinarian Concepts of MMM
Roberto on Urbanism (lntroduc-
tory Foreword to the Report An-
nexed to the Cabo Frio-Buzias
Pla.n)

The principies of modern town
plannlng are rooted deep in the
pasto ldeas a.s to the proper slze
of a clty, its rU1"al belt and Its
lntegratlon in the Countryside are
to be found ln the Blble and the
works of the anclent Greek philos-
ophers. The nelghbourhood unit
wa.s a feature of Thomas More's
UtO'pia., and Leonardo da Vlncl
suggeste4 dividlng the clty Into
organlc unIts separated by green
spac€I:Jand linlng the streets wlth
sldewalks. Up tlll a hundred years
ago, however, town planners dld

not have to contend with the speed
and ubíquítv of vehlcular trafflc.
Even when Slr Ebenezer Toward
l:irought out a schem e for a new
model town ln his book Tornorrow
(1898), there were few "horseless
carriages" on the roads of Eng-
land and they did not run very
fast.
In this írrtroductton, the subse-

quent development of urbanistic
thought 15 outuned as a back-
ground to the Guide Plan for a
region estimated to be able to
support 144,000 ínhapítarits ín
comfort and pleasa nt surrourid ,
ínga. The avowed purposs of the
team headed by Paulo Novaes a
clvll engineer and wídely traveÚed
professor of econornícs, was to
"anlmate the landscape with peo-
pIe and thlngs, crops and. live-
stock" wíthout, however, "floodlng
01' destroylng lt".
Four dlstlnct phases may be

dlscerned ln the economlc plan ,
níng, whlch covers : 1) Balanoecí
ratlo between flxed and floatlng
ponulatron: 2) Populational den-
sities and concentratlons; 3) Bal-
anced economy of a standard
unit In accordance wíth actívrttes
planned; 4) Legal and lnstitu-
tional lnstrumen ts to make the
system work. The resul t b an or-
ganlc whole, harrnontzrng alI the
ecolcgícaj, economíc and social
factors wtth sound techntcaí prin-
cipies.

Bolfvía, a three-tone panorama,
the Man, the C'ountry and the
Architecture

MauriciO' Galin.dO' 'R., architect·
(text and photos)

Three Bollvian towns flt into a
symbiotic pattern of activlty and
contemplatlon. Santa Cruz de I?
Sier:ra nestles ln the meanders of
a rlver, and the old street~ With
thelr shady footwalks and tlm-
bered eaves are busy With sugar
planters, oll workers and farmers,
as a contrast to the trim, remote
chequer-board of the modern quar-
ters. Half way up the Andes, the
hanglng valley of CO'chabamba ls
" patchwork qullt of cultlvatlon.
recalling Mondrlan, to wrap around
the peaceful lHtle tOWl1 where
100whouses flaunt their gay hues
amldst rippllng flo-wer gardens.
Hlgher stlll, the Altlplano sp,ead.~
out, hard, smooth-swept by glacial
wlnds, straw-coloured yet jewelled
in lakes where flamlngos fold
their crlmson wlngs; scattered
ha.mlets huddle ln the_grlm land-

. scãpe, unchanging for hours on
end untU sUddenly,. 'IlnexpectedlY,
a canyon is riven at the foot of
it and in It lies La Paz.
Bolivla dlffers from other coun-

j:rles by belilg landlocked high on
the backbone of the contlnent.
constantly erupting in politlcal
revolutlon, cursed with the unre-
qulted claims of a mllllon and a
half toll-emblttered campesinO's,
and strlvlng against the traglc
lack of means of communication,
Bollvla has little chance of at-
tracting capital for construction
wo-rk, and 'architecture is of for-
elgn, lf ~not ,internatlonal,. lnspi-
rati0n.· Th~ unlversitie;s of La
Paz and Cochabamba graduate
about flve architects a year and
there are only 70 ln the whole
country. BMides, prejudice ls dead
set against new ideas, and profes-
slonal regula tions are better draft-
ed than appllced.
ln the towns, though speculation

in real estàte need not be reck-
oned wlth, the housing deflcit
is enormous. ln the countTY, the
campesinos bulld their dwellings
'Ill1planned, with great waste of
energy and rudlmentary skllls, but
often achleve surprising results,
instlnctlvely adapted to thelr ma-
terial and splrltual' status. The
Bollvlan archltects of tomorrow.
lmmersed at present In cultural
milleux aU over the continent,
wlll no doubt evolve a style and
a technlque ln keeplng wlth the

climatic. geographical, economic
and social condltlons of the coun-
try, but for the time beíng a
vlrgin. fleld awalts the coming or
contemperary archttecture.

Santo André Civic Centre

Rino Levi, Rober to Cerqueira
Cesar and L. R. Carvalho Franco,
archrtects

'lhe São Paulo Department ar'
tho Institute of Archrtects of
Brazll recen t1y orgariízed a com-
netítton of draft projects for a
cívíc centre to be b'utlt ín Santo
André, a demog-aphtcatly exploslve
Industrial quartel' of São Paulo
(127,000 inhabltants in 1950, now
risen to 309,000). A guíde plan
for orderly contrct of thls growth
was outllned ln A.t;qultectura 34.
The wírmtng project cornprlses

three separa.te bulldings for the
Clty Leglslative and Executive au-
tnorttíeo and ro- the Cu:tural
Centre, as well as a G'.vlc Plaza
where 10,OO}people can meet for
festlvltles, or strnply casualty as
incllned by thel:' cultural ar bus-
íness pursuíts . B.iefly, the char-
acterlstlcs of the buüdmgs are
as follows: Legíslctí ve: 'lhe ground
fIoor has a main hall, where
vísttors are dlrected to the four
sectíons on the upper storey re-
served for the Presidency, Town
Counclllors, Public and Pre:s. The
Assembly Hall is the central ele-
men.t; índtmct ceüíng Ilghting,
arid acoustic treatment enabllng
loudspeakers to be dispensed wíth,
are striklng features. Executive:
Premíses open to the publlc (tax-
col!ector's offlce, payments, etc.)
are situated on the lower floors,
50 that vertical circulatlon requlre-
ments can be easlly met by 3
public and 3 staff elevator.3-.Doc-
uments are handied 'by 6 paper
hoists. Cultural Centre: 1st floor:
Theatre with stage surroundlng the
main floor on three sldes for rapid
scene-shlfting or fer slmultaneous
performances; foyer; Industrial
show room; classrooms and ballet
tralnlng; pU'bllc refreshments, etc.
2nel.floor: Llbrary, 3rd floor: Book
storage. 4th fIoor: Offices of the
Secrctary of Educatlon and Cul-
ture.
The natural slope of the site

suggested lYullding on three levels
witb. 13 feet from one levell to the
next, provlding direct aCCeLSto
three dlfferent floors. Thus the
show rOOm for Industrial exhl-
bltions, wlth a garage beneath lt,
gives onto the garden, whlle the
publlc llbrary on the floor above
is entered fr0111the Clvic Plaza.
ln all three bulldings, the 3·leveI
layout makes for a great savlng
ln mechanlcal means for vertical
circula tlon.

MARCELO RO'EJERTO - II

Paulo F. Sa.ntos, architecte

La premiêre partie de cet artlcle
se rapportalt à Ia carrlere de
Marcelo Roberto comme archltecte
et au développement de MMM Ro-
berto comme allsoclation des trois
Úêres si doués dont seulement le
dernler, Mauricio, est encare vi-
vant et continue à s'occuper de
Ia firme avec le même idéal. Cette
seconde partie est SUl' l'u~anlsme
qui' attirait Marcelo Roberto de-
puis qu'en 1938 Celso Kel!y, alors
à Ia tête de l'Instltut des Arts d,e
l'Unlver~;ité du district f.édéral, lui
offralt cette chalre cependant que
Lucia Costa était professeur d'ar-
chltecture et Candldo Portlnarl de
fr~sques.
C'ette année-là, MMM proj etal t

Ia· Réglon de Nltéroi (Etat de .Rio
de Janeiro) et en 1939 l'ensemble
résldentlel de Penha qui lul valut



un prlx d'honneur au 5e Oongrês
panamérlcaln d'archltectes, A Ia
seconde des troís Importantes con-
férences donriées en 1942, 48 et
60, Marcelo a soullgné qu'il fallalt
abandonner les méthodes et ra.
cone de pencer d'autrefois vis-à-
v13du Iogemen t et a fait l'apologie
de "l'ur'banlsme intégral". I1 mon-
tre que I"ur'banisme est né en
Italie, passe en Angleterre ju<;qu'à
1850 et est finalemen t mené par
pr.s par de "grandes oeuvres" du
minue mais est repris au début du
vlngtiême síêcle avec les projets
successlfs pour Amsterctam . Deux
mentallté3 sopposent : Doí.t-on re-
faire entiêrement les vlellles víltes
ou les transformer?

Cette conférence annonçait Ia
décade pendant Iaquelle MM:M,
prís par de "grandes oeuvres" du
type que précon ísaíj, Marcelo, pro-
jeraít : une cít.é ouvriêre en 1951,
Ia viIle balnéaire de Grurnarím
(1952-5.5), Ia région Cabo F'rio_
Búzios et Ies Unités urbaínes de
Monte Aleg re (Mato Grosso), Ca-
ravelas et Geriba (1955-58), Ia víü a
d'Im.bituba (Santa Catarina) en
56 et Ia plage fameuse de Guaruja
(São Paulo) en 1959. Les projets
étrangers comprennent I'extension
maritime de Tun!s et I'unlté ur
baine de Gamart pour le compte
du gouvernement tunlsien sous
Ies auspices des Nattoris untes, en
1957, suivles d'un quartter rési-
dent!el SUl' Ia rívíera itial!enne
en 1962,

Il faut remarqusr : Ie plan de
Grumar!m avec un Centre com-
munautaire créé pour rassembIer
des acti vités permettant à Ia ville
de prosp érer toute l'année sans
dépendre unlquement du tourísme:
Ia plan directeur pour Ia régíon
de Cabo Frio-Buzios, préparé en
coopération avec un architecte, un
écologiste et un expert en finan-
cement, et Ibasé sur une étude
faite au moyen d'aérophotogram_
métrie et relevÉs topographiques;
et flnalement le Développement
de Ia théorie des unités polynu-
cléaires et é',es' unités I\ll"baines
thêse avec laquelle MMM concou~
rait au plan pilote de Ia nouveIle
capitale du Brésll,

L'auteul' donne une description
générale du plan de Cabo Frio-
Buzios, qui comprend 17 unités
urbaines de 15,000 habitants cha-
cune, dont l'une est analysée en
dêta!l; Un projet .de législation
appropriée en fait partie, Les
principes de base sont exposês
dans les "Conceptions doctrinai_
res", annexées comme présentation
du plan et rcsumées séparément
cide:sous.

Lo reste de l'article est SUl'
I'analy.se défensive du projet de
BrasUia commençant par l'analogie
des communautés sans succês fon-
dêes par I'industrlel anglais Ro-
bert Owen et les phalanstêres de
Fourier, puis continuant Ia dis-
cus.sion par l'influence de Le Cor-
busier et sa Ville radieuse et Vil-
lege coopér?t:f, enfIn les sim!litu_
des entre Chandigarh (500.000 ha-
bitants) et Brasilia (allant jusqu'à
7()().000aprês que le Plan p!Iote de
Lúcio Costa ait etê accepté).
Considérant avec Frank Lloyd

Wright que Ia grande v!l1e, Ia
"monocellular megalopolis", avec

ses mlllions d'habltante, c!rculation
hallucinante, cacophanies exaspé-
rantes, Iumíéres aveuglantes, ru-
rnóes empoísormarrtes et monu,
mental!té débordarrte, est ímpc-
rlallste et milltaire, Marcelo déduit
que "Ia démocratie n 'a encore rten
construí t" et propose de Ia rem-
placer par Ia combinaison de 7
pet.tr s unrtés. chacune entourée
do sa ceinture verte et limitée à
72.000 habitants au maximum. Ce
svstémo de vilIes heureuses est
uno extrapclatton des pnatanstérr.s
de Fourier modiflés par Ia con-
ceptton de vtlles-jardí ns d'Ebene-
zer Howa-d et réun ís en t.:déra-
tion. Projetant en trais dimen-
r:ons, Marcelo rejette Iaccusatíon
d'être írrhumaín en montrant que
chacune de ces communautés dori-
nera I'exemple de I'Idéal des
petltes villes qu'on retrouve de
Howard et Buckingham jusq'à
Vitruve en passant par Ies écono-
místes de Ia Renaissance italienne.
Il est vrai que les Roberto ne

f011t pas de concessíons en ce
qui concerne ies trrég uíarttéj pí t-
toresques de Ia vilIe médiévale, pa-
radoxalernen t si chêre aux senti-
mentalistes de l'âge de Ia ma-
chino. Le trace rég ulí er qu'lIs
préréreru ne méne pas aux super-
blocs mais à des secteurs ctrcu,
Iaíres. parrní Iesquets les unltés de
votstriago sont distribuées. Les
clrculations prtncípatas et Ia den-
sité ,démographique sont f!xêes à
I'avance mais dans chaque secteur
on peut varier à I'Inf'ínt selon ies
gcútz; et habitudes des future ha-
bitants.
Pour un homme comme Marcelo

qui parlatt avec nostalgle des pla-
ceo italiennes et surrou t de Sain t
Marc, à Venlse, I'idée ne serait
jamais venue de modeier ou em-
prisonner filS généra.tíons rutures
dans le concept de form.e rigide
qui ne dure que le moment ou il
!lSt conçu. Le systéme polynu-
cléaire, en contradiction am projet
mononuclêalre, permet Ia libertá
de développer une personnallté ur-
baine sulvant les changement vis-
à-vis de Ia poli tique,' vie social e,
économie, philosophie, sClences,
industrle et art, salLS oublier I'ar-
chitecture et l'urbanlsme.
C'est ce que voulait dlre MMM

en projetant Bras!lia; le dernier
grand projet d'urbanisme oü
Marcelo a m15 Ia main. Et main-
tenant Ia firme, si brutalement
félée par Ia mort de Maton II y
a. 11 ans et celle de Marcelo I'an-
née derniêre, continue sous Ia dl-
rect!on de Mauricio à conserveI'
Ie même standing de qualitê qui
lui a donné sa juste renomm,se.
Comme Marcelo disait à "es élêves:
"Celui qui n'a pas le courage de
sui\'re ,~011instinct, incapable de
sentir le vent qui le pousse vers
son destin, ne sera jamais un
archl tecte" .

Concept!ons doctrjnaires de MMM'
Roberto SUr l'urbanisme (Préface
d'introduct!on SUl' le rapport
allnexé au plan Cabo Frio-Buzios)

Les principe.s de l'urbanisme
actuel sont profondément enraciné'
dans le passé. LtlS idées sur Ia
vraie dimension qui convient à
une viIle, son contour rural et
son intégration dans le paysage se

trouvent dans Ia Bible et 100 oeu-
vres des philosophes grecs. L'unité
de voísrnage êtait un trait de
l'Utopie de More, et Léonard de
Vlnci avalt suggéré, bien avant, de
diviser Ia vrlle en unitês organí-
ques séparées par des espaces verts
et border les rues de trottoirs.
Jusqu'à 11 y a env!ron cent ans
le:; urbantstes n'avaient pas à se
souc!er de Ia círcutatíon de véhí-
culcs rapídes et encombrants.
Même quand Ebenezer Howard dê-
crivait une nouvelle sorte de ville
dans son livre "Tomorrow" en
1898, II n'y avait que peu d'autos
sur Ies routes d' Angleterre et
elIes n'alIaient guére vite.
Dans cette íntroductíon, le dé-

veloppement de Ia pensée urba-
niste est desstné comme un fond
du Plan directeur pour une ri gícn
estírnée capable de supporter com-
modément 144.000 habitants. Le
but avoué de L'équípe menée par
Paulo Novaes, Ingénieur civil e
économiste díst íngué bien connu
à l'étranger, était "d'anime, le
paysage avec gens et choses, cul-
tures et 1>-: tail" sans cependan t
"Ie noyer ou le détruire".

On peut distinguer quatre pha
ses sur le plan êconomlque: 1)
l'équllibre entre Ia popula tíon
flottante et permanente; 2) les
densí tés et concentra tions de Ia
population; 3) l'êqu!l!bre écono-
mlque d'une unitê standard sul-
vanj les actíví tés prévues; 4) Ies
mesures légales pour assurer le
fonctlonnement de l'organisation.
Le l'Ésultat en est l'harmonisation
écologfque, économique et socíala
des diffêrents facteurs à l'aide
d"une technlque parfaíte .
1'"-
Bolivie, panorama eu troís tonsi

- l'homm.e, le pays, l'architecte.

Mauricio Galindo R.., architecte
(texte et photos)

Les troi3 villes de Bolivie con t
une symbiose d'activitê et de
ccn templà tion : Sant?. Cruz de Ia
Sierra, aux vieux toi ts de l' époque
calonlale mêlés aux quartiers ré-
cents d'un tracé l'ectiligne dans
U11paysage aux verts violen ts et
riches. Cochabamba, à mi-pente
des Andes, vraie ville jardln en-
touréo de ses fleurs et baignés de
lumiére Ilmpide, regarde au loin
les carrts ochres et roux à Ia
Mandrian des pentes montagneuses.
r;t pluJ haut, apl'és le plateau
andin couleul' de paille et par-
semé de lacs ou se baignent les
flamands rouges et ou les vents
appo'rten t le froid de,s glaciers,
tout-à-coup, alors qu.'on s'y attend
1:- n1oins, apparait La Paz dominp.,,=,
par une imposante montagne de
forme singullêre.

La Bollvie est différente de,3
autres pays par sa situation éle-
vée et ,"on isolement; constamment
en lutte politlque aggravée par les
rcvendication!l d'un millicn 500.000
paysans insatlsfaits et .souCrant du
manque de moyens de communi-
cation, eIle n'a guére l'occasion
d'attirer les capitaux n~cessaires
à Ia construct!o11 et l'architecture
est donc réduite à imiteI' I'étran-
ger ou le style interna tionaI banal.
Avec ç:a, les facultés de La Paz
et de C'ochabamba sont imprEgn:es
d'un esprit réactlonnaire contre

100 idêes actuelles, tout partlcullé-
rement vts-à-vís de I'archrtecture.
Cependant, Ia venue de jeunes
architectes courageux Iaísse pré-
volr l'éclosion d'une nouveIle ar-
cnttecrure, moíns influencée par
l'êtranger ou le primitivisme pay.,
san, mais au contraire personnelle
et fonctionneIle en ce qui con-
cerne les conditions cíímatíques,
géographtques, économíques et so-
ciales de Ia Bolivie. CelIe-ci Ignore
encere son archltecture contem-
poralne vérítable, mais saura vite
Ia rencontrer et, aprês quelques
études sur le continent, ne man-
quera pas d'apporter une nou-
velIe expéríence sudamé rtcaírie .

Le centre civique de Santo André

Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar
et L, R. Carvalho Franco,
archítectes.

Le département de São Paulo de
I'Tnsttbut des architectes du Bré-
sil a organtsé rêcemmen t un con-
coura d'avant ..projets pour Ia
conatructíon d'un centre cívíque
à Santo Andrê, quartíer industriel
de São Paulo en plein dêveloppe-
ment (127.000 habrtarits en 1950 8t
30J.OOOaujoucdhuí) . Un plan di-
recteur du contrõle de cette aug-
meritatton était décrít dans Ar-
quitetura 34,
L~ projet gagnant cornprend

trois bãttrnerita séparés pour Ie
I":gislatif, l'Exécutif et le Centre
culturel, et une Place cívíque ou
10.000 personnes pourront facile-
ment se rencontrer pour des fêtes
quand lIs le voudront. Les carac-
téristiques des bãtiments sont :
Législatif: Le rez-de-ehaussêe a un
hall d'entrée par ou les visiteurs
sont dirlgés vers les quatre sectíons
de 1'étage supéríeure réservées res-
pectlvement au prêsident du ccn-
seít muriícípal, aux conse!Ilers, au
publlc et à Ia presse. La salIe
pléniére est I'élêment central de
Ia construction; "es traits les plus
remarquables sont I'éclairage in-
áirect et le systÉme d'acoustique
él!minant les haut-parleur.s. Exé_
cutif: Les locaux ouverts au pu-
bl!c (bureaux du percepteur, des
paiem.ents, etc.) sont situes aux
étages inférieurs avec entrée de
plein pied, permettant de réduire
le nombre d'ascenseurs à 3 pour
10 public et 3 pour le personneI.
Six monte-charges as.surent Ia
distlibution des documents. Centre
culturel: Premiu étage: Théâtre
avec scene entourant Ia salle sur
trois cõtés pour pouvoir l'apide-
ment changer les décor3 ou mon-
teI' des piêces à action simul tanée
.,:ur plusieurs plateaux; foyer; salle
d'.expos!t!011 industrielle; clasees
de ballet; rafraichiss€ments, ete.
2e étage: Bibliothéque. 3e étage:
Dépõt de Ia bDbliothéque. 4e eta-
ge: Bureaux du ·seccétaire de I'é-
d.ucation et de Ia culture.
La pente naturelle a donné I'!dêe

de construire SUl' trois niveaux
avec 4 mêtres d'un niveau à I'autre
et entr~e directe de l'extérieu~
paul' chacun des tro:s étages in-
férieun. Ainsi Ia ralIe d'expositic n
industrielle, avec garaga en-des-
SO\lS, donne SUl' le' jardin, alors
qll.'on entre à Ia bibliothêque mu-
niclpale, à I'étage au-dessus, par
Ia place civique.
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Editorial

Planejamento Urbano

Depois de um surto de criação que repercutiu
além de nossas fronteiras, a arquitetura brasileira se
acha diante de um impasse que. a nosso ver, só
poderá ser ultrapassado na medida em que aos ar-
quítetos sejam cont.adas as tarefas de compor, em
escala cada vez maior, o ambiente urbano.

As condições para concretização desta premissa
aparentemente são favoráveis, de vez que as cidades
brasileiras têm crescido de forma extremamente ace-
Jerada. Entretanto, no fato do crescimento ter se
dado neste ritmo, talvez resida a causa mesma, até
agora, da não interferência ou não participação do
arquiteto.

Aqui, as cidades não evoluiram através da lenta
sedimentação cultural de sucessivas gerações como
no Velho Mundo. Neste ponto, mais uma vez depa-
ramo-nos com a contradição gerada pelo fato de ten-
tarmos interpretar nossa realidade através de uma
óptíca que tem origem numa cultura apreendida
intelectualmente e não decorrente da essência da-
quela própria realidade. Os fatos, mesmo quando
provindos de ações pensadas em têrmos daquela
visão, não correspondem normalmente ao modêlo.
Esperávamos poder observar entre nós um processo
evolutivo semelhante ao das cidades européias.
O impacto dos engenhos mecãn'cos e das fôrças es-
peculativas postas em [ôgo, quebrou encanto, e o
mito de uma herança quo se faz cidade, se desfez..
O que dela restou foi, na maioria dos casos, uma
massa índefcrencíada, muitas vêzes reedficada sôbre
o pr'mitívo traçado urbano. Sabemos, no entanto,
que os cortes, as amputações da cirurgia urbana
tentados por cada geração sôbre o cadáver da trama
urbana colonial só serviram para desfigurá-Ia e
pouco ou nada acrescentaram como fator cultural
mais autêntico.

Experiências de planejadores de formação euro-
péia, feitas em países em desenvolvimento, têm se
mostrado pouco alentadoras e chegam em muitas
ocasiões a pôr em risco ° próprio conceito da neces-
sidade do planejamento na formação do espaço ur-
bano e da organização territorial. Uma conferência
do Prof. otto Kocnígsberger feita recentemente na
"Architectural Association" e a ser transcrita bre-

vemente em ARQUITETURA é, a êste respeito, pro-
fundamente eloqüente.

Diante dêste quadro, sent'ndo que o esfôrço de
vários grupos profíssionaís, dentre os quais se des-
tacam os arquitetos, começa a frutificar entre nós,
tomando corpo na formação de uma consciência da
necessidade de planejar que se amplia dia a dia, não
podemos 'deixar de nos alegrar e de, ao mesmo
tempo, pressentir a dimensão da responsabilidade
que nos caberá.

.A notícia da realização do Plano preliminar de
Urbanismo para a Cidade de Curitiba, resultante
de um concurso privado promovido pela Prefeitura
Municipal em fins do ano passado, sobressaí como
um fato auspíctoso , O plano preliminar elaborado
pela equipe vencedora - Sociedade Serete de Estu-
dos e Projetos Ltda. e Jorge Wilheim - Arquitetos
Associados - foi recentemente divulgado' e sua im-
plantação iniciada através de uma ampla motivação
da população através de debates democráticos e
instrutivos. Um folheto intitulado "Curitiba de
Amanhã", contendo as razões e as linhas gerais do
plano apresentado, foi largamente distribuído em'
Curitiba. Êste folheto não é, como o título poderia
levar a pensar, um folheto de mera publicidade de
uma administração pública. ou em outros têrmos,
seria a melhor forma de publicidade que uma admi-
nistração pública consciente poderia fazer. Nêle
fala-se dos problemas da cidade, definíndo-os através
da situação econôm'ca e social, da fixação de um
programa de ação, da proposta de medidas jurídico-
legislativas e dos estudos complementares necessá-
rios ao prosseguimento dos trabalhos e não de
simples propostas setorizadas.

ARQUITETURA congratula- se com Curitiba e
sua população e espera que a experiência agora
iniciada. não fique em plano como algumas outras,
mas venha a se traduzir numa realidade, capaz de
significar a aspiração plena da comunidade curi-
tibana. Neste sentido, fazemos nossas as advertên-
cias dos planejadores, "... Estas hipóteses a longo
prazo poderão parecer audaciosas. Convém lembrar,
no entanto, que no planejâmento urbanístico, os
erros maiores decorreram de ausência de previsão
remota ou mesmo hipôteses pessimistas." O



o Instituto de Arquitetos do Brasil, De-
partamento de São Paulo, organizou o
recente concurso de anteprojetos para o
Centro Cívico de Santo André, instituído
pela Prefeitura MUnicipal daquela cidade.
Santo André ocupa uma posíção impor-
tante no grande parque industrial do Es-
tado de São paulo, formando, juntamente
com São Bernardo e Sã,o Caetano, o cha-
mado ABC paulista, uma. área de ínten-
síva expansão. Santo André demonstra
um crescimento explosivo, registrando-se
127.OVO habitantes no censo de 1950, conta
atualmente com uma população de
309.000. Em bom momento, suas autori-
dades sentiram a necessidade de contro-
lar e ordenar êste crescimento e hoje
Santo André é um dos pouquíssimos mu-
nicípios .hrasíleiros que têm o !privilégio
de se beneficiar d,e um plano diretor. As
linhas gerais dêste plano foram publícadas
recentemente (Arquitetura 34). Voltamos
agora a focalizar mais um aspecto do pla-
nejamento de Santo André , Apesar dos
inúmeros problemas a resolver no setor

Centro Cívico de
,

Santo André

de planejamento urbano brasileiro, não
podemos deixar de manifestar nossa sa-
tísfação diante da iniciativa do concurso,
cujo resultado ora publicamos. Atesta a
clarividência dos responsáveis pela admi-
nistração daquele município e sobretudo,
a paulatina difusão e aceitação das idéias
do planejamento no Brasil.
Segue a descrição do projeto dos arqui-

tetos Rino Leví, Roberto Cerqueira oésar,
L. R. Carvalho Franco, vencedores do
concurso.
"O anteprojeto obedece ao programa

fornecido aos concorrentes, compreenden-
do os prédios do Executivo Municipal, do
Legislativo e de um Centro Cultural, de-
vendo-se prever a construção dêstes edi-
fícios independentemente um do outro.
A composição deveria, ainda, prever uma
praça cívica, para reuniões de 10.'000 pes-
soas, e o estudo do paísagísmo de tôda a
área, enquadrando no conjunto o edifício
do Forum, cujo projeto se encontrava já
elaborado, por ínícíatíva do Govêrno do
Estado de São Paulo.

Arquitetos :
Rimo Levi
Roberto Cerqueira César
L. R. Carvalho Franco

O planejamento do conjunto foi baseado
sôbre os seguintes ;pontos fundamentais:

1.0) - Focalízação da composição, acen-
tuando a caráter essencialmente
cívico do conjunto, coração da ci-
dade e ponto de convergência da
[população de ,e'anto André, pro-
piciando ambiente para o con-
tato humano, troca de idéias e
manifestações da vida em socie--
dade.

2.°) - Preservação de tôda a área uni-
camente para pedestres.

3.°) - Valorização da mesma área por
meio de tratamento patsagístíco,
visando criar condições apropria-
das para recreio e repouso.

4.°) - Caracterização dos edifícios de 5.
acôrdo com o destino de cada um.

No anteprojeto, ocupando ,posição cen-
tral em relação aos edifícios mencionados,
acha-se a Praça Cívica. Através dela se
processa intensa círculação de pedestres,
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tornando-a viva, Será ponto de encon-
tro, Será !ponto de reunião nos momentos
de comoção ou de comemoração.

o terreno apresenta um desnível de
cêrca de 10,00 metros entre os seus extre-
mos, no sentido do seu maior compri-
mento. Isto levou a criar 3 patamares,
que ocupam tôda a área do mesmo ter-
reno, de modo a estaoelecer compensação
entre cortes e aterros. O desnível ventre
êstes patamares' é de 4,00 metros. Em
conseqüência, criaram-se acessos aos edi-
fícios por 3 níveis, correspondentes aos ní-
veis dos 3 patamares, Esta dísposíçãc

adquire particular importância para o edi-
fício do Executivo, cujas secções de gran-
de atendimento de público são tôdas
dispostas COm acesso direto do terreno,
reduzindo consideràvelmente o USo dos
elevadores,
Em tõrno da Praça Cívica, junto aos

edifícios, foram criados estacionamentos
ao ar livre com capacidade total de 3'00
'automóveis.
A orientação foi fixada de modo a evi-

tar insolação prolcngada em duas faces
dos 'edifícios. Nestas, a proteção contra o
sol foi obtida quase unicamente pela
sombra projetada ps'los pilares da estru-

tura, salientes nas fachadas. Nas faces
norte e oeste, nas quaís a insolação é
frontal, são previstos corta-soís, fixados
diretamente nos pilares da estrutura.
O arranjo paísagtstíco, num estudo de-

talhado, deverá prever uma série de ele-
mentos de, interesse da população, como
parques infantís, recantos de descanso,
coreto para banda, etc ,

LEGISLATIVO
Foi concebido com 2 andares, O térreo

possui 2 acessos, sendo o primeiro para
um grande hall, que faz a triagem das
circulações, destinadas aos setores da pre-
sidência, dos vereadores, do público e da
imprensa, O segundo, de serviço, é des-
tinado unicamente para a coIiit' da sala
do café, situada no andar superior, O an-
dar térreo comporta, ainda, a adminis-
tração, que é a secção do Legíslatívo de
maior atendimento de público, e às 1ns-
talações mecânicas. No andar superior são
perfeitamente defínidcs os 4 setores men-
cíonadcs, cada qual com seu hüll, de modo
a estabelecer as ligações presidência-ve-
readores, presidência-público', vereadores-
público e vereadores-imprensa .

O Plenário é elemento central. É ilu-
minado durante o dia oom luz dífusa do
alto. As paredes laterais do Plenário te-
rão revestimento de sarratos de madeira
sobrepostos a material acústico, formando
ressoadores. O fÔITO, por sua vez, será
acabado com difusores acústicos, O trata-
mento acústico deverá Ipermitir audição
sem uso de altc-falantts .

EXECUTIVO

O Executivo apresenta secções de grande
atendimento de público e outras de !pouco
ou nenhum contato externo. Tô.das as
secções de grande atendimento de público,
principalmente a recebedoría, a, pagadoría
e o protocolo, foram localizadas nos an-
dares inferiores, com acesso' direto do ter-
reno. Dêste modo, a circulação vertical
por meio de elevadores' foi ahvíada con-
sideràvelmente. Para o transporte verti-
cal foram previstos também ,& monta-
papéis. Assim, os 3 elevadores para pú-
blico e os 3 para funcionários, previstos
no anteprojeto, atenderão folgadamente à
circulação vertical, .
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CENTRO CULTURAL
O Centro Cultural compreende 4 anda-

res, dispostos na seguinte seqüência, de
baixo para cima:

1) - Andar em correspondência do pa-
tamar íntermedíárío . Posui um
grande hall, que dá acesso direto
ao teatro, ao auditório, a um gran-
triais, a salas de aula e balé e à
de salão para exposições índus-
cantina pública,

2) - Biblioteca em correspondência da
Praça Cívica,

3) - Depósíto da !biblioteca,

4) - Gabinete do Secretário de Educa-
ção e ouitura.

O teatro foi concebido com o palco con-
tornando a platéia por 3 lados. Assim, po-
derão ser realizados espetáculos com cenas
simultâneas e mudanças cênicas rápidas
por meio de plataformas móveis, de modo
a dinamizar a ação, Para espetáculos de
típo tradicional, foi prevista', também, uma
tõrre, com urdímento no alto, Atrás do
palco, em nível ligeiramente inferior, foi
disposta uma área destinada a trabalho de
depósito, com acesso direto de caminhões,

O tratamento acústico do teatro deverá
prever o seguinte:

1) - Ressoadores na parede circular do
palco. A parede será dupla, com
câmara de ar intermediária. A
primeira parede', voltada para o
palco, será perfurada, A segun-
da, será revestída com material
acústico.

2) - Superfícies refletoras e difusoras
de som no fõrro da sala de espe-
táculos.

3) - !Revestimento absorvente de som
nas paredes da mesma saJa.

A sala destinada à exoosíção industrial
se prolonga 'externamente pelo jardim. O
acesso de volumes pesados é feito por meio
de um monta-carga, que parte da gara-
gem situada no andar inferior. O
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Marcelo Roberto -11
Arquiteto Paulo F, Santos

o URBANISTA

, , ."Quando estou de bom homor, vejo na
minha cabeça a cidade clara dos tempos novos,
Ela é tão simples, e tão variada, tem verde
em tôda parte, de tôda a parte vêem-se as
belas coisas que a n~tureza semeou. Não
hé barulho, é um rumor justo, para expllcar
que a vida está presente. As crianças cor-
rem à vontade, não há hipótese de poderem
morrer debaixo dos automóveis os homens,
vão ràpídamente de casa para o trabalho,
da casa para o recreio. As pontes, cs túneis,
as estradas, são integradas no organismo da
cidade, não são mais acessórios do século
XIX"... (Marcelo Roberto, "Arquitetura, Ur-
banismo e o Muro dàs Lamentações". CCn-
rerêncía pronunciada em São Paulo em maio
do 1948 - "Diário de São Paulo", 30-V-1948),.

a

Muito considerável foi também aativi-
dade dos M. M. M. no Urbanismo, ainda
que, ;pelos azares das circunstâncias, vá-
rios dos trabalhos que realizaram não te-
nham passado do papel.

Oreío tudo tenha começado quando em
1938 'Marcelo foi convidado a exercer a
cátedra de Urbanismo na Universidade do
Distrito Federal, a interessante mas efê-
mera organização que no seu Instituto das
Artes, dirigido por Celso Kelly, congregou
certa ocasião, em aulas nos cursos de pós-
graduação, Lúcio Costa como professor de
arquitetura, auxilíado por Oarlos Leão, que
depois o substituiu, e Cândido Portínarí
que, sob a inspiração de Kelly, criou ali
uma cadeira de pintura mural, em que
adquiriu experi:ência para toso em seguida
realizar seus soberbos e consagrados tra-
balhos no Ministério da Educação.
Naquele mesmo ano de 1938 os M. M. M.

realizavam o Plano da Região de Niterôi,
Estado do Rio de J'aneiro -, prímeíro tra-
balho de Urbanismo do Escritório a que
se seguiu o Conjunto Resiaencial da Pênha
(1939), distinguido com o Prêmio de Honra
na catego-ria de "Estudos Gráficos, Eco-
nômicos e Estatísticos da Vivenda e do
Ur.banismo", do V Congresso Pan-Amerí-
cano de Arquitetos, realizado em Buenos
Aires em 1940 -, 'ambos trabalhos já re-
sultado dos estudos que empreendera Mar-
celo 'Para ensinar 00 Universidade (uma
das vantagens da carreira do magistério
é 'essa: obriga, a estudar), começando des-
de então a encarar os problemas "em
grande", pela associação da Arquitetura ao
Urbanismo visando a integração da casa;
no sítio como um todo só, tdéia que adqui-
riria grande ênfase, quando Marcelo, na
Universidade de Princeton, anos depois
assistiu a uma famosa conferência de
Frank Lloyd Wright que consistiu - foi
Mauricio quem m'o contou - numa frase
só: o grande arquiteto traçou no quadro
um circulo' e no interior dêle um outro
pequeníno - aquêle significando a cidade,
êste a casa e disse: "Senhores, quero hoje
chamar a sua atenção para a ímportãncía
do approach 'na-'Arquitetura. "Jl: só". Com
essa esquematízação pretendeu Wright dar

o máximo de eloqüência a uma idéia que,
desenvolvida numa palestra, talvez não in-
duzisse a tanta meditação.
As preocupações de Marcelo com "os

grandes trabalhos" e a íntegração da Ar-
quitetura e do trrbanísmo, ooedectam a
uma idéia dominante - que norteou sem-
pre tôda a atividade dos M. M. M. -, de
uma nova organização social, que elimi-
nasse as falhas e injustiças do presente,
o que ficou patente desde 1942, quando
êle fêz uma palestra no Instituto de Es-
tudos Brasileiros sôore "As necessidades
urgentes da Arquitetura brasileira" (26),
deseruvolvendo proposições que melhor se
completaram noutra 'Palestra, que seis
anos depois pronunciou em São Paulo, sob
o título Arquitetura, UrbaniSmo e o MurO
das Lamentações (27) -, apresentada à
guisa de resposta à aula inaugural profe-
rida na Escola de Arquitetura Mackenzie
pelo professor Christiano das Neves (que
me abstenho de "analisar, mas que' ficou
famosa até aqui no Rio, onde me chegou
às mãos um exemplar impresso); reter-
nando amda ao mesmo tema em mais
uma palestra sôbre a "Interâepenâêneta
entre Arquitetura e Urbanismo", que pro-
nunciou em 1960 em santos, e Geraldo
Ferraz noticiou em "A Tribuna" de São
Paulo (28).
Na palestra de São Paulo, que consi-

dero extremamente importante para se pe-
netrar no seu pensamento, Marcelo estig-
matiza "os velhos llrocessos querendo sub-
sistir", "a demagogia", os "paliativos" e
exalta "os tempos novos", que, com a mo-
bilização geral promovida iPela Grande
Guerra já estariam chegando; "os tempos
dos grandes trabalhos", o primeiro dos
quaís "será a: dígnífíeaçâo da habitação
do homem o que exigirá urbanismo in-
tegral".
"Entramos nos tempos novos munidos de

armas que os outros tempos não conheceram:
20 documentação organizada", que "nos per-
mite mergulhar na aventura do urbanismo
moderno sabendo das tentativas, conhecendo
os resultados e as razões dos fracassos das
aventuras anteriores". E esclarece:

O Town Planning, que foi ital!ano, tornou-
se inglês até 1850. Francês, dessa data até
1870, quando morreu. Ressurgiu em Amster-
dam, por volta de 1900. AI! ficou pràtica-
mente até o comêço da guerra.

Algumas ,cidades se desenvolveram inte11-
gentemente, Frankfurt sôbre-o.Reno, por exem-
plo, mas nenhuma manteve uma 'tradição tão
Inínterrupta quanto Amsterdam. O decreto
holandês de 1901,que a Harvard City Planning
Studies refere como sendo ?'a mais. clara peça
Ieglsla.tíva no gênero, formando os seus onze
caprtulos a essência para um perfeito ataque
aos problemas do housíng nattonat, foi o
ponto de partida.
Enquanto' Otto Wagner, em Viena, lutava

amargamente contra a administração muni-
cipal, Amsterdam dava a um arquiteto inde-
pendente, Hendrik Petrus Berlage, tôda a 11-
'herdade para projetar a Zona Sul de Ams-

terdam . O plano de 1902 é multo conhecido.
Em 1915, Berlage termina o segundo 'projeto.
Depois de sua morte, Le Klerk continuou.
Desde 1929o nGESOcompanheiro do C.LA.M.,
Van Easteren dirige o plano' geral de extensão
do Amsterdam. É' de Van Easteren a opinião
explanada em estudo de leitura indispensável,
que o urbanista tem que avançar multo além
dOE Iírnítes técnicos.
Uma questão logo se levanta: que vamos

fazer com a cidade que herdamos do século
dezenove? Devemoz deixá-Ia morrer, já que
ela agoniza no confl!to de funções que não
se harmonizam? Há opiniões que afirmam não
haver solução para a grande metrópole. Que
ela tem que ser Iíqutdada parbda em ne-
quenos pedaços. Outros dizem o contrário:
Que a cidade pode ser transformada, segundo
P. estrutura e o engenho do nosso tempo.
Já dizia Otto Wagneí' que o crescimento das
cidades' era coisa normal, e que êsse cresci-
mento poderia ser levado a grandes real!-
zaçõea.
Várias propostções têm aparecido expltcando

como cortar a cidade em pedaços. Diferindo
nos detalhes, elas têm uma tendência co-
mum, o que é multo significativo, uma ânsia
para alcançar o orgânico, ânsia cada vez
mais forte, como uma espécie de procura de
tábua de salvação para os males da civ!l1za-
ção. A diferença entre as proposições está
no processo de COIllOser conseguido o or-
gânico.
Uma. das proposições tidas como mais radi-

cais - proposição européia, não se evque-
çam - consiste em distribuir tõda a popu-
lação em sítios de 11m. de meio hectare. Essa
'descentral!zação modificaria a nossa vida de
citadino, converter-nas-Ia em campesinos me-
canizados, para manter um equ!l!brlo entre
as ocupações rurais e industriais. 1!:sse es-
quema, que seria a completa e conscienciosa
destruição da idéia cidade, serra também UJ;na
volta às doutrinas de onanes Fourrler que,
em oposição ao sistema índustríal, queria
conseguir o mais completo desenvolvimento
da. natureza humana pela criação de uma
vída social na qual o indivíduo encontrasse
maior satisfação. Para essa vida, êle via uma
descerrtraltzação da sociedade, e preponde-
rância da agricultura sôbre a Indústria.
Do Fourrier para cá, muitos teóricas apare-

ceram, vendo na descentralízação o remédio
para os males da industrial!zação.
Frank Lloyd Wright está com êsses teorts-

tas, admitindo que a sua Broadacre City tem
o programa .baseado nas idéias e experíêncías
de oRalf Borsod!. Antigo economista, Borsodl
realizara o seu programa de descentral!zação
ou, como chama, de dístrtbutdsmo. por meio
de .untdades de pequenos propríetártos e pe-
quena 'produç'ão mecanizada. As experiências
foram' feitas em Dayj;on, onío, depois Bayard
Lane, N. Y., mas o próprio Wright afirma,
cheio de razão, que os pequenos remédios
não adiantam, só' servindo 'para prolongarem
art1ricialmente a vida das cidades, sem ne,
nhuma esperança de' cura.
O ponto de vista oposto, que mantém que

as cidades dêvem se transformar, mas nunca
morrerem, concorda que o homem nunca pode
separar-se da natureza, não ''Podendo, por
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Urbanizaoã,o R1cardo de Albuquerque - 1951

Cidade Balneária Grumarim ~ 1952

conseqüência, ficarem as cidades como estão
presentemente.
A cidade é mais do que um fenômeno con-

temporâneo e passageiro. É o produto de di-
versas culturas em diferentes períodos. A
questão de sua vida ou de sua morte não
pode ser resolvida simplesmente na base das
condições ou experiências .atuais. A cidade·
não pode ser condenada à extlnção por ter
sído mal utlllzada desde a Industrialização,
eu porque a sua estrutura tornou-se Impo-
tente com o aparecimento de uma invenção
mecânica como o automóvel.
Como Gledlon, penso que a instituição ci-

dade é Inerente a qualquer vida cultural em
qualquer período. A grande cidade não pode
desaparecer, mas o seu estado atual é ínu-
mano, e tem que se transformar. Nada adian-
tando os paliativos, nem nada será conse-
guido com melhoramentos ou embelezamen-
tos, com alargamentos de ruas, com abertu-
ras em dtagonaís com a demcnção dessa ou
daquela favela. '
Há quase cem anos Haussman transformou

Paris a golpes de sabre, como diziam os seus
eorrtemporâneos . A nossa época exigirá armas
muito mais violentas e multo mais audácia.
E'xigirá, principalmente que se abandonem as
soluções à Haussman "(Marcelo RO·berto, "Ar_
quitetura, Urbanismo e o Muro das Lamen-
tações", no "Diário de São Paulo"; 30-V-48)".
Na ocasião em que fez esta palestra

(1948), Marcelo já se preocupava com o
problema da âeecentralização que orien-
taria: o Plano de Brasília., mas ainda não
se sentira atraído por Ebeneser Howard,
Raymond Unwin e Barry Parker .ern que
se concentraram sua atenção e a de seu
irmão ao elaborarem êsse Plano e, antes
dêle, o da Região oaoo Frio-Búzios, que
Se enquadra na mesma ordem de cogi-
tações.
Logo depois de Marcelo pronunciar a

conferência citada, começa para os M.
M.. M., a época dos "grandes trabalhos",
que se estenderia por tôda a década
195:0-1960:
- Plano para a Cidade Proletária Ri-

cardo de Atouquerque, elaborado para o
Banco Hipotecário Lar Brasileiro (1951).
- Plano para a Cidade Balneária Gru-

marim (195·2-1955).
- Plano Diretor da Região Cabo Frio-

Búzios e das UnidaiCi,es Urbanas Monte
Alegre, Mato ',Grosso, Oaravelas, Geribá
(1955-58) _
- Plano Diretcr da Cidade de Imbiiuba,

Estado de Santa Catarína (1956) _ .
- Desenvolvimento da Teoria das Cida-

des Polinucleares e das Unidades Urbanas,
apresentado ao Congresso para o Plano
Pilôto da Nova Capital do Brasil (1956).

- Plano de Extensão Marítima da Ci- 9
ãaâe de Túnis, e para a Unidade Urbana
Gamart (Oap. Carthage) elaborado para
o govêrno tunísíano através das Nações
Unidas, assim' como anteprojeto para o
"Carthage Palace Hotel", a primeira rea-
lização turística do plano (195,7).



- Conjunto Balneário Guarujá, Santos,
Estado de São Paulo (em colaboração
com Sérgio Bernardes e Hélio trchoaó
(W59) .

- Complesso Resiâeneiale Alberchiero,
Arenzano, Riviera del Ponente, Itália,
(W62) .

Partícular importância têm os planos
para Grurnarim. e Cabo Frio-Búzios -
duas soluções distintas entre si, que mar-
cam etapas elevadas na atívídade dos ar-
quitetos no Urbanismo.

Grumarim. é uma cidade balneária si-
tuada a meia hora do Leblon, no Rio de
,Janeiro, compreendendo um Ceniro-co-
muniü; com lojas, cafés, restaurantes,
cine-teatro, igreja, lavandaria, mercado,
arímínístração, Ibalneário, artesanato, es-
cola -, em conjunto destinados ,a;. uma
atividade ínínterrupta durante todo o ano,
condição para que a Cidade Btilmeàriu:
pudesse efetivamente funcionar como cen-
tro de atração turística, e tivesse vida pró-
prta, inaependentemente da freqüência in-
termitente dos turistas e dos co-propríe-
tários. Para êstes, previu o Plano casas
índívíduaís, abrangendo a superfície maior
da Cidade, com um grande parque no cen-
tro, e na periferia as habitações coletivas
de 3 e 16 pavimentos. O Conjunto Comu-
nal ficou de um dos lados, sem perturbar
o sossêgo das habitações, e foi completado
com: colônia de férias, 'habitações de pes-
cadores, campos de jogos. e esportes, pis-
cina, clube esportivo, clube de pesca, e am-
plíssímos parques. Os serviços gerais fo-
ram cuidadosamente planejados: entre-
posto de pescado, frigorífico, garage, ofi-
cina, estacionamento, estação. de trata-
mento de esgôto, incineração de lixo, etc .
- tudo isso a prova'!" a conscíêncía pro-
fissional com que o plano foi concebido,
visando atender à conveniência dos pro-
príetáríos das terras, dos adquírentes de
lotes ou ações, dos pescadores, do comér-
cio que viesse a se formar -, com a im-
plícita 'afirmação de que só quando há
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um justo equílíorio de todos os interes-
sados sem sacrifício dos melhores precei-
tos de uso comum da terra, se pod'e dizer
que o objetivo maior foi atingido.
Com o Plano diretor para a Região cabo

Frio-Búnic« iniciado em 1955, os Roberto
cujo escritório de Arquitetura já Na dos
mais bem aparelhados Ido Rio, ampliam-
no para transformá-Ia também na mais
completa organízação de Urbanismo <ia
Cidade, enriqueci da com a colaboração (in-
terna ou externa) de tôda uma equipe
de especialistas. Além dos M. M. M. e de
Antônio A. Dias, arquiteto associado: -
Ellida E. Engert, arquiteto chefe de equi-
pe; Paulo Novaes (Organização ,ECO-
nômica) ; Fernarrdo Sega das Vianna
(Ecologia e planejamento agrícola); J.
Oliveira :Sampaio (Engenharia); Jorge
Chmielewski, da Organização Lowndes
(Planejamento financeiro); Serviços Aero-
rotogramétrtcos Cruzeiro do Sul IS. A.
(Aerofotogrametria e levantamento topo-
gráfico) .
O Relatório que acompanha o Plano -

adiante publicado nas suas partes essen-
ciais, em anexo ao presente trabalho -,
é o documento mais Importante para, fixar
a orientação doutrinária dos. M. M. M.
como urbanistas e as influências que re-
ceberam de Ebeneser Howar'd no seu "To-
morrow" (1898), Raymond Unwin, Cla-
rence Perry, Henry Wright e C'. S .• Sitein.
As quarenta pranchas do Plano e êsse

Relatório constituem trabalho feito com
seriedade, em que as SOlUÇÕESgráficas são
acompanhadas de um estudo econômico
em quatro fases, no qual colaboraram,
além dos especialistas, todos os participan-
tes da equipe: - 1.0) - Estudo do equi-
líbrio entre a .pqJulação flutuante (VEra-
nistas e turistas) e a população fixa; 2.°)
'- Determinação das densidades popula-
cionais, .3.°) - Estudo de uma Unidade
tipo, tendo em conta o equilíbrio econô-
mico em função das atividades previstas:
4.°) - Legislação adequada 'a garantir o
funcionamento do sistema.

Dada a amplidão das matérias que
abrange e a objetividade com' que tudo foi
encarado, a seqüência dos trabalhos me-
rece ser referida, ainda que sumàríamente,
para que se tenha idéia do encaminha-
mento do tema, que pode servir de mo-
dêlo para trabalhos congêneres, Partindo
das ccndíçôss geográficas: clima (tempe-
ratura relativamente ao Rio e às cidades
serranas; índices pluvíomstrrcos, ventos
dominantes), situação, acessos -, penetra
fundo no estudo do problema da Região:
terras de cultura, reservas, florestas: po-
pulação provável face às possibilidades
produtivas ,dia 'Região; densidades relativas
a outros municípios do Estado; áreas ne-
cessárias à produção de alimentos; relação
entre área de produção, florestas e reser-
vas de urbanização; áreas e distribuição
no terreno dos diversos tipos de cultura;
dados para o planejamento agropastortl ;
possíveis fontes de abastecimento de luz
e fõrça e água; etc. .A!seguir - ponto
capital do trabalho - análise de uma
Unídade de 15.iÜOO 'halbita.ntes:, com clas-
sificação dos serviços que proporcionariam
empregos permanentes e alternatívos à po-
pulação (agricultura, comércio, pesca, etc.) ;
distribuição desta última (fixa e flutuan-
te); seu crescimento paulatino, com a pre-
sunção do aparecimento, cada três meses,
de 60 novas Uniâaâes de tiaoitactio para
a população flutuante, com a indicação
do número e espécie de Estabelecimentos,
número de empregos para cada sexo, abas-
tecimento e estabelecimentos necessários;
diagrama 'anual de negócios numa Uni-
dade em fase (:\;edesenvolvimento; classi-
ficação das Unidades de habitação para a
população flutuante; o problema da edu-
cação e a: distribuição dos estudantes em
escolas; estudo das distâncias toleradas
e,rutre escolas e habitação; rêde de assis-
tência sanitária; distâncias entre as habi-
tações e as recreações diversas. E final-
mente: Piamo Diretor Regional, com o es-
estabelecimento dê 17 Unuiaâe« Urbanas;
mapa turístico; planejamento de uma



Unidade Urbana (Geribá - Zu 7) e ante-
projeto da respectiva legislação.

O exemplo escolhido (Geribá) inclui o
"Diagrama Gerador" e o estudo da planta
do Centro da Unidade: habitações coleti-
vas; hotéis; ,pisdr..,as; centro de compras
e diversões; teatro e cinema; igreja; mer-
cado; edíffcio profissional: auditório e au-
ditório aG ar livre; terminal de ônibus;
campos de esporte:

O problema foi estudado em suas rela-
ções volumétrícas e espaciais, tendo como
í ígura sempre ,pesente a nortear todos os
trabalhos, do conjunto ao pormenor, G·

Homem, no sentido IcJeque tudo concorra
para lhe proporcionar confõrto, agrado vi-
sual e as alegrias ínsubstítuíveís, quais as
de viver em contato com a natureza em
suas férias e seu recreio de fim de se-
mana.

Se tudo o que acabo de dizer é verdade
em relação ·ao "Centro", amd a mais o é
em relação às Unuiaâes de Vizinhança,
nas quais se concentrou a atenção maior
dos projetistas, Aqui é palpável - e os
autores do projeto não o escondem - a
influência das idéias 'de Clarence Perry
- nos seus estudos da "neighborhood
unít e o seu "a scheme of a.rrangsment
for the family-life Community", pela pri-
meira vez descritos numa das monogra-
fias do "Neighborhood and Community
Planning", do "The Regional 8urvey of
New-York and its Environs", publicado
em 1929. Clarence Perry não era apsnas
um doutrlnador, mas alguém que tendo
participado desde 1909 da "Russell Sage
Foundation", que planejou em 1910 os
Foresi Hills Garâen.s - um extenso de-
senvolvimento residencial nos arredores de
Nova York --, tinha adquirido o hábito
de viver até certo ponto dentro dos pre-
ceitos Ruskinianos, postos objetivamente
em prática por Ebeneser Howard, em "To-
morrow", de associar o campo CC'm a ci-
dade: melhor, de levar o ambiente do
campo para a cidade.

Mas os Roberto não imitam Clarence
Perry e menos ainda Ebeneser Howard ou
Unwin e Barry Parker, êstes dois últimos,
ICB grandes arquitetos urbanistas de que
se serviu o sociólogo Howarrí para reali-
zar os planos de :Letchworth, a primeira
cidade-jardim por êle Iançada na Ingla-
terra em 1902 -, cidade que, de resto, de
Howard só tem os prtncípíos de organi-
zação social (a partir de que a terra! per-
tence à comunidade, não aos índívíduos) ,
porque os planos não obedecem ao seu es-
quema radíocêntríco , Não. A solução dos
Roberto é original, promovendo não ape-
nas curiosos e saborosos arranjos de' con-
junto, sempre a partir .da! melhor orien-
tação face ao vento e aos centros de
ínterêsse, mas também com a disposição
tão cara ao individualismo brasileiro, de
proporcionar a cada lote índívíduaí, um
pátio privado e a cada conjunto de lotes
(4 ou 5) um jardim comum onde crianças
e adultos pudessem desenvolver vida co-
letiva aconchegada; e ainda, para gôzo
do conjunto de Unidades, um grande par-
que, campo de golfe, e praia.

Plano Pilôto para BTasília. Ao Plano
Cabo Frio-Búzios, seguiu-se, na seqüên-
cia de trabalhos dos Roberto, o PIC1JnoPi-
lõto para Brasilia, que ademais de ser Ye
igual categoria como solução urbanística,
é, dada 'ai natureza do tema, muito mais
importante. Exaustivo trabalho, novamen-
te da mais alta consciência, profissional,

Plano da, Cidade de Tunis - 1957

em que além de vários dos participantes
da equipe anterior colaboraram: arquite-
tos Estephania R. Paixão; Marcelo Cam-
pello; Marcelo Frangelli e Sérgi.o A. Ro-
cha; engenheiro H. J. P. Línnemann, Ivo
Magalhães, J. M. Azevedo Neto, J. R.
Rego Monteiro e N. A. Gaspar; estatís-
tico Antôn-io A. Teixeira de Freitas; atuá-
rio João Lyra Madeira; escultor Alfredo
cescníattí.

Acompanhei as manifestações do Júri,
o voto em separado de, um COlega de tur-
ma, Paulo Antunes R'bó'iro; os [pronuncia-
mentos de ,Sir William Holf.a'rd, stamo
Papadakí, Bruno Zevi, Moholy-Nagy, S,
Giedion, etc. Olhei os planos. Ouvi sôbre
o dos Roberto uma palestra de Maurício
na Faculdade de Arquitetura. Li também
as entrevistas dos Roberto, a controvérsia
entre Marcelo e Lúcio, as aprecíações dos
críticos que compareceram ao Oongresso
de Brasília e dos nossos críticos em geral.
Tudo isso, para ser analisado justificaria
uma palestra. E se se quisesse estabelecer
comparação entre o plano dos Roberto e
os dos demais concorrentes, mais de uma'.

O trabalho dos M, M. M" conforme re-
gistro dos jornais, teria merecido de Sir

Holford, urbanista inglês que encabeçou a
Comissão Julgadora, a declaração de ter
sido um dos mais completos, no gênero,
com que deparou na SUa!vida profissional
e de professor, achando-se seus autores
perfeitamente habilitados a realizar a se-
gunda etapa do Plano: o desenvolvi-
mento.
De fato: além de encarar o tema do

ponto de vista mais geral e completo, o
da integração econômica e social da ci-
dlade na Região - melhor': no Distrito
Federal - o trabalho desce ao pormenor,
à minúcia, seja para os traçados em geral,
seja para o" das múltiplas Unidades e
Cores dos núcleos em que se fraciona o
conjunto, incluindo até a indicação de um
plano habítaeíonal, obra de Maurício, que
o levou ,a! seguir, para o Instituto de Ar-
quitetos, onde, depois de extensos debates
em que foi revisto, cornplementado e
apurado, foi enviado ao oovêrno Goulart
como proposta para a criação de um or-
ganismo destinado a cuidar do magno pro-
blema - semente em que se teria baseado
(embora não, lhe tenha feito referência)
.o Ministro do- Planejamento Roberto Cam-
pos, para o trabalho que recentemente
apresentou à consideração do Congresso'.
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Esquematizando a conceítuação antínõ-
míea por que se orienta o trabalho pode
dJizer-se:

1) - A Megalópolis, êsse Moloch mo-
nocelular de milhões de habitantes que
tritura, esmaga o homem moderno (trá-
fego alucínante, ruídos; luzes, fumaça e
vapôres mortíreros, etc.) - o Plano con-
trapõe a solução de pequenas Unidades
de no máximo 72.000 habitantes cada
uma;

2) - Aquela espécie de Imperialismo
que resulta da ênfase conferida ao poder
econõmíco em sua expressão civil e mili-
tar, o Plan.'J contrapõe a profissão de fé
democrática, socíalízante:
3) - Mas -. e é um dos paradoxos do

Plano - ao invés do símbolo tangível
de Democracia: a posição hierárquica dos
três podêres que, dentro do conceito tra-
dicional, caracteriza uma capital neste re-
gime, o Plano dilui, dissolve, quase apaga
êsse símbolo;
4) - Pretende uma Democracia: Demo-

cracia atingida através de uma Federação
de Comunidades Felizes;
5) - Mas despreza a idéia de dar à

Cidade o caráter de um Monumento que
exprima isso.
Em tôdas essas proposições há a obses-

são, que Marcelo depois do julgamento do
ooncurso reafirmou aos jornais, pelo pen-
samento de Frank Lloyd Wright quando
- são palavras textuais dêle, "o grande
velho, em Washington, abrangendo com
um gesto tôdas as monumentalidades de-
clarou: _. Tudo isso é ímperíal e milita-
rista. A Democracia ainda não construiu".
"Iniciando os estudos para, o plano da

Nova Capital, disse Marcelo -, as pala-
vras do velho vinham-me constantemente
à cabeça: "A Democracia ainda não
construiu?' .
A maioria das grandes capitais - Pat ís..

Moscou. Berltm, Buenos Aíres, Washington e.
mesmo o Rio de Janeiro (é ainda êle com a
palavra) - são reminiscências de ideais bar-
rccos. A sua arquitetura preocupou-se com a
exibição do poderio cívn e mnítar, (Ela) é
o cenário para o govêrno e o poder econô-
mico. cercado pela massa de população de-
sorganizada e sem condições adequadas a
uma vida urbana satlsfat6ria.
Não admito que o homem assoberbado com

as distâncias. perdido no turbllhão da me-
galóporís, vá emocionar-se com a extensão ou
coincidências dos eixos das avenidas ou cem
a hierarquia da edif1cação. Não posso aceí-
tar o conceito século XIX de monumentalí-
dade, Julgo que o monumental pode ser atin-
gido por caminhos mais sutis não Implicando
no esmagamento estardalhaçante do homem.
Penso-o perfeitamente alcançável sem o abnn-
dono da escala humana. Ccnsldero monu-
mental o que respeitamos comovidos. não o
que atordoa. Fico com as praças ítatíanas
como Sam Marcos. Campo San Giovannl e
Paolo. Bígnorfa, contra tôdas as perspectivas,
maüs, boulevards e outras grandiosidades do
barroco revivaI.
Na interpretação das palavras do professor

Holford "na capital. o essencial não é ser
relía, é viver num monumento". "Não acre-
ditava e não acredito que uma capital soja
um panteão". Para "uma capítal '•.. como para
"qualquer outra cidade •.•."a obriga.çLo do pla-
nejador é procurar eatabeleeer as bases para
li criação de comunidades feIl<,es".
Essa i-déia da criação de "Comuniâaâes

Felizes" ("Welfare cities", cidades de bem-
'estar, na expressão de Sir Holford) foi
um complemento natural da Iproposição de
"Cidade Democrática" decorrente das pa-

lavras atrás citadas de Frank Lloyd, e a
meu ver uma revívescêneía das soluções
preconizadas por owen, Charles Fourrier,
etc. e ainda e principalmente Ebeneser
Howard - os dois primeiros pertencendo
ao grupo dos rejormaâores sociais, o úl-
timo, ainda que também preocupado com
os problemas sociais, sendo geralmente
apresentado como urbanista, e foi a quem
Marcelo e seu irmão atribuíram, como já
disse. no íntróíto do Relatório que acom-
panhou o plano Cabo Frio-Búzios, um
transcendente papel nos conceitos doutri-
nários sõbre o planejamento das cidades
modernas.
Admito que a "ciaaae da Harmonia" de

owen e a "Federação de Falanstérios"
(Comunidades Felizes) de Fourrier, tanto
quanto as idéias de Howard, tenham es-
tado na essência do pensamento dêle e de
seu irmão na elaboração do Plano, mesmo
que não se' tenham dado conta disso.
Cultura é o que fica, quando a gente
esquece o que aprendeu.
Robert Owen t1777-1838) fundou (sem

sucesso) nos E. Unidos, para uma pe-
quena população de 1.200 haoítantes, a
aldeia de Neui Harmony, Comunidade
Agrícola de Igualdade perfeita, que tinha
como objetivos "a felicidade universal e
em particular a melhora do caráter dos
associados e sua preparação para a
sociedade comunista". Charles Fourrier
(1777-1837), preconizava a reforma da so-
ciedade através de sete estágíos, ao último
dos quais deu a designação de "Harmonia",
êste realizado por meio de comuni-dades
auto-suficientes, os "Falanstéríos" (para-
doxalmente, imensos edificios tipo Ver-
salhes, expressão máxima do Absolutismo
em oposição por conseguinte às idéias que
queria difundir), comunidades essas orga-
nizadas como socíedaôes por ações, com-
preendendo cêrca de 1.600 pessoas, ou
40() famílias. que constítutam em conjunto
a "Falange" e cuja vida, organizada em
comum, permitiria a unificação de serviços
quais os de cozinha, lavandaría, água, ilu-
minação. eto. O Objetivo maior era a cria-
ção de uma Federação de Ftüunstérios,
isto é: uma Federação de Comunidades
Felizes. que apagasse as fronteiras dos paí-
ses da Europa ,

Pois bem: o pensamento de Marcelo da
criação de uma Federação de ccmuntâa-
âes Felizes reata os elos com êsses reror-
madores socíaís, conhecidos como uto-
pistas. Há. muito de utopia, a meu ver,
no Plano dos Roberto.

As cxuuies jardins, como as eoncecbeu
Ebeneser Howard, que tanto atraíram a
atenção de Marcelo, representaram, no
fím do século XIX, mais uma etapa nas
idéias de Owen, Fourríer, Buckíngham e
outros; êste último de quem os autores
europeus dizem ter sido Howard um con-
tínuador, foi o autor do esquema de uma
"ciaaàe moâêlo", a "Associated Tempe-
rance Community" e a própria Ville Ra-
âieuse de Le Oorbusíer é não apenas uma
"Ciàaàe Jaràim vertical" como a classifi-
cou o seu autor, mas, e talvez em maior
escala, uma versão moderna do Falans-
tério de Fourrier: a mesma. idéia domi-
nante de comuniaaae feliz, aproximada-
mente a mesma população com os serviços
comuns, e as utilidades comuns, e até a
mesma constituição em sociedade por
ações. tal como havia preconizado Four-
ríer, revíveram em Le Oorousíer. A Uni-
dade de Nasitee, por exemplo, cuja orga-
nízação examinei ín-loco (em 1956), é uma
sociedade pOr ações, cujo número (como
nos Falanstérios de Fourrier) varia de
acionista para acionista; os grandes ma-
gazínes parísíenses, segundo me informa-
ram lá, figuram (ou figuravam) entre os
maiores tomadores de ações, a cada de-
terminado número de ações corresponden-
do o direito à utilização de cada apar-
tamento por determinado número de dias,
no caso dos magazines. para férias dos
empregados -, exatamente como se vem
fazendo agora no Rio, com o Hotel da
Estrada das Canoas e outros.

:É: expressivo que de tõda a obra de Le
Corbusíer, Marcelo ainda em época rela-
tívaments tão remota como 1942, desta-
casse exatamente La Ville Rtuiieuse (o que
nada tem de extraordinário), mas tam-
bém Le Village Cooperatif - o que trai
o fundo do seu pensamento e o rumo das
suas cogitações:
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"Le corbusíer - dísse êle, de quem todos
falam mas de quem poucos estudaram a obra
e compreenderam a importância, além de pre-
cisar um fim de período, legou aos tempos
novos duas obras de arquitetura e urbanis-
mo que resumindo todos os anseies da época
pré-maquíntsta, para' usar a sua expressão,
caracterizam o ponto de partida da ÉpOC:l
dos grandes trabalhos: La Ville Radieuse e
Le Village Cooperatíf" (Marcelo Robero, "As
Necessidades Urgentes da Arquitetura Brasilei-
ra", conferência realizada em 21-XI-1941 110

Instituto de Estudos Brasileiros, puolícada na
revista do Instituto, n.O 25, março-abril de
1942) •

Como concepção e como partido, o Plano
dos Roberto para Brasília é mais revolu-
cionário do que o foi no seu tempo !I-
A.B.I. -, o que é tanto mais evídente
quando se o compara não somente com
os dos demais competidores' no Concurso,
como, e principalmente, com as idéias de
Le oorbusíer, que até Brasílía e mesmo
depois de Brasílía tem sido a fonte prin-
cipal de Inspiração de tôda a arquitetura
contemporânea do Brasil. Os Roberto
afastaram-se deliberadamente do mestre,
que, já no ocaso da vida, depois de uma
experiência acumulada de mais de trinta
anos (tomando como ponto de partida o
"Plan d'une Ville Conternporaíne" de
3.000.000 habitantes, que é de 1922, e
como ponto de chegada os anos de
Ig51-~g53, que marcam o início dos estu-
dos para Chandigarh) está enfrentando
um tema com símílítudes ao de Brasílía.:
- ambas cidades são capitais (Ohandigarh,
a do Punjab, na índia); ambas para
500.000 habitantes (Brasília posteriormen-
te ao Plano Pílôto, foi acrescida para
700.DOO); ambas concebidas para serem
projetadas de uma 'assentada. Ocorre, por
isso naturalmente, o paralelo entre as
'duas; e leve-se em conta - seria quase
uma injúria admitir o contrário -, que
os Roberto estariam perfeitamente infor-
mados sôbre Chandígarh, a que se refe-
rem de passagem no seu Relatório. Afas-
taram-se dela deliberadamente por um
ato consciente de rebeldia contra a tutela
doutrinária do mestre e também contra
o conceito predominante entre urbanistas,

e aceito e proclamado por Le Corbusíer,
de que numa democracia, uma capital
deva ser sempre uma cidade "concebida
para conter o Oapítólío", ou seja: para!
conter os três podêres do Estado ("Chan-
dígarh est une capital e pclítíque. Son
objet est donc Ia constructíon du Oapitol,
c'est à dire du Iíeu ou Se' trouvent ras-
sernblés le Parlement, les Mínistêres, Ia
Haute COUr et le Palaís duGouverneur") .
em Chandigarh, Le Corbusier já tão dis-
tante, como disse do "Plan d'une ville
contemporaine" \1922) adotou um come-
dido traçado em xadrez - cujos antecen-
dentes recuam até muito aquém dos pla-
nos híppodâmícos de Priena e Mileto -,
dispondo ao fundo,em destaque', ao tér-
mino de uma das artérias de 1M metros
de largura (uma das V2; "tracé munici-
pal de grand caractére", como as chamou
o mestre), o Oapítólío e empregando no

traçado das vias de comuntcação a sua
TeOria das 7V inaugurada em 195'1. em
Marselha e a dos Setores (Superquadras) ,
com que pretendeu "une espéee de bou-
quet social réalisant un contact fraternal"
(ambas as teorias não diferindo substan-
cialmente das que adotaria Lúcio Gosta
no seu Plano Pilôto vitorioso). O Plano
de Chandigarh, abrang e'ndo a primeira
das três etapas (150 mil habitantes) em
que dividiu a construção da cídade, é sin-
gelo. Não há avenidas triunfais, nem bar-
roquísmos de nenhuma espécie. Mesmo a
avenida monumental que atinge o oapí-
tólío, vai diminuindo de largura, para.
ajustar-se' estritamente à funcionalidade
desaparatosa. Se as superquadras ("des
petíts víllages índépendants") têm 800 x
1.200 metros, fica-se a pensar se Hippo-
damus vivesse nestes 'Presentes dias da
Era Maquinista em que o elemento cir-
culante é, não o pedestre como no período
Helenistico, .mas o automóvel, não teria
feito a mesma coisa. Le Corousíer parece
ter tido inicialmente a intenção, ao pro-
jetar apenas a prímeíra parte do plano,
de facilitar seu desenvolvimento orgânica,
ditado pelas necessidades locais, sem apri-
sionar o traçado num esquema de' desen-
volvimento rígido e dogmático -, mas
admitindo, infere-se isso dos desenhos pu-
blicados, um crescimento linear ao longo
da via de penetração VI, que terá de um
dos lados a Iparte em construção (de
150.00!) habitantes) e do outro lado as·
duas etapas seguintes até obter os 500'.000
habitantes previstos - com o que, o oa-
pitólío ficará sempre ao fundo, dominan-
do iI: cidade, no seu procurado isolamento.
O que há de mais revolucionário, e até

deseoncertante no Plano dos Roberto, é
de terem êles admitido que a ci!dade ha-
veria de resultar de uma associação (feita
por meio de duplas vias de ligação - uma
atingindo os Cores, outra, uma auto-es-
trada regional, passando longe, no perí-
metro interno) -, de uma associação, re-
pito, de Unidades dístíntas, que iriam se
formando uma após outra. O "Parque
Federal" foi Iocalízado fora 'd:e uma delas,
parecendo ficar numa posíção anbítrárta
-, observação que resulta, é verdade, de
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Plano pilôto da nova capital _ Unidade Urbana - 1956
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~ D O IMPACTO DA ROOOVIA

o IMPACTO DA FERROVIA

uma análise bídímensional, e poderia não
corresponder à realidade tridímensíonal,
variável com o tratamento que lhe tôsse
dado em execução; e ao em vez de uma
determinada área destinada aos Ministé-
rios, em ligação com o Centro Cívico, prs-
viram nos Cores das diversas Unidades,
funções técnicas e administrativ.as distin-
tas, que constituem outras tantas inova-
ções radicalmente revolucionárias, face às
idéias prevalecentes.
O Júri (presidente, Israel Pinheiro, Os-

car Niemeyer eStamo Papadekí, repre-
sentantes ría SociEda:ie de Urbandsmo ; ,!:'i;-
Willian Holford, professor na Universidade
de Londres; André Sive, "archítect-con-
seíl" do ,MRL de Paris; Horta Barbosa, do
ClubecLe Engenharia; Paulo Antunes Ri-
beiro, membro do Instituto de Arquitetos)
- fêz críticas e apreciações que. a re-
vista "Architecture d'Aujourd'huí" resu-
miu assim:

Criticas: - "Bem que o plano possa ser o
da "Cidade Próspera", êle é desumano na
medida em que tôda circulação e tôda situa-o
ção são controladas e restritas. O prtncípío
da unidade urbana de 72.000 habitantes é
válido para não importa qual cidade, em um
lugar sem relêvo, êle não é particular ao
Brasil. Não é um plano para uma capítal .
As "Unidades" são completamente separa-

das, quer dizer que elas não têm nenhum",
relação de caráter metropolitano. A cabe,"
resta ? mesma, os 7 corpos se multiplicam c
tornam-se dez ou quatorze, cada qual com
sem valor próprio.
Apreciações: - A utili, ação do terreno é a

melhor e a mais completa de todos os pro-
jetos apresentados.
Os tipos de sít.íos e núcleos rurais são ex..

celentes. O programa de construção e finan-
ciamento é razoável e realista".

As apreciações do Júri sõbre os sítios
e núcleos rurais. - em essência os "Dis-
tritos Rurais" do Plano - são perfeita-
mente justas. Pelo perfeito, conhecimento
de causa dos díversos tipos de terreno do
Distrito Federal e suas áreas de cultivo,
é evidente que os Roberto estudaram o
Relatório da firma americana especíall-
zada Donald Belcher (que é um livro, de
que tenho em mão um exemplar), e prin-
cipalmente as plantas feitas de plásticos
(para serem superpcstas umas às outras),
que me foi dado ver na Novacap, em Bra-
sília -, plantas admiráveis, que até hoje
estão servindo de base ao planejamento
do Distrito Federal.

Dêsse ponto de vista, e não apenas dos
demais, há a mais completa. oposíção en-
tre o Plano dos Roberto e o de Lúcío, 'O

primeiro tendo partido do planejamento
regícnal para chegar ao urbano; o segun-
do tendo admitido que aquêle planeja-
mento haveria de ser feito em função da
cidade mesma, o que, infelizmente, até
agora não se Iêz, eu começa apenas a se
fazer, com gravíssimo prejuízo para: o de-o
senvolvimento das cidades satélites
Gama, Taguatinga, Sobraidinho e prmcí-
palmente o chamado Núcleo Band-eirante,
ou Cidade Livre -, que, crescendo desor-
denadamente, com os seus barracões de
zinco semelhantes aos das nossas favelas,
de permeio com casas de concreto às vêzes
revesti das com litocerámíca ou outros ma-
teriais -, formam com a Oapital, um
contraste gritante de opulência e mi-
séria .
Marcelo responde às críticas com uma

página inteligente e vigorosa:



"Para. que uma comunidade urbana viva
comp um todo orgânico e harmonioso não
pode exceder certos limites de extensão e po-
pulação . Excedendo, verifica-se um enfra-
quecimento na ccesão social', Aparece uma
tendência à formação de grupos autôn cmcs,
muí tas vêzes antagônícos, e cuja convivên-
cia em uma mesma unidade política e admi-
nistrativa cria problemas de estrutura social.
O tamanho da cidade deve ser tal que per-
mite. um enriquecimento dos serviços espe-
cializados de uso geral e possibilite a convi-
vência social em quadro amplo e variado.
Há mais de 50 anos estudam-se os inconve-

nientes da megalópolis, da cidade imensa que
vai se expandindo indefinidamente, dissol-
vendo-se e tornando-se caótica. Sabemos que
os contrôles são mais efetivos - como as es-
tatísticas provam - em cidades menores de
100 mil habitantes. Evidentemente, a capital
do Brasil não poderia ser contida nesse li-
mite. Imaginamos então um sistema de Uni-
dades Urbanas - cada uma consistindo em
uma cidade completa e perfeitamente auto-
satísreíta, tôdas porém interligadas por um
sistema de trânsito rápido.
A. área, da nossa capital seria formada pelo

ccnjunt-, das Unidades, a zona da sede do
'Govêrrio (Parque Federal) e de uma série
de instalações de uso metropolitano.
Propusemos a construção de 7 Unidades Ur-

banas, cada u'ma com a população máxima de
72 mil habitantes. Como organismo vivo, a
Unidade cresceria até atingir o talhe adulto.
Depois o crescimento se daria por reprodução,
Novas unidades poderiam ser criadas, tôdas
oferecendo condições de moradia, trabalho,
recreação e assistência, equivalentes, tôdas,
não havendo' satélites, unidades secundárias
e muito menos subúrbios ou cidades-dormi-
tórios.
Sabíamos, e os fatos vieram comprovar, que

r, nossa proposição ainda era revolucionária e
não seria apreendida com facilidade. Trata-
va-se de uma idéia nova. Analisamos com a
.precisão possível o seu funcionamento como
estrutura social e econômica. Fizemos com
2, estrutura urbana o mesmo que Rino Levi
féz com o esqueleto dos prédios que apre-
sentou: providenciamos os seus cálculos e os
exibimos como demonstração da viabilidade.
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Prcpondo a Metrópole Polinuelear propu-
semos, também, que o problema da' instala-
ção da admíriíetracão pública fôsse encarado
com realismo e amplidão. Estamos habitua-
dOBa vê-Ia dividida em Ministérios, cada Mi-
nistério com um grande edifício onde tra-
balha o Ministro cercado de todos os auxi-
liares. Contudo, o Ministério é um agrupa-
mento de funções governamentais de
reza semelhante. O conjunto geral
funções está em contínua expansão e

natu-
dessas
trans-

formação. Quando o agrupamento já não sa-
tisfaz, criam-se novos arranjos e o conjunto
dos Ministérios é alterado. Essas modificações
são constantes e planejar para o futuro dís-
tante com base nos Ministérios atuais, pro-
jetando por exemplo, um edifício para cada
um, seria puerilidade.
No plano, não figuramos expressamente

agrupamentos ministeriais, apenas agrupa-
mentos funcionais - distribuindo-os por
tôdas as Unidades. No Parque Federal loca-
lizamos apenas a cúpula dos três podêres da
República, os seus órgãos imediatos de as:
sessorta e secretariado e as instalações supe-
rtcres de cultura. Ê:ste conjunto seria a ca-
beça da cidade, imutável (esperávamos) pelos
tempos a fora.
As unidades seriam cidades de composição

populacional variada - o que concordava com
a opinião do Sr. Stamo Papadaki, segundo
entrevista ccncedída a jornal - apesar de
possuírem uma função dominante. As dís-
tãncias seriam pequenas, o trabalho, a di-
versão, as compras, fàcilmente alcançados a
pé sempre por caminhos cobertos e indepen-
dentes da passagem dos veículos. No Core-
palavra dívulgada pelos CIAM, que escolhe-
mcs para identificar o coração, o centro vital
da comunidade, que procuramos traçar bem
definido e proporcionado às necessidades da
população seriam processadas as ati vidades
sociais dos habitantes.
Como quiséssemos acentuar o ideal demo-

crático da comunidade, procuramos, que tôdas
as Unidades pudessem apresentar um perfil
(sky-Iíne) movimentado, constando de volu-
mes se harmonizando, num jôgo tranqüilo
contra céu, mas sem preponderânoia de ne-
nhuma edificação que simbolizasse o predo-
mínio de uma classe ou grupo econômico.

Bolford declarou que o nosso plano, apesar
de ser uma Welfare C'ity, era desumano. De-
sumano porque controlamos tôdas as circula-
ções e posições.
Em qualquer plano, mesmo os baseados nos

traçados mais elementares, as circulações são
definidas. No nosso, onde d;spunhamos de
elementos demográficos e eoortômicos sufi-
cientes pudemos estabelecer tôdas as posições.
INão estávamos especulando no vago, mas jo-

gando com precisões, e desejávamos que tôda
a organicidade urbana rõsse preservada. Es-
távamos, também, projetando em 3 dimen-
sões, apesar de saber que o Urbanismo ainda
em uso é meramente bidimensional (Le Cor-
busier: Il est à deux dimensions; il a ptongó
les villes dans Ie chaos). É impossível pro-
jetar-se tridimensionalmente sem o estabele-
cimento efetivo das densidades e a determi-
nação das posições.

Comentou, ainda, Holford que o diagrama
de nossa Unidade de 72 ll).il habitantes é vá-
lido para qualquer cidade num terreno plano,
não era especial para Brasília . Acontece que
em Brasilia o terreno é plariíssimo. Não iría-
mos promover' terraplenos, criar particulari-
dades, quando pensávamos tirar partido da
planura excepcional. Se o nosso esquema é
válido para qualquer outra cidade, ótimo. O
mesmo aconteceu com o de Mileto e outros
traçados célebres.

Terminando, anotou Holford que a nossa
metrópole não é metrópole porque as partes
são 'separadas, a cabeça permanece a mesma,
os sete corpos podendo crescer para dez ou
quatroza tendo, cada um, uma vida própria.
HOlford pode não ter apreciado, porém, isto

era perfeitamente o que desejávamos. A ca-
beça no caso, a cúpula dos três podêres da
República, esperávamos que não crescesse com
o correr dos anos. Não queríamos que ama-
nhã, daqui a vinte, a cinqüenta anos, só
porque IE1rasilia se transformou numa cidade
de 800, de 1 milhão de habitantes, o Brasil
ti vesse três ou quatro Presidentes, cinco ou
seis Congressos e meia dúzia ou mais de Su-
premos Tribunais.
Queríamos que a cidade fôsse crescendo, se

necessitasse crescer, pelo nascimento de no-
vas unidades, tôdas propiciando aos habrtari-
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tes condições dignas de haortação, trabalho,
recreação e assistência.
O homem normal, vem ao mundo peque-

nino, vai crescendo, chega a um metro e
setenta, ou nem isso, ou vai a um metro e
oitenta, às vêzes um pouco mais, e é só. Não
vai a dois metros, a cinco metrcs , Atingindo
o talhe adulto, o homem somente crescerá re-
produzindo-se nos' fllhos, que evoluirão pelo
mesmo processo.
As cidades do mundo moderno serão polt-

nucleares. Se plantarem, hoje, a· semente
cansada da cidade de célula única, ela po-
derá até brotar. Ma.s quando chegar a certo
tamanho, ela se decomporá, por si própria,
em unidades distintas. Sente-se essa deter-
minação em tôdas as cidades atuais. Os co-
merciantes astutos já o perceberam e vão
instalando nos bairros, nos subúrbios, os
grandes centros de compras e diversões. No
Rio, Copacabana, é uma unidade, TiJuca,
outra, e Madureira, etc. Os escritórios, as
escolas, os bares noturnos, vão se aproxi-
mando e constituindo uma célula indepen-
dente da pobre ex-célula única. A propósito,
onde anda o grande centro metropol1tano do
Rio de Janeiro? Praça 15? Rua do Ouvidor?
Castelo? Clnelândia.?"

Das críticas do Júri, a que mais deve
ter ferido a sensibilidade dos projetistas
suponho tenha sido a de terem classifi-
cado o traçado de desumano, porque se
assim fôsse estaria, o Plano frontalmente
se opondo ao objetivo mesmo que êles
tinham em mira: o de uma federação de
Comunidades Felizes, cada Unidade sendo
como que uma cidadezinha ideal, classifi-
cação que adoto com o pensamento em
Bukíngkham, - em quem os europeus
admitem tenha se ínspírado Ebeneser
Hcward como já referi -, um e outro
dêstes dois últimos reformadores oítocen-
tistas te-ndo adotado esquemas radíocên-
tricos, o do primeiro formando quadrados
concêntricos, o do segundo, círculos tam-
bém concêntricos, inequivocamente inspi-
rados na Cidade Ideal da Renascença, di-
fundida a partir de Alberti na sua inter-
pretação de Vitrúvio, [por tratadistas tais
como Filarete, Scamozzi, Vasari, ete.
que ·ao invés dos traçados irregulares me-
dievais baseados na conveniência eno con-
fôrto orgânicamente procurados (de que
comumente resultaram os aspectos pito-
rescos paradoxalmente tão caros aos ho-
mens .da Era Maquínístaó elegeram como
normas traçados regulares prêvíaments
concebidos por inteiro, nem sempre radio-
cêntricos (a cidade ideal de Scamozzi
por exemplo, era de traçado em xadrez),

mas sempre concentrados, envolvída a ci-
dade por um circulo ou um polígono re-
gular de número variável de lados. Foi
êsse tipo de traçado que os Roberto .ele-
geram para as suas Unidades, do que re-
sultou que ao invés" de superquadras
fizessem setores circulares, dentro dos
quais acomodaram as Unidades de Vizi-
nhança. Mlas não tinham a intenção de
as aprisionar a soluções rígidas. O que
êles pretenderam previamente determinar
foram só as grandes circulações: a perifé-
ríca e a interna, a densidade demográfica
de cada Unidade Urbana e o partido ra-
dial delas. As soluções dentro de cada
setor, a começar pelas circulações, deve-
riam, porém, variar indefinidamente, cin-
gindo-se às conveníêncías dos moradores,
de modo que daí resultassem diversidades
de volumes, de formas e de tratamento
em geral que poderiam ser de grande pi-
toresco como expressão sincera e autêntica
de vida.
Eram, de resto, estas as idéias que de

há muito defenderam, relativamente, por
exemplo, ao encanto das praças italianas
(a que Marcelo se referiu sempre com
,tanta! ternura), tais como a de S. Marcos
de Veneza, que, creio, não tenha paralela
no mundo e cuja sedução resulta exata-
mente da variedade de forma e de trata-
mento, e até de épocas, variedade que se
acentua quando se compara a praça com
as 'demais da mesma ou de outras cida-
des, cada qual fixando a palpitação de
vida de um determinado momento e de
momentos sucessivos da sua história.
Jamais tiveram os Roberto a idéia pre-
concebida - e afirmam-no com veemên-
cia -, de matrízar ou aprisionar os pós-
teres a um conceito formalístico, em
verdade só válido na consciência do mo-
mento mesmo em que o plano é conce-
bido. Porque de fato, se há lição legítima
.a; se tirar 'da História é essa: a de que
cada momento 'da vida da Humanidade
e de cada povo, tem sua própria consciên-
cia, com valôres próprios, inconfundíveis:
de ;política, vida social, economia, filo-
sofía, ciência, indústria e arte; de arqui-
tetura e urbanismo também. E as realiJ~
zaçêes que atingem a altitudes que as
façam notar da posteridade são aquelas
em que essa consciência do presente se
exprime; não 'a! do passado, o que repre-
sentaria uma sujeição índevída.

:É possível retomar a uma idéia do"Pãs-
sado e recondícíoná-Ia à luz do presente
desde que o retôrno resulte de um im-
pulso natural e não de obrigatória subor-

dínação à imposição do pensamento da
geração anterior.
Essa retomada tem sído de resto fre-

qüente': condições peculiares a um deter-
minado período histórico reaparecendo re-
condicionadas noutras gerações.
~ja como fôr, o Plano Pílôto dos Ro-

berto para Brasflía, último dos "grandes
trabalhos" a que Marcelo ligou o seu
nome, é uma realização de fôlego, que me-
rece ser apreciada, inclusive porqus se
presta a vibrantes controvérsias e é pos-
sível - não duvido que 'isso ocorra -
venha a exercer influência no ulterior
conceito da cidade moderna, quanto mais
não seja pela aceitação do sistema poli-
nuclear em contraposíção ao mononuclear
ainda em uso.
Eis, numa análise sumáría e numa! vi-

são de conjunto, o acervo de trabalhos
dos M.M.M., equipe que atingida por
dois golpes brutais, primeiro a morte de
Milton e onze anos depois a de Marcelo,
prossegue, com Mauricio à frente, empe-
nhada em manter ínalterados os padrões
de qualidade que lhe deram renome in-
ternacional, fiel à memória de seu fun-
dador, personalidade de ínvulgar inteli-
gência, vivacidade e originalidade, de
que se orgulha a Faculdade de Arquite-
tura, que lhe rende aqui sua comovida
homenagem. Para terminar reproduzo
ainda uma vez as palavras de altivez, in-
dependência e estímulo ;por êle endere-
çadas aos estudantes:
"Homens de equipe na hora da reali-

zação, não dispomos de ninguém quando
criamos. Temos a solidão consciente do
Rilke da primeira elegia. Se gritássemos,
ninguém, ou nenhum na hierarquia dos
anjos seria destacado para atender ao
nosso grito. E se fôsse, e se viesse, nos
esmagaria com a desproporção de sua
existência. Como OS anjos não podem nos
socorrer, limitamos ao mínimo a sua atra-
ção. O mesmo quanto aos homens, ainda
mais Inúteis do que os anjos... Quem
não tem coragem de confiar no seu ins-
tinto, quem não julga possível sentir no
rosto o vento que dá a direção do jôgo
de cabra-cega da vida, nunca será arqui-
teto".

NOTAS

26) "Estudos Brasileiros", Ano !II, vol. 8,
11.° 23, março-abril de 1942.

27) "Diário de São Paulo", 30-V-1948.
28) "A Tribuna de 'São Paulo".



Apêndice
Conceitos Doutrinários dos M.l\i.M.
Roberto sôbre Urbanismo (Apre-
sentação à Guisa de Intrólto ao
Relatório que Acompanhou
Plano Crubo Frio - Búzios)
I

Publica-se multo sôbre planeja-
mento de cidade - livros, revistas,
ensaios, proposições, desenhos, fo-
tografias. Cada autor, Inglês ou
francês, italiano ou escandtna vo,
russo ou americano, ·alemão
pClonês, apresenta-se multo
cuUar, Introduz modificações
terminologia e afirma, ou sugere,
discordar de todos os outros.
Sem dúvida, vários apresentam

valiosa contribuição. Mas a estru-
tura de todos os escrttcs e dia-
gramas - percebe-se fàcilmente
_ obedece à codificação de Ebe-
neser Howard, ampliada e atuali-
zada por Raymond Unwln, Cla-
renoe Perry, Henry Wright e C.S.
Stein. Essa obediência, confessada
ou não, prova que há uma una-
nimidade quanto aos princípios do
urbanismo moderno.
A primeira edição do "TC-

morrow", de Howard, é de 1898.
Entretanto, os princípios do urba-
nismo moderno têm origens muito
mais antigas. Na Bíblia (MolsÉs,
Ezequiel), em Licurgo e Sólon, em
Platão, em Aristóteles e em Tho-
mas More encontram-se as idéias
da cidade de dimensões e popula-
ção predeterminadas, proibida de
espratar-se indefinidamente, e na
faixa rural e a in tegração do
campo. A idéia "neighbourhood
untt" nasceu na "Utopia". As OU_

tras brotaram de Leonardo da
Vinc!, proposta a Ludovico, o Mou-
1'0): divisão da cidade em unida-
des orgánlcas, definidas e separa-
das por espaços verdes; classifica-
ção das circulações, separação dos
sistemas de tráfego dos caminhos
e lugares do homem a pé.
Já vai longe o tempo em que

planejar uma cidade era escolher
um traçado-xadrez, rádio-concên-
trico, arabesco-român tíco, ramifi-
cado -, ou doís ou três e combi-
ná-los, ou superpô-Ics, procurando
uma simetria ou combinação feliz
das disposições, buscando alinha-
mentos; ou distribuir zonas, esta-
belecendo tonalidades, colorindo
por funções, mais claro, residên-
cias, mais carregado, comércio, em
roxo, indústrias; ou gradações por
densidades, mais sombrio no anel
central. clareando para as perife-
rias; eu o zoneamento social, aqui,
burgueses, proletários nos cantos.
Quando as cidades eram tecidas

em xadrez eu radialmente,
etc. -, COm uns abertos aqui e
ali para os encontros, as trocas,
as rezas, a administração, o es-
petáculos e os exercícios dos ha-
bitantes, não existiam problemas
de tráfego. Nos suntuosos traça-
dcs imperiais - tantas vêzes re-
prcdur tdos sem suntuosidade al-
guma e em escala e circunstâncias
inadmissíveis - a grande veloci-
dade consíderada era a da carroça
do rei. O aumento das velocida-
des mecânicas e a multiplicação
incrível dos veículos, inundando
e congestionando as cidades, in-
vadindo os espaces sociais, expul-

o

saneio o homem dos lugares que
lhe foram meticulosamente prepa-
rados, Impedindo-o de continuar
a perceber os eixos das grandes
vias, o jôgo das perspectivas e a
intenção dos monumentos, trans-
formando-o em assustado perma-
nente, comprimido contra os mu-
ros e arriscando a sua pobre vida
- cada sessenta metros, tornaram
impossível a qualquer autoridade,
Sforza ou não Sforza, desprezar a
classificação e diferenciação das
circulações, a separação dos sis-
temas de tráfego dos caminhos a
pé. Como ferramentas de planeja;
mento, a avenida, o boutevam, a
perspectiva, a costaneira, etc.,
recolheram-se á arqueologia.
"Colng places and enjoyng the

uses of places are quite distincts
functlons" (C. S. Stein). Quando
se transporta, o homem necessita
Ir rápido, já que Inventou cs
processos que permitem Ir rápido.
Dirigindo a sua máquina, precisa
concentrar-se na operação, ener-
vando-o ínterrupções e imprevis-
tos. Atingido o destino, estacio-
nado o veículo, restabelecido à
condição de pedestre, esquece-se
de que até poucos minutos antes
era "chauffeur" ou passageiro e
quer sen tír-se livre e seguro.
Quer saborear todo o seu cami-
nho, poder parar, encontrar, vol-
tar, admirar. a mulher que passa,
ver aproximar-se o belo edifício,
emocionar-se com. as suas pro-
porções e a SUa relação com as
instalações mais baixas, quer con-
tornar a fonte, sentir o respingo
do jôrro, e perceber que há flô.,
res. O parqueamento de veículos
deve ser conveniente e próximo,
e fàcilmente acessíveis as vias de
tráfego rápido; mas que não cru-
zem o seu caminho, que não in-
terfiram com o seu direito de
constatar tranqüilamente que a
sua Cidade é linda.

ou
pe-
na

Nas tramas urbanas tradicionais,
os cruzamentos se sucedem cada
cinqüenta, cada cem metros. Tor-
nadas específicas. libertas da edí-
ficação, a., vias de tráfego podem
ser muito espaçadas, formando, as
artérias e subartértas, sistemas
pràtlcamente periféricos. As áreas
demarcadas pelos sistemas são
chamadas por vários nomes. "Su-
perblock", entretanto, é o maís
divulgado.
No momento, há também acôrco

quanto à unidade urbanística. Ela
não pode ser um simples edifício,
ou 'um lote, ou uma rua. Precisa
ser uma coisa maior, um conjunto
que abrigue uma porção variada
c substancial de população e
contenha, além das habitações, as
ínstatações necessárias à satisfa-
ção de determinadas necessidades
cotidianas do indivíduo e da so-
ciedade. Desde a ststernattzação
de Clarence Perry (Neígbourhood
Unit, 1924), o conceito unidade de
vizinhança vem sendo a base de
todos os planes e proposições, va-
riando, contudo, de escala e cons-
tituição.
Os recentes planos de urbanismo

consistem de um centro cívico, às
vêzes decomposto
- administração,
sões e compras -

em dois ou três
negócícs díver-
e de um sistema

de vias espaçadas, rormando "su-
perblocks", cada superblock con-
tendo uma unidade de vizinhança
(Neígbourhood Unit, ou Quartler,
ou Secteur, etc.), os interiores
dos superblocks livres de circula-
ção de autcs, ou apenas com vias
locais, as habí tações abrindo para
jardins, que, nos bons projetos,
entrelaçam-se e tornam.ss rami-
ficações de um grande parque.
Cada unidade de vizinhança pos-
sui também o seu centro cívico,
também, algumas vêzes, decom-
posto de dois ou três.
Sem pretendermos discutir teses

de urbanismo nós riscamcs,
outros discutem - concordamos
que as cidades existentes serão
reabilitadas pela substituição, pau-
Iatina ou violen ta, de grandes
massas de edificação, massas dis-
formes e irracionais, por super-
blocks e unidades de víztnhariça .
Quanto ao planejamento de novas
ctdades, julgamos que a concepção
pon tilhar, onde, de certa forma,
a parte condlclona o conjunto,
deve evoluir. Somos pela trans-
cendência da unidade de vízt.,
nhança em "unidade urbana"
(M. F. Rougej ,
A nova cidade não deve constar

de uma série de unidades de vtzt-
rihança em volta de Um centro
cívico. Mas uma unidade em si,
compreendendo, em determinados
casos, unidades secundárias, de
subordinação indiscutível. Man-
tendo a cidade (town, cité, falta-
nos um têrmo em português), em
escala compatível, permitindo to-
dcs os .contrôles, a cidade cons-
tituirá um organismo total, não se
decompondo em unidades possíveis
de dissolução e multiplicação.
Limitada' em área e volume, a

cidade será necessàriamente pe-
quena. Pequenas eram as cidades
da Renascença, mas robustas em
suas vidas social e artística; e o
menos progressista dos conserva-
dores concorda, quando conges-
tiona o tráfego ou quando faltam
as coisas, que a grande cidade é
um mal, "um dos corolários de-
sumanos do capitalismo".
De perímetro definido, ligado ao

centro - princípio de convergên-
cia - por dois sistemas indepen-
dentes de circulação - vias de
tráfego e caminhos de pedestres,
êstes, dispostos nos espaços ver-
des, entre as edificações, inter-
caladas de atrativos naturais e ar-
quí tetôrríecs, determinarão o afas-
tamento. tolerável do centro ao
perímetro. A Unidade Urbana,
completa em si e formando um
organismo, somente poderá ex-
pandir-se por reprodução, como
todo organismo depois de atingir
o talhe adulto.
Clarence Perry, sistematizando o

Neighbourhood Unit, sugeriu que
ête fôsse constituído apenas do
número de famílias necessário à
manutenção de uma escola: pri-
mária e de um pequeno centro de
compras. Assim pequeno, seriam
mantidas a organização' e simpatia
de vizinhança, cada habitante co-
nhecendo o outro, senão pessoal-
mente, pelo menos de vista. Na
Unidade Urbana haverá maior ano-
nimato, maiores posstbíltdades de

novos conhecimentos, vidauma
social mais ampla e mais estimu-
lante. Formando um organismo
completo, cada unidade fornecerá
os elementos necessários à satis-
fação física, espiritual e social de
seus habitantes, exigindo tôdas as
part.ícípações e responsabilidades.

Uma Unidade Urbana raramente
será Isolada. Definida e auto-
satisfeita, ela fará parte de uma
federação. Dentro da federação,
cada unidade, suficientemente afas-
tada uma das outras e protegida
pela faixa rural, guardará seu
caráter e sua integridade. Pos-
suindo locais de habitação e de
trabalho, centros de compras e de
diversões, instalações de cultura e
assistência, atrações naturais e ar-
qurtetôntoas, o habitante de cada
unidade, além da tranqüilidade,
do privativo, encontrará, em dis-
tância que poderá ser percorrida
~. pé, a agitação, o rumor, o mo-
vimento necessario
de "the ur~e to
Deslecar-se-á para

à satisfação
get together",
outras unida-

des quando s6f'tir o Impulso oca-
sional de variar.

Evidentemente, determinadas íns,
talaçõss de trabalho, cultura e
assistência exigem para a sua
criação e manutenção, uma popu-
Iação maior do que a de uma uni-
dade urbana. aomo os sistemas
gerais de circulação, as estradas
de ferro e os aeroportos que de-
verão ficar fora das unidades,
essas Instalações ocuparão as zo-
nas intersticlais, servindo e sendo
servidas por duas ou mais unida-
des. Definidas, isoladas e especí-
ficas, separadas, mas entrosadas
no sistema geral de circulação,
fàcilmen te ligada ao "core" de
cada unidade, jamais essas insta-
lações ccnstttuírão novos centros.

Para a Região aabo Frio-Búzlos-
Rio São João, que representa uma
área de cêrca de 400 quilômetros
quadrados, estabelecemos 17 uni-
dades urbanas espontâneamente
reunidas em três rederações, as-
sim como três centros de agrícul-
tura.
Pouquíssimo interessa à História

explicar que Tlbério foi obrigado
~. viver em Capri os dez últimos
anos de sua vida. Os seus doze
palácíos são mais do que um evento
histórico. Representam a realiza-
ção exuberante de um desejo Ia;
tente em todos os homens: pos-
suir, ou ter a sensação que possui
- seja por um mês, por três dias
- qualquer coisa à beira-mar.
O mar sempre foi e será a gran-

de atração. Uma estação de águas,
mesmo com fontes milagrosissi-
mas, uma cidade de montanha,
com neve e pistas rascínantes, um
lugar extremamente histórico ou
de jôgo desesperado dificilmente
pedem concorrer, em freqüência
turístíca estável, cem qualquer
cidade balneáría de forma estabe
lecida.

(Em 1955, meio milhão de ame-
ricanos foi à Europa. Dêsse meio
milhão, mais da metade Incluiu
no" planos de viagem tantos dias
nas praias francesas e ítaltanas .
Cinco milhões buscaram o sol, as
areias e as ondas da Flórlda).
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A indústria turística efetiva será,
um dia. estabelecída no IEtrasil.
Não podemos competir com os
outros países em história, em
graças metropolitanas, em grandes
altitudes. Mas temos riquezas po-
tenciais para o dia em que nos
dispusermos a colocar decidida-
mente a questão: a "jungle" e as
praias. E em praias, lindas há
pela costa tôda do Brasil. Rarfsai-
mas, entretanto, reunem os en-
cantos e as virtudes das praias de
Cabo Frio.
Cabo Frio é inegàvelmente ex-

cepcional. Devido à posição, às
correntes, aos ventos, é mesmo
quase frio. Tem 7 graus centígra-
dos menos do que o Rio, o que
equivale a Correias, a Itaipava.
Além da temperatura, Cabo Frio
possui um ar todo especial e' uma
grande e variada beleza.
Cabo Frio, que pertenceu aos

tamoios, que teve pau-brasít e
viu luvas de flibusteiros, será o
quartel-general do turismo bra-
sileiro.
Uma cidade não nasce só por-

que alguém decidiu. Nasce em
função de Uma coisa e mantém-se
e se expande em função de outras
coisas. Cabo Frio-Búzios nascerá
em função do turismo. Turismo
efetivo e' não aventura do espe-
culadcr . Indústria em si, o tu-
rismo, contudo, para ser implan-
tado e desabrochado, carece da
víztnhança de outras indústrias e
de uma grande agricultura. Tor-
nou-se indispensável a elaboração
de um grande plano diretor re,
gional que determinasse uma li-
nha de implantação e crescimen-
to. Um plano de urbanismo.
,,_ Urbanismo: biologia, socio-

logia, economia". De acôrdo. Mas
tôda a aventura principia e ter-
mina arquiteturalmente: um ins-
tinto de início pressente e decide
um caminho; as pesquisas e as

depois, comprovam e
o arremate é compo-
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análises,
retificam;
sição.
Evidentemente, é um trabalho

que necessíta de uma grande
equipe. Ninguém melhor do que
o arquiteto contemporâneo está
habituado a trabalhar com uma
grande equipe, a saber organizar
a equipe, a compreender e a har-
monizar o serviço de cada mem-
bro da equipe. Uma equipe -
seja para um trabalho de arqui-
tetura ou de sua síntese - urba-
nismo -, nâo pode ser formada
de homens, mesmo eminentes,
que não se respeitem, não se com-
preendam, não se estimem. É ín-:
dispensável que a equipe seja
verdadeira e que trabalhe em con-
junto quase desde o inicio, cada
elemento Interessado' no trabalho
da outro.
Em Cabo Frio-Búzios, voando

sôbre a região, contornando-a de
barco, caminhando sôbre dunas e
campos, sentimos o que devia ser

feito. Sentimos que uma cidade
importante - quer dizer, 'Uma
confederação importante de uni-
dades urbanas felizes - podia ser
estabelecida. Meditamos, traçamos
uns esboços e convocamos Paulo
Novaes. Engenheiro civil, professor
de economia, técnico em organi-
zação racional do trabalho, am-
plamente viajado tranqüilo per-
sistente e perito ~m descobr~r ho-
mens e informações, NOvaes era
a pessoa que nos convinha. Es-
tudou nossos esboços, Inteirou-se
dos nossos pressentimentos, orga-
nizou uma equipe e entrosou-a
com a nossa. Convocamos con-
sultores, discutimos, e elaboramos
um programa:
Assegurar uma população está-

vel, equilibrada em relação aos,
recursos naturais e atividades eco-
nômicas, localizada nas zonas
apropriadas, em conjuntos urba-
nos de composição harmônica e
dimensões econômicas. Evitar aglo-
merações urbanas desordenadas de
crescimento imprevisto e a~ti-
econômico.
Assegurar o abastecimento de

alimentos pela fixação de áreas de
cultivos e pastagens; garantir a
proteção de mananciais e a exís,
tência de reservas florestais, de
rauna e flora; preservação dos
valôres naturais da região; impe-
dir a destruição dos recursos na-
turais e a Iocaltzação inadequada
de aglomerações urbanas.
Assegurar vias de comunícação,

traçadas e classificadas racional-
mente; possibilitar o abastecimen-
to econômico das utilidades; im-
pedir o desenvolvimento unila-
teral de centros econômicos ou
residenciais, criando dificuldades
futuras pela imprevisão de sua
conexão cem os serviços públicos
essenciais da região.
Assegurar a existência de atí-

vídades econômicas adequadas aos
recursos naturais e ao equilíbrio
social da região; impedir o de-
senvolvimento 'e atividades eco-
nômicas de conseqüência perni-
cícsa para a ecologia e para a
vida social.
Assegurar unidades admínístra-

tívas econômicas e uma estrutura
social e política da região que
permita a participação ativa da
população na administração local;
limitar a existência de situação
de irresponsabilidade social e a
falta de cooperação de víztnhança.
Assegurar condições que desper;

tem, e mantenham desperto, e
orgulho cívico dos habitantes.
Ao ~mesmo tempo que Novaes

e seus colaboradores pesquisa-
vam e analisavam, Fernando Se-
gadas Vianna, agrônomo Iúcído e
experimentado, estudava
logía . Pacientemente,

a eco-
auxiliado

pela Srta. Lêda Dau, examinava
as terras e' classírícava-as, comple;
tando o trabalho com o planeja-

mento agrícola. Ninguém: traba-
lhava em compartimentos estan-
ques. Encontravamo-ncs quase dià-
riamente, e o trabalho de um era
entendido e apreciado por todos.
Decidimos, de início, aplicar o

prmcípto da Unidade Urbana auto-
satisfeita. Decidimos, também, que
nenhuma 'Unidade conteria mais
de 15.000 habitantes. Queríamos
animar a paisagem de Cabo' FriO_
Búv íos com gente e casas, cultu-
ras e bichos; não queríamos inun-
dá-Ia e destruí-Ia.
Unidades de turismo e veraneio,

porém com vida local estável e
sã interessava-nos a classificação,
di~trlbuição e equilíbriO das duas
populações - a fixa e a flutuan-
te. Interessava-nos, também, e
muito, saber o máximo de pessoas
que poderiam se estabelecer e
usufruir da Região. (Os especula-
dores, sempre estreitos e sem ima-
ginação, mas ubíquos e diligen-
tes, já ameaçavam retalhá-Ia em
centenas de milhares de lotes).

Sabíamos a área regional de
produção de alimentos. Partindo
do número de calorias necessárias,
por dia, ao sustento de uma pessoa
(tomando médias superiores às
atuais do Bra5il, mas dentro de
nossas realidades) , calculamos a
área de terra necessária à produ,
ção dos alimentos fornecedores
das calorias. Descontamos as cor-
respondentes à produção de ali-
mentos que, por óbvias questões
econômicas deveriam ser de outras
procedências. Com uma simples
operação aritmética achamos a
população ,máxima que a região
poderá comportar - melhor ali-
mentar: 144.000 habitantes. '

Determinada a população total,
pudemos retificar a população das
diversas urrídades, e o número
destas.
Ela:boramos, então, o Plano Re-

gional, determinando a área e a
densidade de' cada unidade urba-
na, já que tinhamos concluídos os
estudos gerais de' organização eco-
nômica. Paulo Novaes, em suas
próprias palavras, explica como se
processou o estudo da organiza-
çãoeconõmica da comunidade:
"As entidades econômicas e so-

ciais, diferenciadas e específicas,
que podem 'existir em uma uni-
dade regional, não dependem só
do número de habitantes. Se assim
fõsse, bastaria uma tabela de ín-
dices ou coeficientes para indicar
os elementos a prever no planeja-
mento de '19.macomunidade.

A conveniência de uma deter-
minada atividade econômica ou
social, o seu dimenslonamento e
localização, dependem de fatôres
a examinar para as condições
próprias de cada comuntdade . Até
que ponto é essa atividade aceita
ou desejada pela população? Até
que ponto é ela econômicamente

factfvel? Se as condíções locais
não permitem que ela exista como
entidade isolada, poderia, existir
em combinação com outra?

Na solução de cada caso entra o
critério pessoal do planejador que,
dentro das limitações de ordem
econômica, procura chegar a um
conjunto harmonioso, não esque-
cendo que, entre a natureza, a
população e o quadro social, de-
vem ,:-x!~tir relações preciosas, que
definam e afirmem o caráter e ft

persona lírtade da região.

O conjunto das atividades e
funções, porém, não é arbitrário.
A riqueza e o bem-estar da po-
pulação dependem da utilização
mais eficiente da mão-de-obra. É

necessário prever ocupação para
tôda a população ativa, evitar o
desemprêgo estacional, conseguir
o melhor rendimento para os' ín-
ve.stimentos previstos, assegurar o
abastecimento e os serviços es-
senciais em condições econômicas
favoráveis.

Há, portanto, um certo arbítrio
na escolha das atividades especírí-
cas e na extensão que lhas é dada,
no plano, e, por outro lado, bas-
tante rigidez na composição final
do conjunto.

Para que o economista possa co-
laborar utilmente no planejamento
regional é necessária a sua íntima
integração na equipe mrbarrístíca,
de medo que os seus critérios coin-
cidam com o espírito geral do
plano. A sua tarefa é calcular os
elementos da estrutura econômica
e social, contribuindo para dar
consistência, sentido econômico e
lógica social ao conjunto.

No planejamento de Cabo Frio-
Búzios o estudo econômico pode
ser dividido em quatro fases dis-
tintas:
1 ..:...Determinaç.ão das propor-

ções de equilíbrio entre popula-
ção flutuante (veranistas e turis-
tas) e populaçâo fixa.
2 _ Determinaç'ão das densida-

des e das concentrações popula-
cionais.
3 - Estudo de uma unidade-

tipo, para pesquisa das condições
- de equilíbrio econômico em fun-
ção das atividades previstas.
4 _ Estudo dos dispositivos Ie-'

gaís e institucionais necessários
para garantir o funcionamento do
sistema.
O Estudo econôm.ico acompanhou

e foi continuamente influenciado,
em cada uma das fases, pelo tra-
balho dos outros membros da
equipe. O resultado final não é
o produto de aplicação de fórmu-
las ou tabelas, mas a harmoní-
zação de fatôres ecológicos, eco-
nômicos, e sociais, dentro dos me-
lhores princípiOS técnicos, e de
uma unidade de concepção". O



PANORAMAE:M TR1!:S TONS

Ricos matizes verde-s, um rio de curvas
inesperadas, vegetação alta, calor ,e umi-
dade. Pela ",cidade, recordações vivas que
se mantêm (j,esde a época colonial; calça-
das sombreadas, cobertas COm teilhas sus-
. tentadas :por madeiras velhas de tempo,
um certo sabor que parece não pertencer
.a nosso século. Movimento intenso nas
ruas, gente preocupada com as próximas
colneítas de cana-de-açúcar, trabalhado-
res do petróleo, fazendeírcs . Bairros nOV00
construindo-se 'em traçados de ruas retí-
líneas: Santa Cruz de La sierra,

Logo vem a cordilheira, insinuando-se
. paulatinamente, quebrando o verde, depoís
subindo altaneira e íngreme até cinco mil
e tantos metros, para baixar, do outro
lado, em canhadões e vales de clima ame-
no, de soi límpido iluminando quadros
amarelos, ocres, terra de 8iena. Fmal-
mente, um vale cada vez mais amplo que
num só 'abraço abrange uma extensão
considerável, um vale generoso, ímtensa-
mente 'trabalha,do em quadros que. recor-
dam Mondrían, que aconchega uma ci-
dade tranqüila e pacata, estendendo-se em
casas baixas de CÔTes rortes. Çidl!-de. de
jardins com muitas flôres: Cochabamba.

Continuando a ascendente cordilheira, o
Altíplano duro e liso, preâmbulo de mis-
teriosas distâncias, lugar de ventos que
trazem o frio dos glacíares. Platô andíno,
eôr-de-palha, salpicado por surpreenden-
tes lagoas naturais oTIld~fe a:brig,am fla-
míngos de plumagem vermelha. Dequan-
do em quando povoações mímetízadas den-
tro da paisagem severa, HOTas e horas
ante ,a visão dos cumes distantes, apenas
espreitando no horizonte. Imprevista-
mente, quase sem nenhum aviso, uma eS-
carpa que, descendo seiscentos metros, do-
minada por uma alta e imponente mon-
tanha de forma singular, abre-se Em um
espaço largo: za Paz.
Três cidades bolivianas em símbíose de

cornplementação .

O PAíS, O HOMEM E SUA
ARQUITETURA

,i •• :;.
"'I ~ •••••

Bolívia dírerente ; encravadã' no centro
do continente, limitada' por seus proble-
mas - que são semelhantes a'CBdas cinco
nações que a rodeiam - atravessando um
estado de erervecêncía polítdca revolucio-
nária constante, deve resolver situações de
gravidade econômica, de' tnitegração popu-
lacíonal com um milhão e quinhentos mil
cempesinos em movimento reínvíndícató-
rio, de sua trágica, medlterraneídade, da

A pedra, o' concreto e o cobre na cobertura, componentes e.e. uma
singular capela, exemplo das possibilidades dOs materiais locais.

Bolíviâ
Texto e fotos do

Arquiteto Mauricio Galindo R.

falta de meios de comunicação, etc., dei-
xando pouca chance para as inversões no
campo da construção, que só se manifesta
com je.co de arquitetura estrangeira ou
simplesmente de arquitetura ínternacíonal.
As faculdades de La Paz e Cochabamba,

graduando, em média, cínco profissionais
por ano (são setenta os arquitetos em todo
o país), sofrem o mal comum dos; erraíza-
dos catedrátícos antigos que opõem resis-
tência às novas i'cLéias. POIl' outro lado, a
regulamentação profissional, apesar de
bem definir e defender o trabalho 00 ar-
quítzto, não é levada à prática. Uma si-
tuação, enfim, pouco alentadora. No en-
tanto, com a chegada de jovens arquitetos
que começam a afastar e suprimir o des-
necessárío, supérfluo e obsoleto, já é pos-
sível encontrar um movimento firme para
uma revisão integral, movimento tímido
ainda, mas que deverá se constítuír no
núcleo de origem de uma nova arquite-
tura.
Amanhã os arquitetos bolivianos pode-

rão equacíonar a linguagem que signifique
resposta à condições climáticas, geográfí-
cacs, econômicas e sociais. Sem procurar
um transplante simplório da arquitetura
importada, buscãndo e pesquísando, isto
sim, a sin;il!~u_dede pro~le~a,~ em circuns-
tâncias e lugares parecidos, para, depois

o monumento aos mortos da Revolução Nacional (1952); influên-
cia mexicana. ou tentativa de arquitetura Insptrada em Tiahunacm.

.~.
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Basilica de São Francisco (La Par ), a pre ,
sença de um passado.

trabalhar com elementos próprios. Exata-
mente o que se deu no Brasil na década
de 1930, quando sua arquitetura situou-se
na vanguarda de suas manítestações na-
cionais.

Certamente, porém, a arquitetura boli-
viana não poderá deter-se nesta situação,
ou melhor, não deverá buscar o requinte
.das especulações plásticas, encaminhando-
se a serviço de problemas definidos. O
déficit habitacional urbano, !por e,x:emplo,
é enorme e, apesar de não existir o fator
ímposttívo e negativo !d') especulação imo-
bíliáría, não foram ainda propostos pla-
nejamentos satísfatóríos que busquem sua
solução, procurando-se apenas aliviar a
realidade com a construção de pequenos
caírrcs para algumas categorias sindicali-
zadas. Nas zonas rurais os campesinos edi-
ficam suas casas por meio de métodos
rudimentares, cem desperdício de energia,
evidentemente sem planejamentos racío-
naís, guiados apenas por um instir:rto se-
cular, conseguindo por vêzes soluções agra-
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dáveís, fazendo refletir sôbre os resultados
surpreendentes que advirtam procedendo-
se a uma planificação nacional, sem o de-
seio de impor critérios, adaptando-a ape-
nas às condíções materiais e espirituais
desta maioria boliviana. E assim, como
êstes, outros problemas que deverão ser
encarados também de forma simples, real,
econômica, mas sempre humana, que situe
o homem preponderando sôbre o espaço
criado.

Bolívia é um país virgem em arquitetura
. contemporânea !própria, legando suas exi-
gências às novas gerações, àqueles que, de-
pois de peregrinar pelo continente (só-
mente no Brasil estudam de 2·5a 30, futu-
ros arquitetos bolívíancis) , e reencontran-
do-se com os que cumprem sua. jornada
nas Faculdades nacionais, se entregarão
a um ssrõrço necessariamente fecundo,
contribuindo, com suas dife·rentes manei-
ras de pensar, 'a um resultado que mani-
feste uma nova e .promíssora experiência
sul-americana. O

o espírito barroco colonial materializado em
granito, tradição esquectrn.



o presente 'determina a importância do
passado. E o presente do cinema brasi-
leiro transtornuni antigos episód:-os de
nossa cinematografia, antes quase desco-
nhecidos, quase lendas, em História. A
descoberta ,de Mauro ("Descobrimento do
Brasil", "Ganga Bruta", etc.) é recente.
Pelo menos para as novas gerações. Mas
o "Lim-ite" e Mário Peixoto sempre esti-
veram na memória e até nas anedotas dos
velhos cinecluotstae, críticos e amadores
do cinema; Diz-se que ninguém viu "Li-
mite", o anedotário inclui a afirmação de
que êle não existe e até lhe deram um
apelido: O "Limito", com o no fim. Re-
centemente, na "Revisão Crítica do Cine-
ma Brasileiro", Glauber Rocha não só de-
dica um capítulo ao filme como também
cita, de passagem, um artigo de Eisenstein
entre outras tantas opiniões de gente como
Orson Welles, pOT exemplo (Welles, ao
que tudo indica, viu-o numa seseõo pro-
movida por Vinicius ae Moraes, no Rio,
durante sua tem-porada no Brasil). O "Li-
mite" foi o primeiro ,e único filme de
1vI Mio Peixoto. Foi rodado em praias flu-
minense, em 1933, quando o autor tinha
apenas 15 anos de idade. Sua fotografia
é do janiosc Edgar'à Brasil (que mais tar-
de iluminaria filmes de Humbertc M ouro).
Sua ·trilha musical preparada por Brütus
Pedreira inclui peças de Ranel, De'bussy,
Boroâin, Satie, Stravinski e Cesar rromic.
Sua duração: duas horas e meia. No
Brasil, parece, só foi apresenuuio publica-
mente em 1949, na Faculdade Nacional de
Filosofia, no antigo e famoso cineciube
daquela escola. Sua estréia se deu no
"Mtirble Art", de Londres, ocasião em que
Eisenstein o viu. No "Mtirble", ficou em
cartaz durante aots meses. Isso em 34,
mesmo ano em que seria apresentado na
"Salle âes Açricuüeurs", ctneclube dos
Champs Elysées, Paris. A "Salte" hoje rião
mais existe, o que quase se pode dizer de
"Limite", cujas cópias foram desapare-
cendo sucessivamente. Muito recentemen-

Eisenstein

te veio a notícia de que havia uma no
Museu de Cinema de Nova Iorque que
tõra destruída. A última esperança
das novas gerações, um dia, poderem vir
a conhecer êsse fenômeno: uma última
cópia que hoje está eenâo recupertuia gra-
ças ao "Museu Ido Som e da Imagem" do
Rio de Ja =iro, por iniciativa do Serviço
de Cinema do Estado da Guanabara, atra-
vés de seu diretor, Antônio Muniz Viana,
um dos poucos críticos de cinema dJ
Brasil que viu "Limitel'pouco depOis de
sua realização, Mário Peixoto vive hoje,
em afastamento voluntário, numa ilha do
litoral [iuminense, Há poucos meses houve
um movimento para que êle dirigisse um
nôvo filme (parece que chegou a escrever
um roteiro),' mas êle mesmo desistiu do
empreendimento. Sem ter ainda cheçasto
aos 50 anos de idade, Mário Peixoto pa-
rece considerar encerrada sua interferên-
cia no cinema. Interferência essa' que se
âeú logo após 15 anos e apenas uma vez.
Há muito o que dizer sobre a affaire-"Li-
mite", mas ficamos por aqui pois é difícil,
nesse caso, separar a lenda da realuuuie,
o anedótioo do histórico. Transcrevemos
aqui o célebre artigo de Eisenstein por
dois motivos: uma contribuição para o es-
clarecimenta de tão importante fenômeno
brasileiro e a qualidade tntrinseca, da cri-
tica do gênio russo. Note-se a precisão
clássica do autor do "Potemkin", aliada a
uma agilidade crítioa quase tão moderna
quanto a melhor técnica de nossos dias.
O artigo escrito em russo foi na época
traduzido paro: inglês e francês. O título
original é "Um Filme da América fio Sul
(De sua significação mundial)". Ei-lo:

De algum jeito e em príncípao esse ra-
paz formou-se com um cérebro câmara;
seu registro é um globo ocular - sua es-
trutura de trabalho instintivamente ritmo.
:É por isso, certamente, e por parelhas cir-
cunstâncias, que afinal se vem ao mundo,
algumas vêzes, como singular predecessor

Sôbre "Lirrrite '
Carlos Diegues
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no seu circunscrito meio e, outras, a,péI1as
um 'anônimo em ínexpressívas multídões .
Vísualízo e denomino êste IdJespontar, tal

'a nota predominante que repentinamente
se sobressai de uma sínronãa, como o mo-
tivo chave - onda transportando-vos no
seu próprio mundo íntimo, fazendo-vos
estremecer nessa vanguarda, repentina-
mente! encontrando-vos a raeíocínar de
um panorama mais alto, que nem se si-
tua, impedido de vizinhanças, e que brusco
'Vos atira, assim abalados, cara a cara,
com a aguda 'atmosfera que se acaba de
penetrar.
Poderei fornecer nomenclaturas a êsse

filme seguindo as três tendências que se
bifurcam, 'emanadas dos seus ingredientes
caudalosos (onde à primeira vista. lampeja
algo do músico e algo do pintor: ou rítmi-
ca e estática diretamente):
l. A solidão do homem e seu clamor;
2. Seu constante desejo de evasão ou

comunhão;
3. O mímetísmo no mundo dos homens

com seus espinhos e árvores retorci das ; os
seus ventos, suas pratas de esperança,
seus vôos de pensamento adulto tornados
imagens precisas, numa espécie de aurora
e desalinho.
Poder-se-ia mesmo acrescentar - o in-

constante - através da pequena fonte do
vilarejo que se repete no reajuste e rea-
firmaçâo de primeiros planos umas qua-
tro ou cinco vêzes. ll:sse l'3!PaZ (pois me
ínrormam que acaba de completar 16
anos) ou êsse filme (o estilo é êle) em-
presta, ou aufere, às suas imagens demo-
rada ímportãncía, e antes inlconcebida,a
portas fechadas tanto como a janelas, aos
'seus caixilhos envidraçados, 'aos carcomí-
dos muros usados em composição nos pla-
nos de fundo. OS fios elétricos se entre-
cruzam .fugíndo de um canto do campo
de imagem, e em primeiro plano, para.
dístâncías que se perdem até o fim visual
de estradas arenosas. Existe 'aí tôda uma,
nlastícídade de longítudes, aparentemente
desdobrando-se e íntransponrveís, subju-
gadores, versus os seus heróis que cami-
nham eternamente. Distingue-se 'abaixo,
nesse mesmo estrada, '31 mulher que ca.-
minha coma cabeça curvada. A câmara
acaba de fazer a volva completa em tõrno
dela, enquanto e.sta! interrompeu sua es-
trada para f-a,zer uso da carteira enxu-
gando 'a rronte com o lenço ,e refazendo
a maquilagem. A mulher retoma a andar.
A câmara oontínua a segui-Ia ao longo da
senda. Em seguida a mulher saí pela es-
querda desaparecendo do campo da obje-
tíva , A câmara não interrompe seu per-
curso virando, agora, e prosseguindo em
panorama lateral 'a estrada, durante o
qual se vê uma roçada andei passam árvo-
res recentemente derrubadas, mostrando
ainda IOStocos erguidos e queimados. O
todo é desoladcr e sem esperança. Tudo
isso é visto através duma cêrca de alguns
fios de arame farpado que corre todo o
tempo entra a estrada e o campo. Re-
pentinamente a câmara faz alto , Ela re-
faz de volta o mesmo caminho e revê-se
os mesmos campos de passagem. E'agora
ela mergulha à esquerda justo no enealço
e no exato lugar onde a mulher desapa-
recera. A câmara prossegue e o visor des-
cortina quase até o solo. Por fi.m iE,Iale-
vantai o panorama descobrindo uma por-
teira aproveitada dos troncos secos das
árvores e que os tem como três travessas
removíveis, dando acesso para os campos ,
A mulher ali se encontra, fatiga.da, sen-
tada; sõbre um dos troncos correrãços dessa
porteira, 'O rosto baixo voltado para o chão,
passado um braço na. travessas de cima
ipa.ra se suster.



Esta evasão pcétíca calcada sôbre um
vigoroso plano de adaptação ao real, nos
descortina a seguir as duas grandes apró-
ximações das rodas que se enoadeíam em
justaposição numa, fusão de imagens: a
roda d:e uma máquina ,,~ costura em mo-
vimento com a roda da locomotiva que
parte. Eu não arriscaria, jamaís, de con-
tar de ponta a ponta 'a curvatura - ciclo
da sua' obra e demonstração. Seria o mes-
mo que rpretender atrtbuír palavras (díalé-
tíca, enfim) ao que não possui congêní-
tamente - não nasceu riem incorporou-se
com isso - sendo únícamente construí-do
para ser sentido, (ou descoberto) !primeiro
e em halo, pelos olhos como portais de
penetração, antes mesmo de uma parti-
cipação mais densa. Tralta-se de um ex-
tremamente belo filme ao qual a gente se
deve subjugar desde os primeiros momen-
tos como aos angustianteS3JC011d,es de
uma sintética e pura linguagem de ci-
nema. Uma das mais puras, é preciso
acrescentar. ll: um longa-metragem mi-
nuciosamente construido com tomadas
maiores rodsadas de outras menores como
sistemas píanetáríos mtermecãárícs , se-
gundo tempo e íncrínseca importância re-
gente. E êsse todo, para se ter de pé,
para; gerar a atmosfera que se quís dírí-
gída, emancipando a sua linguagem vi-
sual, encadeia-se, completa-se de um a
outro, com a lúcida e minuciosa ;precisão
de um meticuloso poeta ou mecânico das
inconcebíveis roddnhas denteadas da relo-
joaria, que se :propagam conjugadas.
O filme persiste sempre um grande

grito. me não ousa tOU não quer) ana-
lisar. 1!:leassim Iíca: êle nisso permanece.
1!:le mostra, descortina, caminhando sem-
pre de par com os homens. E nisso tam-
bém se firma. Se tanto, êle estabelece
correlações no espaço e ainda algumas
vêzes (o que se torna bastante mais di-
fícil para os espectadores menos acostu-
mados) muito dístancíadarnente no tempo.
1!:Iese firma como um díapasão, como se
sempre tivesse exístído nos sêres e nas
coisas, ou dêstes se desprendendo, tácita-
mente. ll: um estado, não uma análise.
Uma; situação que implica o lugar de 00-
Iocados, 'antes, versus um mundo que
vemos, e não uma pesquisa de laboratório.
Como seus heróis sôbre o mar, no bote
salva-vidas, 'aos quaís não se viu um ,prin-
cípío, surgindo dle não-se-sabe-onde no
filme, e não terão certamente uma razão
- um fim, ou solução, se sssím o quiser-
mos. 1!:lesapenas ilustram êsse estado de
coisas, como uma :passagem sem retôrno
e sem mira. O "limite" exposto permanece
como um impacto: não somente abrindo
- mas como que destravando molas de
contaetos - que uma vez diante dos vos-
sos olhos, e aumentados, fi~RndO-se pelo
tempo de projeção, logo a seguir desco-
bre-se possível - algumas vêzes mesmo
universais como fôra desejado - ou for ..
çado - outras como que até gritados, um
pouco exageradarnente, sôbre vós. Como:
As árvores - os humanos (as posturas
das primeiras, e atítud'es nos. segundos;
estáticas, e comportamentos). O vento,
sôbre o capim (seus efeitos) - as pas-
sadas dos humanos (suas variações): os
cabelos dos homens batidos e ondulados
pelo vento - outros cabelos lisos, colados
sôbre a cabeçs, dos humanos' contra os
quaís o vento nada IPode etc. etc. , .
Uma orelha, em aproximação, que se

percebe fazendo parte do rosto pensativo
do homem, rio bote salva-vidas - o gran-
de plano da cabeça! de um peixe recém-
retirado dlo. mar, sõbre a praia, próximo
às vagas que algumas vêzes o tocam, mas
que forçosamente irá morrer fora do seu
elemento etc., etc ...
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As duas lâminas de uma tesoura. que
a mulher que cose retém um momento
abertas, experimentando o corte com a
mão, passando um dedo ao longo do fio
(o dedo desliza e tomba ao fim da lâ-
mina) e a justapsição da imagem que se
segue (Iap - dissolve): as duas f'ôlhas
de um jornal que a mesma mulher lê,
v'stas exatamente como se rõssem elas
também (e dando essa impressão ópttca)
duas lâminas abertas, na expectativa, com
as mesmas possíbílídades: trazer; atrair
pois, ocasionar, metamorrcseando qualquer
coisa ao estagnado estigma de invólucros,
padrões dos seus heróis. A câmara de-
talha no verso da página e onde a mu-
lher ainda não leu (presume-se) a notícia
policial da sua fuga. Esta notícia, pelo
modo, é prcpositalmente' síntese e alegoria.
A mu1her vira a página do jornal - ela
irá fabalmente descobri-Ia agora, etc.,
etc. .. A câmara desce para as pernas da
mulher, detalhando, d'e passagem, Em pri-
meiro plano, o fio (':'\X a malha) de uma
de suas meias, que correu, de cima' a
baixo etc., etc ...
Tudo síntese, mas dentro de compara-

ções cinematográficas. Ca.tegóricas com-
parações, aliás. Inesperadas, em puro' es-
tilo que é: o "limite" mais uma vez. Tudo
é "limite" em suas .filiadas, em suas con-
sanguíneas imagens, até' aos tons ;P,8é-
ticos.
Como as asas planadoras dos pássaros

que 'Voam e deverão retomar à terra.
Gomo o mar que se encresta e terá que

se acalmar depois, sôore areias espalma-
das ao plano sol oQ.U ensombradas sob o
desfile de baixas nuvens (Refiro-me aqui
às emanações, ao que se desprende do
poético; não às fórmulas, concisas - não
à orígem hermética, ao oriundo ainda vir-
gem do pensamento - inerente estado e
todo: .
Como tôtías as três narrativas (ou os

três percursos, digamos assim) dos padro-
nizados humanos do pequeno barco per-
dido, os quais, durante uns instantes, e
pelo virtuosismo dos seus cérebros, 'desdo-
bram no tempo suas, elás+ícas essências
e ao barco salva-vidas retornam, onde
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êles sem apêlo são prísíoneíros, aqui, por
destino, mas por um método metatístco,
mais além, por condição quase algébrica,
mesmo que adidos ao plano uniforme de
um universo. Tôda transposição poética
encontrará desespero e impossibilidade:
portanto o "limite" na sua maior unidade.
A desagregação pela morte nem contará
- permanecendo sua barreira vestida de
mistério (o insondável), a liturgia, sua per-
gunta, de passagem, nunca responoída .
(Ver cena plástica do cemitério: a mão
e a flor; o, dedo e o anel; a piteira e o
cigarro) .

Na estrada do vilarejo, e onde .a mu-
lher do piamsta de cinema crê caminhar
antecipando-soe a frente da sua evasão (ou
melhor, da. sua condição a um dos sis-
temas, como já se flaQlou)ela irá verdadei-
ramente ao encontro de uma criança (no
caso jovem menina) que brinca com um
cachorro (os tenros anos, o cachorri-
nho ... ) próxima de uma ínsígníücante
flor anônima (detalhada a seguir pela
câmara até o grande plane) meio suto-
cada pela altura sugestiva doe uma cerca
rústica, construída de varas sêcas retorci-
das, ao pé do qual ela víçou seu efêmero
ciclo. A brisa, durante um segundo, já
oscila a flor meio arruinada.

Para o homem, desorientando-se de suas
caminhadas e de seus apelos, já agora
gritados, {) mundo - o que é externo. o
visual, torna-se evasivo, com janelas sem
respostas (ver CEna da praia, 01 traoelinç-
panorama visto do interior para o exte-
rior através dessas janelas, a queda, subse-
qüente, do homem, que aod'vém como se
morto fôra de uma nãc-sígníftcaçân e
inutilidade). A câmara, enquanto o ho-
mem jaz no solo, ligará seus pés (num
extralento panorama vertical que podería
fornecer a chave mística de ,tôd3.; essa
obra) percorrendo da curvatura dos céus
até a sua mão no 'outro extremo - uma
das suas mãos, que ali está, com os dedos
alongando-se, como se já a meio, compon-
do um todo com a areia úmida, de onde
emana por espessura e infiltramento
(como valôres numa contextura) o sen-
t~ct'o inexorável ,

ll: tõda uma dor luminosa, que se des-
dobra em ritmo, ccordenadaa imagens de
rara !precisão e engenho. Eu 'ai senti e
aquilatei, creio, não sem alguma facili-
dade, devido a uma certa afinidade de
tendências, se assim ouso declarar, que
me aproxima aínda acorrentado, por nas-
cimento, às ancestrais raizes das estepes
do meu país. E é isso mesmo que se tor-
na o surpreendente. Sim. A América do
Sul, de princípio desconhecida e estranha
aos meus conhecimentos, me eatende, ela
também, Esta noite, e através da contríção
das imagens, a tão pertubadora armadilha
de uma linguagem universal. E para que
o artista tenha conseguido transmitir isso
que acabo de viver (ou expor) é preciso
que tenha saído do acontecimento e se
colocado de fora, como próprio espectador,
numa ambívadêncía de ijJosições, em que é
mesmo tempo - diretor e ator. ~sses
transes só são possívers em estado de so-
lidão. Ninguém para cooperar. Sua mar-
ca penetrará no filme' que rege à medida
em que êle fôr capaz de superá-Ios e as-
sim chegar - a impregnar e tocas- êsse
objetivo, O pensamento existe pela cons-
ciência do estado. E Então é descoberto
no objeto a beleza oua fôrça que não
reside sômente em um plano equiparado -
ou seja a camada do próprio ser humano.
Denominações filiam-se sempre à neces-
sidade de ordem nos raciocinas que flu-
tuam. Em cada reconhecimento do artista
de que as 'coisas podem ter - uma exis-
tência própria! ou, real, fora do jpensamento '
- aqui neste caso numa imagem, aumen-
tada e imposta de supetão, está a iniciar-
se o processo desta linguagem partícula-
ríssima. Por seleção êle se apodera de
um ângulo do universo, isola-o pela: obje-
tiva, jogando dentro dêsse restrito espaço
algo de si mesmo. Pois em tôdas as épo-
cas (ontem como 'hoje) são as posições
conscientes que sulcam o .írudelével no ma-
ciço dos séculos. Com isto o filme traz
sua marca. E daqui a vinte anos, ou estou
certo, êle pulsará tão nôvo, tão cheio de
cinema; estrutural, como agora, em que o
acabo de assistir; poético e amargo, a um
só tempo - mas já ceifado de raizes -
desoladamente nascido adulto, como o que
não foi dotado de uma infância. O
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4 SÉCULOS DE UMA CIDADE

O Instituto de Arquitetos do
Brasil partícípou <da exposíção
"Cidades do Nôvo Mundo", or-
ganizadapela Federação Pan-
americana de Associações de
Arquitetos, pOr ocasião do XI
Congresso Pan-americano de
Arquitetos realizado em Was-
hington em junho último.

A exposição brasileira, íntí-
tulada "4 SBculos de uma Ci-
dade" focaliza o Rio de Janeiro
em 9 painéis e sua preparação
estêve a cargo dos arquitetos
Eduardo Knesse <de Mello
(IAB"SP) e Luís Paulo Conde
(IAB-GB) .

No número de julho de
"ARQUITETUR.A..", transcreve-
mos, na íntegra, em "Notícias",
o comentário do critico ame-
ricano woír von Eckardt sô-
bre a exposição, publicado pelo
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"Washington Post", Neste co-
mentárío, WVE rocalíza os 11
países representados 113, mos-
tra e destaca a exposição orga-
nízada pelo. IAB, dizendo:
"o Brasil, apesor da pobreza
das reprotiuções fotográficas,
está bem melhor. A contribuí-
cõo âêsie p'aís mostre a euo-
lução tio Rio de Janesro em
400 anos.

Uma curiosa xilogravura re-
vela o aspecto daquela cidade
em 1769 quando contava com
100 mil habitantes; grupos dês-
tes habitantes parecem estar
fritando seus semelhantes. Hoje
em dia, o Rio .tem uma popu-
lação de 4 milhões de pessoas,
parte da qual vive ern m::se!á-
»el promiscuidade nas favelas ..

Os paini:is mostram que du-
rante ésies 4 séculos não houve
n€llhu',>n, planejamento. Mas, os
brasileiros estão começando a
pôr ordem em seu caos. Os
respznsâoet« por nossas cida-
des poâeni aprender bastante
com 'os elegantes uiaâutcs que
o Rio tem para passagem de
pedestres sôbre pistas de uelo-
cidade."



Painel

Clube de férias de Itaparica

Planta

Arq.o José T. R. de AraUjo

Procurou ..se conceber um cluoe on:l.e o
contato com a natureza da ilha fôsse
!O maior possível. A parte social. ampla e
semívedada está situada numa ilha ror-
mada pela união de dois braços de mar.
As vedações foram evitadas, dando-se

preferência aos materiais em aspecto na-
tural (arenítos, madeira, concretos apa-
rentes, etc) .
A estrutura do bloco social de estM', em

concreto aparente e vigas com fôrmas per-
manentes de madeira, foi coberta com te-
lhas plásticas Iletídas. A utilização dêste
material translúcído permite a dosagem
conveniente da luz através de um teto re-
baixado em fibra trançada e placas üpa-
cas, e contribuindo cOm o fator de ínte-
gração.

O bloco posterior (g.P.l'V;"M,) surgiu como
um 'apêndice indispensável ao atendimento
das diversas naces-ídades, elímínando-sa
algumas dependências padronizadas em
programas 'de clube. O restaurante e o
salão de jogos se estendem sôbre o mar
como elementos de ligação dos blocos,
criando entre êles um espaço interno des-
coberto. A piscina foi projetada dentro do
mar e engastada no salão de estar, sendo
envolvida por uma passarela.
O bloco de apartamentos para os verã-

nístas situa-se' na parte mais afastada da 27
praia, existindo entre esta construção e as
outras os campos de esporte, envolvidas
por jardins com vegetação 10"H.l.Esta dis-
posição dá ao setor de moradia a tran-
qüilidade e intimidade necessárias, com
excelente vistas sõbre o mar. O
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Painel

Escola do Senac
em Copacabana o Serviço Nacional de Aprendizagem

Comercial, Administração Regional da
Guanabara 'Vai construir, no local onde
atualmente funciona a Escola SENAO de
Copacabana, nôvo edifício-sede que, nos
10 pavimentos, cobertura, subsolo e tér-
reo, comportará a Escola E"5, destinada
a acolher os estudantes comercíáríos do
bairro, e, nos andares superiores, os Sê1'-
víços técníco-admínístrattcos da entidade.

O terreno situado na Rua Pompeu Lou-
reiro, 45, tem testada de 16 metros, e área
de 870,16m2. A ârea total 'da construção
é de i5.500m2 .

Arq.os: Noel Saldanha Marinho e
Otávio de Moraes

Corte longitudinal
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o partido adotado resultou do condi-
cíonamento a que tiverem de se submeter
os arquitetos na harmonízação dos ser-
viços a instalar com a configuração do
terreno. Constituído por lote res.dencíal
encravado na zona densamente edificada,
de custo elevadíssímo, cerceado pelas li-
mitações do plano urbanístico do E5tado,
o terreno teria de ser aproveitado no má-
ximo do gabarito de altura e, também, no
aproveítamento íntegral do subsolo . Des-
tas limitações, surgiu uma solução verti-
cal, na qual a escola desenvolve-se em
pavimentos superpostos e interligadas.
As áreas de iluminação e aeração inter-
nas, chamadas "de serviço", foram hu-
manízadas com o aumento do diâmetro
inscrito exigido, e ambientadas com a
criação de "jardins suspensos" em cada
pavimento (jardineiras balanceadas) e es-
quadrtas de vidros, a estabelecer ampla
comunicação interna-externa e dos pavi-
mentos entre sí.,
A escola ocupa além do subsolo, (onde

ficará localizado o Auditório para 160 lu-
gares), o andar térreo (Loja, Escola, Sa-
lão de Cabeleireiros e Manicura e Recreio
Ooberto) ,e os cinco pavimentos subse-
qüentes.' Do 6.° ao 10.0 andar, 'estão pre-
vistas as instalações para as diretorias de
Ensino e de AdminíStração, bem como as
dependêncías destinadas à Diretoria Re-
gional e ao Gabinete da Presídêncía., A
cobertura, além de aorígar a residência
do Administrador, é ocupada por um sa-
lão reservado às reuniões do Conselho Re-
gional da entidade. O
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1 i ~= '"

1 - Subsolo. 2 - 1.0 Pavimento. 3 - 2.0 Pa-
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Painel

Anteprojeto para a sede
da'Caixa de Aposentadorias
Militares da Bolívia

No mês doe março de 1965, a Caixa de
Aposentadorias Mílítares da Bolívia, pro-
moveu um concurso de anteprojetos para
sua sede na Cidade de La Paz. O primeiro
lugar foi obtido pela equipe de arquitetos
bolivianos integrada por Luiz e Alberto
IturraIde, os dois irmãos formados pela
E, S, A. da França, com exercícío da
profissão em >São Paulo, e Juan Zufiíga,
formado pela Faculdade de Arquitetura de
São Paulo,
O projeto compreende um cinema-teatro,

dois andares de galerias comerciais, dois
andares para a sede da instituição e doze
andares de plantas livres para aluguel.
Nota-se a clara estrutura central em con-
creto, o balanço de seis metros em tôda
a volta, e as fachadas totalmente envídra-
ça<liaS para o maior aproveitamento do sol
de La Paz, O

Arquitetos:
Luiz Iiurralâe

Alberto Iturralâe

Juan. Luiz Zuiiiga

30.



literatura
QUE 1: LITERATURA?

José Guilherme M erquicr

Que é literatura? Quando podemos clas-
sificar um texto como literário? A ex-
periência literária é, como a maioria dos
nossos gestos, praticada inconscientemen-
te. Oada um de nós leu narrativas e poe-
mas inúmeras vêzes; em algumas de suas
formas, em alguns de seus níveis, todos
nós já "experimentamos" o fenômeno li-
terário. )j; evidente que a indagação sô-
bre a natureza dêsse fenômeno não é gra-
tuita; ela pode até mesmo dotar-nos de
uma consciência que, traduzi da em gôsto,
nos deixará bem mais capazes !de selecío-
nar leituras e de íntensírícar o prazer que
delas retiramos. Como quem não quer
nada ...
Não há literatura sem texto, diria o

Conselheiro Acácio. Oral ou escrito, sem
texto ínexíste a Ieítura ·e a leitura é a
experiência que dá vida a isso que cha-
mamos "'literatura". Devemos, portanto,
começar pela pergunta: que é um texto
literário? Para simplificar, desígná-Io-
cmos por poema, mesmo que não se tra-
te, a rigor, de um texto composto de ver-
sos. )j; que, entre outros nomes, sempre
1:06 deu à teoria da literatura o <depoética.
Mas voltamos à nossa pergunta: que é
um poema? À primeira vista, é um obje-
to; uma página. Porém, mesmo que iden-
tifiquemos o poema com a fôlha, ainda
assim constataremos uma diferença básica
entre os dois. A fôlha não depende .de
mim para exístír. TeOricamente, não de-
pende nem dos homens: em estado na-
tural, exíste sem necessidade da ínterven-
ção 'humana. O poema, não. S'e não
houvesse quem lesse suas palavras, e com
elas formasse um sentido, simplesmente
não existiria. Não há poema concebível
sem leitura. O poema só ganha realida--
de pelo lato ,de ler. Depende da nossa ex-
períêncía objettvadora.
Mas o .poema não se "reduz" à leitura.

Desde logo, sei que seu signífícado não se
esgota pela minha leitura; meu vizinho
pode ler nêle coisas que não fui capaz de
ler; a geração de meus netos, o que a mi-
nha geração, e suas antecessoras, não le-
ram jamais. Em conseqüência, o poema
não pode ser dE'finidJo em têrmos das lei-
turas já realizadas: supondo' que fôsse
passível calcular oom perfeição a média
de tôdas 'as suas leituras, mesmo assim
o poema se projetaria como pura possí-
bilidade de ser lido,a,lém dessa média.
A par disso, nenhuma média me daria a
melhcr leitura. Nada me garante que o
maior número de leitores seja o melhor
leitor. Por outro lado, o leitor ideal é
uma f'icçâo ; pertence ao plano das. coisas
como devem ter, e não ao das coisas como
de rato são. Tanto quanto à compreen-
são pcssível como quanto à compreensão
~orfeita, o poema. escapa às experiências
já realizadas de leitura.
O poema não é uma experiência (ou

uma soma de oxparíênc.as) . Apesar de
só existir pela expertêncía, de (ao contrá-
rio d'a fôlha) necessitar ,eLe mim para
existir, não se reduz à leitura, e antes pa-
rece ser a causa, a ocasião d3. leitura.
Estranho objeto: incapaz de "ser" sozi-
nho, e,no entanto, tão cheio de exigên-
eras, quando me disponho a dar-lhe rea-
Iídade !
Começa por exigir que eu finja. Que

eu aceite a natureza imaginária do mundo

que me é apresentado. Porque (tomando
ao pé da letra, o significado da esmago-
dora maioria dcs poemas (textos líricos
ou narrativos) é freqüentemente falso e,
não raro, absurdo: Devo participar do
jôgo da ficção. ,Se quiser tirar prazer
do texto, desde um romance policial a03
mais ele-vados versos, devo fingir que são
reais tíguras e acontecimentos que, a me-
nos que possam contar com a cumplicí-
dade de minha imaginação, são por com-
pleto irreais.
Contudo, e embora tôda a irrealidade,

o poema se relaciona tortemente com o
mundo real. O ciúme de Otelo está inti-
mamente ligado ·a mim. Ciumento ou
não, basta ser homem para sentir que
uma verdade do comportamento humano
me é representada pelo drama do mcuro.
Da mesma forma, a cegueira de Le'ar, a
astúcia de Ulisses, a rebeldia de Julien
:SareI ou as inquietações do Principe An-
dré me falam direto à sensibilidade, e são
como revelações do real. )j; que, livre,
por sua própria essência, da fidelidade, es-
trita, fotográfica, à realidade, a literatura
tem com esta última um compromisso
mais profundo. Imaginário e "mentiro-
so" o texto literário acaba por ser dos
mais "verdadeiros". Interrompamos aqui
nossas primeiras indagações, como quem
não quer nada, com a aquisição (ou sim-
ules rememoração) dessa gramdíssíma ver-
:ct:ade,a de que a literatura, sem estar su-
bcrtíínada às aparências do mundo real,
termina oferecendo uma das mais podero-
sas imagens dêste mesmo, universo. Ve-
remos em seguida que tipo de linguagem,
em sua função imagtnatíva, emprega o
texto literário.

artes . .visuais
ARTE E MERCADO DE ARTE

Ferreira Gullar

Jornal brasüeíro, comentando artigos ce
uma revista americana sôbre o mercado
de arte nos Estados Unidos, acentua que
"a pintura deixou de ser propriedade das
galerias especíalízadas, vendendo hoje
obras de arte, não apenas os magazines,
as lojas a crédito e a preço fixo, como
também e principalmente (com relação ao
vorume) , os supermercados."
Entre as casas mais dedícadas à venda

de quadros e esculturas, está a conhecida
crganízaçâo Sears, Roebuck & co., que
desde 1962, tem se dedicado ao nõvo gê-
nero, sob a orientação do ator-coleciona-
,dor Vincent Price. A ooíecão Sears de
C'hicago já comprou 39 mil obras, das
quais 21 mil em exposições ítínerantes rea-
lizadas em cem cidades norte-americanas.
bÓ numa dessas cidades a Sears vendeu,
em dez dias, obras de arte no montante
de 120 mil dólares, cêrca de 220 mühões
de cruzeiros.
A Coleção Sears tem obras de 293 artís-

tas, entre 'norte-americanos -e europeus,
que vende par preços que variam de 15
dólares até 40 mil dólares, Os prlncípaís
fornecedores são artistas europeus ·de ida-
de avançada, de quem os grandes dístri-
buídcres compram obras - gravuras, de-
senhos, pinturas e esculturas - a preços
que variam de 4 a 99 dólares. Essas obras
são anunciadas com "slogans" como êste:
"Os quadros que você comprar agora po-
derão valer uma fortuna amanhã".
A revista não especifica os nomes dcs

pintores cujas obras estão sendo vendidas

Galeria

dêsse modo mas, pelas indicações gerais,
pede-se imaginar que estejam ali incluí-
dos artistas de todo tipo e das mais di-
versas qualidades, Gravuras de artistas
célebres ao lado de trabalhos de pintores
de terceira categorta, tão desconheci:los do
público norte-americano quanto os prrmei-
ros. A própria publicidade de venda e a
diferença de preços demarcará 'ai impor-
tância maior do artista célebre com res-
peito ao artista sem fama, Diante de tais
círcunstâncías, . cabem pelo menos duas
considerações: a) a crítica de arte não
tem nada. que fazer nesse mercado de
arte; e b) o desenvolvimento desse mer-
cado pode chegar a subverter a relação
de valor entre os chamados "grandes ar-
tis-tas" e os secundários ou desconhecidos,
desde que êstes superem aquêles no inte-
rêsse do comprador.

Tornando-se a arte mercadoria de am-
plo consumo, surgirão problemas novcc,
podendo-se prever um conflito entre a de-
manda e a natureza de "obra única" que
é própria à pintura e à escultura. Nêsse
caso, 'fI; gravura estará mais apta a atender
às solicitações do mercado sem perder a
qualidade. A pintura e a escultura ofe-
recerão resistência a êsse tipo de comer-
cialízação intensiva, vendo-se o pintor
obrígado a produzir em massa, o que
comprometerá a qualidade de sua obra.
O caminho natural para a solução de tal
problema, no caso da pintura e da escul-
tura, será o uenâerem-se reproduções e
cópias, fato que já ocorre com as obras
de pintores célebres do passado e do pre-
sente, e que iPOdel'á acontecer também
com as peças ue escultura. pode-se mes-
mo dizer que o uso de tal processo já foi
iniciado. Nas grandes livrarias de Nova
York encontram-se à venda, de mistura.
com obras literárias e objetos decorativos,
cópias de peças escultórícas célebres, em
tamanho natural ou mmíatura . Nessas
casas, pode-se adquirir por uns poucos dó-
lares uma coleção da cabeça de EI-Amar-
na, filha! de Ikhnaton, da lB.a dinístí a
egípcia e cujo original em pedra encon-
tra-se no Museu Egípcio de Berlim.
Inúmeros outros exemplos poderiam ser
citados.

Coloca-se aí a inevitável questão do
valor do original e do plágio. De um qua-
dro de Picasso, que rosse copiado par hábil
artesão, sôbre· tela, alegar-se-ia' que se
trata de um plágio, No caso da escul-
tura egípcia, reproduzida por molde, não.
Tampouco se coloca o problema, se a có-
Ip!a de Picasso é feita mecãnícamente, em
reprodução gráfica. Mas essa reprodução
pode atingir tal nível de fidelidade, que
iludirá a vista mais arguta ... No que se
refere à escultura moderna, algumas obra"
como as de Gabo ou Max Bíll, podem SE1'

perfeitamente produzidas em série Como
qualquer objeto industrial.

Como se pode deduzir dessas rápidas
considerações, a ampliação do mercado <do
arte e sua conseqüente populartzação ter-
minarão por liquídar alguns preconceitos
que envolvem a arte na é,poca atual e que
decorrem, como o observou Walter Ben-
jamin, da "aura" mantida pelo caráter de
objeto único, -original, da obra de arte
ptástíca.. :E:sses conceitos não existem na
literatura nem mesmo nas artes visuais
de reprodução como a gravura, a foto-
grafia e o cinema. F. G.
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OPINIAO

Recebemos do arquiteto e pintor 'Almir
GG!delha o trabalho abaixo tranecrito, no
qual discute e S~ insurge contra. os con-
ceitos expostos pelo crítioo Ferreira Gullar
que assina nossa coluna "Artes Visuais".

O trabalho de Almir Gtuieliui, itttiiulsuio
"Um Equívoco Secular" abre com a cita-
ção de um texto da "Autobiografia Pre-
coce" de Evtuchenko, que diz:

"A minoria degmátíca, velha ou
jovem, é importante diante do
fato, pois a mai-oria dos soviéticos,
em particular os jovens, estão
apegados às idéias do progresso e
determinados a fazê-Ias triunfar."
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E prossegue - "Quer o crítico Fen'eira
GuUar, que a pintura se encaminhe para
a figura; vem pelo menos há três anos,
em sucessivos artigos, na coluna de "ArtES
Visuais", da revista ARQUlTETUlRA, de-
fendendo esta tese (1). Diz ainda o crí-
tico, que a "POp··ART", nos Estados Uni-
dos e o "NOUVEAUX Rll:ALISME", na
Europa, demonstram êste fato.
Ora, '81 meu ver na nossa época, escul-

tura, pintura e arquitetura cada vez mais
se associam no atual complexo cultural
que caracteriza as artes plásticas.
Luz, côr, espaço, são fatôres que com-

põem uma equação, que vem sendo ar-
mada há vários anos; em certas épocas
com sucesso, em outras não, sempre porém
preocupando os artistas que vivem o pro-
blema.
Esquece ainda I() crítico que as tentati-

vas inúmeras de "integração" realizadas,
marcam uma constante, no sentido de se
procurar uma solução, que' ordene os vá-
rios têrmos para a realização plena do
problema.
Encarando assim, o contínuo desenvol-

vimento dessas atividades, acredito, que
na medida em que os artistas: - pinto-
res, escultores, arquitetos, - racionaliza-
rem seus têrmos, o resultado final será
fruido pelo homem comum, assim por-
tanto beneficliado pelos esforços dêstes
profissionais.

Quer, entretanto, Fen'eira Gullar ao
examinar um dos têrmos, cornpartímen-
tá-lo de tal maneira, que perde a visão
do problema total.
Nenhum 'artista, nos nossos dias, ex-

cluindo é claro os caçadores de sucessos,
encaram suas respectivas artes díssocíadas
da finalidade de servir à comunidade em
que: vive.
A própria critica que vem sendo reali-

zada no País, tem contribuído e muito
para tornar evidente o equivoco.
Examinemos então o problema de uma

de suas faces: - arquitetura. Porteríor-
mente abordaremos as outras.
A arquitetura sempre foi e continuará

sendo umai arte abstrata, apesar de re-
fletir a "expressão", quando bem reali-
zada. Esta expressão é obtida através da
luz, côr (materiais utilizados) e€spaço
(-utilitário) Iímítado: ao contrário da pin-
tura e escultura, !li fruição arquítetôníca
é feita em várias etapas sucessivas, de
modo que a participação do observador
é lenta (vivêncía exterior e' interior).
Corno nas cidades existem arouíteturas
(entendo arquitetura, como "construção
com intenção ~,lástical' ~ Lúcio Costa)
ês+e deleite, ou gôzo estético, e dado !lJO
espe-tador de várias maneiras. 1!:ste gôzo
estético é obtido pelo artista: - harmo-
nízando os problemas de luz e sombra
(claro-escuro) , de cõr (materiais) e de
formas distribuídas numa certa ordem, li-
mítando um espaço utilitário.

A arquitetura tem contríburdo muito
.para o bem-estatr social, ou pelo menos
tem sido esta a intenção dos artistas de
todo o universo, e em tôdas as épocas.
Nenhum crítico de arte' dêstes últimos

cinqüenta anos pelo menos, colocou sua
crítica de arquitetura em têrmos de maior
ou menor contríbuíção social, pois é evi-
dente que ela (arquitetura) sempre pro-
curou pela sua natural razão de ser, be-
neficiar o homem para o qual foi errada.
Seria absurdo encararmos uma arquite-

tura em têrmos de não contríbuíção so-
cial, bem como imaginarmos uma arquite-
tura "Ipop-art", etc., Se encararmos nesta
medida a pintura e a escultura, talvez
possamos explicar certos fatos que vêm
sendo analisados pelos críticos,' e a nosso
ver, mal compreendidos.
A pintura e escultura na Antíguídade

Olássica nunca foram criadas em díssocía-
ção com 'ai arquitetura, ao contrário, sem-
pre foram ídeadas como constituintes fun-
damentaís da arquitetura; nem sempre
. foram figurativas (le'ia-se "Natureza e
Abstração", de worrínger) ; no século XIX
é que a rotura ou díssocíação mais se
acentuou, devido a causas sociais, e eco-
nômicas, conhecidas pelo critico e que não
valeria a pena neste curto artigo enu-
merar.
oom o surto de industrialização, desen-

volveu-se paralelamente no espírito de um
grupo de artistas: - pintores, escultores,
arquitetos,artesãos, uma tentativa, bem
SUCEdida aliás, de reconstruir os têrmos
da equação ~erdida: - luz-côr, espaço,
forma. Realizaram-se, então, algumas ex-
pçeríêncías com bons resultados práticos,
devido à qualidade da equipe formada (2)
(Klee, ~•.andínsky, Gropius, etc.) . Expe-
riências estas que anteciparam a possí-
bílídade de se conseguir em tempos in-
dustriais a íntegraçâo ou, como queiram,
a associação da pintura-escultura-arquite-
tura nas vári-as formas então em evidên-
cia; entretanto o individualismo exacer-
bado de um lado e o coletivismo de outro,
transtornaram novamente a situação, le-
vando à ruptura desta tríade de ínterêsses
que a nosso ver deveria' ser sempre man-
tída.
Daí o nosso critico defender para a

pintura a "volta" ao figurativismo, suas
tendências filosóficas assim o condícíonam:
de outro lado, outros crítícos defendem
o individualismo e suas implicações so-
ciais, a desejarem urna arte "alienada" ou
"desengajada" para usar de expressões
muito em moda.
ll:ste desajuste ou tumulto ou ímpasse,

que vem sendo observado pelo critico é,
portanto, verificado por êle por desejar
para a pintura a representação da reali-
dade' cotidiana. A meu ver, pintura, es-
cultura e arquitetura têm uma realidade
muito mais universal e total a represen-
tar, que é a luz, a côr, a forma e o es-
paço associados e harmonizados numa
equação, cuja única resultante é bem servir
ao homem.
Do exposto, acredito que deve '0 critico

compreender que o "élan" proríssíonal que
deve presidir às realizações de pintura,
arquitetura, escultura, seria a observação
dos fatôres mencionados, dentro, é claro,
de um contexto sócío-econômíco de reali-
zação prática; cabendo aos responsáveis
pelos setores diversos de atividades hu-
manas: polítíco, econômíco-socíaí, a es-
truturação equilibrada de uma cora nova
socied-ade cujos valores não rôssem de-
turpados como a que vivemos. li: claro
que o artista de 'hoje não deverá perder

sua vinculação com o meio em que vive
e mesmo "lutar" por um mundo melhor,
sem entretanto alterar ou deturpar sua
própria de expressão legítima. Poderia
mesmo em certos momentos históricos da
sua naoíonaüdada assumir um compro-
misso de luta social, mas no limite estri-
to de sua atuação política, nunca fazer
disto o objetivo único de sua arte.
Acredito também que todo artista que

trabalha em sua arte e que se apodera
de todos os meios de realizá-Ia, reflita
nela sua "expressão", digamos, ou sua
"mensagem" .
Em certas épocas, a pintura, '81 escul-

tura, a arquitetura, foram encaradas co-
mo registros de acontecimentos sqcíaís, en-
tretanto êstes momentos são os: "menores"
destas artes. sempre que a' pintura e a
escultura pretenderam representar uma
"realidade cotidiana", a essência mesmo
destas artes ficou sacrificada. Cllnlipare
as catedrais góticas com todo o Renasci-
mento italiano e europeu, e veja-se a dí-.
ferença. Compare-se o período helenís-
tico do .Século V A.G. com os demais e
assim por diante.
E' evidente que a pintura de cavalete

reflete uma tendência pessoal subjetiva do
artista, pois ela geralmente não se desti-
na especíücamente a esta ou aquela pa-
rede; conseqüentemente a esta ou aquela
arquitetura; não será por isso mesmo que
ela deva ser encarada com certa reserva?
Sempre nêste artigo quis me referir à

pintura e escultura como componentes le-
gitimas dJe um todo arquitetônico.
A enorme importância que os críticos

de arte dão à pintura de cavalete e a
certo tipo de escultura, são decorrentes
mesmo dêste individualismo exacerbado
em que o Ocidente vive. ll:poca virá em
que os artistas deixarão de trabalhar só
para os museus (3) e passarão a realizar
suas obras para tôda uma coletívídade ..
Nêste caso, ainda não creio, que o crítico
.tívesse com a razão, pois então os artistas
se voltariam mais pa-ra os nroblemas ('s-
pecífícos de suas atívídades, isto é, -- luz,
côr, forma, espaço e já agora tempo (4).
A. G.

NOTAS

1 - Tese defendida não só por 'Fer-
reíra Gullar, como por tôda corrente so-
cialista-marxista. 2 - Bauhaus , 3-- Leia-
se "ARTE SEM PEDESTAIS", de AUon T.
Schoener, publicado em "ZODIAC", n ,> 7.
4 - A respeito de "tempo" em arquite-
tura, veja-se a obra dos :MIM:MRoberto,
da última década de 19!}(}-l6,~; em pintura
a arte dita "programata": as experiências
de Vasarely e a "Optícal Art", em escul-
tura o admirável Calder, Tinguelt, etc ....

cinema
UM CINEMA NOVO E DIRETO II

O Direto Participun te

A reportagem, através do cinema-direto,
não se restringiu à. televisão. No cmema,
e principalmente no círie-jornal, ela tem •
sido feit-a intensamente. Há o triste e he-
díondo caso de Jacopetti (o famígerado
produtor dGS "Mundos Cães") hoje res-
pondendo a processo perante a Justiça
Italiana. Jacopetti usou, em pa-rte, o pro-
cesso em seus "Mundos Cães", mas foi em
seu cíne-jornaí (exLbid<osemanalmente na



Itália) que êle abusou literalmente da
técnica. Homem inteligente. talentoso c
sem escrúpulos. Jacopetti não mediu nun-
ca o que sua ímagmaçao doentia conse-
guía produzir em matéria de tlScãnaalo.
A ponto de mentir usando falsamente a
técnica do direto (como é o caso dos
"Mundos Cães"). Recentemente. êle che-
gou ao máximo: à procura de novos sen-
sacionalismos para seu jornal. êle provo-
cou o dirigiu o fuzilamento de três negros
no OOl!1go.Oom isso ganhou cadeia e um
processo a que responde desde o principio
dêste ano. Mas os melhores exemplos do
uso de cinema-direto na reportagem são.
sem dúvida. vindos dos Estados Unídos ,
E citariamos dois: "Marylin", sôbre ·llI vida
e a morte da Monroe. premiado recente-
mente no Festival dei Popolí, em Flor·ença;
e "Point or Order" da dupla Emile De
Antonio e Daniel Talbot. Neste último.•
"Point of Order" ("Questão de ordem").
é um exemplo da importância política e
participante do cinema-direto. De Anto-
nio & Talbot levaram meses recolhendo.
selecionando. montando e adaptando o
longo processo MaCartJhy. realizado de 22
de abril a 16 de julho de 19M nas salas
do Senado 'americano. O materíeã que uti-
lizaram é todo de video tape feitos pelas
TVs durante o processo final que Iíquídou
com a campanha díscrímínatórta do fa-
moso senador e general. Numa, montagem
inteligente e dírígída, os autores mostram
paralelamente duas coisas: a personagem
doentia e neurótica de MaCarthy e a luta
de bastidores entre ínterêsses poderosos
na política americana. Desfilam na tela
personagens famosos como Roy Me oofm,
Robert Kennedy, Cornelius Ryan, e mui-
tos outros. além do próprio McOa,rthy e
do ramoso advogado .Joseph Welch (que
mais tarde colaboraria com Preminger em
"Anatomia de um crime"). John Kennedy.
então presidente. recebeu "Point of Order"
COm uma mensagem de saudações a De
Antonio e Talbot (dizem que o filme foi
secretamente encomendado pelo próprio
KJennedy). o que já é suficiente para de-
monstrar a fôrça e a ímportâncíai política
do fílme ,
Alíás, se o cinema-direto nos Estados

Unidos foi vítima do sensacionalismo da
TV. ali mesmo êle conheceu momentos de
grande importância como instrumento de
divulgação de idéias (ou ilustração delas) .
Antes mesmo do grupo altamente politi-
zante e polítízado do moderno cinema-
direto francês (que falaremos a seguir).
alguns jovens independentes americanos
realizaram obras da maior ímportãncía
nesta área. Dessas. a mais famosa é
"Come baok, Afrtca", de Líonel Rogozm,
que entrou na União Sul-Africana sob o
pretexto de realizar um documentárío fol-
clórico e. nas barbas dos racistas daquêle
país. fêz violento libelo contra o racismo
e o coloníalísmo , Outra dupla. Philip
Kaufman e Benjamin Manaster. exibiram
o ano passado. em oannes, "Goldstein".
realizado em Chicago- sôbre o problema
da minoria judia nos Estados Unidos. e
que' s6 agora é exibido naquele país oo
"Time" refere-se elogíosaments a "Golds-
'tein") . O grupo nova-íorquíno de Jonas e
Adolfas Mekas, Rogozín e outros, tem rea-
lízado, às vêzes fora do sistema do direto.
os principais filmes nesta línha, como
"Halleluja the Hills". "Guns of the Trees",
etc.

Reiõrno à Europa

A idéia cíentífica .de Rouch sôbre o ci-
nema-direto não pôde. de certo modo. ser
levada ás últimas conseqüências. O pró-
prio Rouch. a partír de "Rose et Landry",

começa a sentir a rôrça do cinema, de fic-
ção sôbre suas intenções e a ceder um
pouco. Recentemente tivemos oportuna-
d3Jei'ede assísnr «uas de su-as últimas ficas
(êle -tem uma prouuçao constante e vasta) :
a primeira, soore acoiescentes, já não tem
mais naua de documental e é uma expe-
riência fracassada: a segunda. 'ao contrá-
rio. "O Mllho". é maravuhosa, "O Milho"
conta a história de um jovem plantador
do cereal na Africa equatoríad que. com
a chegada de técnicos que vão lhe ensinar
modos modernos de plantio e semeio. se
sente em Choque com uma Civilização
nova e da qual desconfia. No prmcrpio
êíe teme as informações novas. me reza
para que os deuses laçam chover e cres-
cer sua plantação. como faziam os ante-
passados, Aos poucos êle se vê obrigado
a aceitar os ensínamentos dos técnicos €i.

no nnai, pretere uma oração em que de-
monstra como está conturbado seu espí-
rito: a colheita! será ótima, graças aos
ensínamentos mas. em compensaçao, êle
Se sente afastado de seus antepassados. de
sua. terra. de suas tradições. É preciso
. construir tôda um'a nova cultura, COmno-
vos comportamentos, etc. :i!:ssefilme. sim- -
ples e belo. é ainda realizado dentro da
técnica do cinema-direto. mas com ino-
vaçoes que o Rouch de "Moi. un noír" não
acertaria. É simplesmente 'a compreensão
de que o cinema existe como uma lin-
guagem especifica e há que se adaptar
a êle. sob pena de realizar urna obra des-
tinada à inutilidade. à ineficiência e aos
museus - tarefa tão pequena quanto a
solidão de Rouch em sua obstínaçáo "cien-
tífica" (?).

Na própria Fra,nça surgia onrís Manker,
Agnês Varda, Reícnemback, o grupo de
cínema-paralelo. No Canadá francês. tão
ligado ás tradições da cultura européia.
Michel Brault realizava oextraor.dinário
":Pour Ia suite du monde". superpremía-
do e talvez o primeiro filme-direto em
longa-metragem. Brault aprorundava as
idéias de Rouch e as .allava ao tecnicismo
do ONF de Québec. sob a custódia de Nor-
man M!wLa.rel!1.O resultado era Um filme
veraadeiramente antropológico (uma al-
deia de pescadores ao norte do Canadá.
ainda com uma linguagem e costumes de
anos atrás). mas um filme. Alem oe
Brault havia Patry, .Jutra, Labrecque, etc.
e filmes como "Ohronique d'une Rupture",
"Tr(}Uble Fête·". "A Tout ,prendre". etc.

O Canadá. aliás. entraria como fator de
equilíbrio no desenvolvimento do cinema-
direto no mundo todo . Aliado à grande
envergadura técnica do ONF. os canaden-
ses sofrem de um mercado inteiramente
dominado pela produção e distribuição
americanas. Isso criou um clima de "ex-
perimentalismo" que. no seio do ornce,
desenvolveu uma escola documentarísta
de maior importância. Pode-se dizer que.
no nascimento do direto, o Canadá tem
uma pesada importância. CUlturalmente.
entretanto. eIS canadenses 'ainda estão li-
gados sentimentalmente à Europa e. parti-
cularmente. à !França. Essa volta à Eu-
ropa é tão evidente quanto. por exemplo.
nos letreiros de "A Tout Preridre", Claude
Jutra dedica o filme a 'MacLaren. Rouch
e François Truffaut.

Marker e o Paralelo

Nos primeiros anos de advento do som.
os filmes eram raladíssímos, musicadíssi-
mos. barulhentos. Ei'a o fascínio exercido
pela técnica nova e rica. como uma cri-
ança diante' de um brinquedo nõvo , Assim
também. os primeiros anos do cinema-
direto marcam-se bastente pelo uso índís-

crímínado e sectário do processo. Rei.,..
chemback é bem um exemplo dêsse "IlIeO-
formahsmo" que só se pode justificar como
uma fase necessária à especulação em
tôrno das possibilidades da técnica. HOJe.
aos poucos, o cinema-direto vai sendo com-
preendido como mais um elemento. mais
um recurso incorporado ao acêrcvo do cí-
nema. Na verdade. €SS3Jtécnica deve es-
tar a serviço de um fim maior e de um
universo essencial como é o do cinema.
A maturidade de direto chega em Chris
Marker, e no mesmo momento em que
suas possibilidades de eficiência extrací-
nematográríca são testadas e comprovadas
pelo "c-nénui-paralêle";
O movimento do cinema-paralelo foi

criado na l''rança. deslocando de P.aris o
centro 0.0 cinema gaulês , Um gI'UpOde
realizadores, crítícos, 'homens de algum
modo ngaoos ao cinema e à pohtíca, en-
contraram no direto um exceiente modo
de conscientízaçào e motnlízaçâo. Espalha-
dos por Paris, Lyon, Marselna e pela Bre-
tanna, êsses homens se Juntaram rorrnan-
do uma cadeia de distríbuíçâo paraieia ao
mercaoo exibidor clássico. Isto é. produ-
zindo Ipür meio de cooperativas de traoa-
lho filmes poiítícos, êíes vendiam suas có-
pias (quase sempre em 16 mm) a organi-
zações políticas. síndícaís, cívicas, ou a
grupos ue cada uma das cidades que se
cot.zavam e depois exibiam os filmes em
sessões privadas. Essa "margtnadídade" é
que levou o movímento a se rotular "Pa-
ralelo". O alto grau de erícíêncía dêsse
movimento já foi comprovado.
Susventado por um sistema de promoção

na imprensa e nos meios pontícos, o cme-
ma-paraielo vem se rortaãecendo e provo-
canno inclusive revisões no campo "nã;()-
marginal" ao cínema-díreto. A violência
pontíca, a explícita intenção mcoíuzaoora
de seus filmes restringem-rio ainda a um
púbnco específico (nem êles têm outras
intenções). O seu mais f'amoso filme é
"Suche Amer", de Yan le M~son. sôbre
a fraude nas eleições da Ilha da Reuniao.
possessão francesa do Mar tndíoo. O fil-
me é violentamente antícolcn.ansta, antí-
gaulísta, antiocidental. Tudo com uma
clareza 'e uma visão didática que só o "pa-
ralelísmo" poderia fazer existir.
Mas é importante saber que essa efi-

ciência política reduzida a uma área. limi-
tada de espectadores. tem uma resposta
em outra e.fldência: à dos filmes menos
radícaís e menos "clandestínos" de Chris
Marker , :esse realizador é hoje. sem som-
bra de dúvida, o mais famoso e respeitado
do direto. 'Seus filmes têm sido exibidos
no Mercado Comum com um sucesso rela-
tivo ("Cuba. Si" fêz semanas e semanas
em Paris) e são uma lição de maturidade
do direto: não se trata mais d'e especulae
com uma técnica nova. mas de Integrá-Ia
no universo do cinema. junto a outras
conquistas eficimtes e válidas de um ci-
nema já consagrado, "Lettre de Siberie"
(Rússía asiática). ".:rolieMiai" (China Po-
pular). "Deserrptíon d'un oomoat" (Is-
rael) e "Cuba. Si" (Cuba), são os títulos
(e os temas) de seus principais filmes.
Em todos êles o cínema-díreto se integra,
sem preconceitos e mitologia tecnísta, ao
universo do cínema., De certo modo são
uma resposta tanto ao cíentítícísmo de
Rouch (Marker apela para a ficção com
muita! constância). ao purísmo do direto
original (o uso da mise-enscene quando
ela se torna necessária). quanto à repor- ;33
tagem pseudc-Imparcíal (êle toma posi-
ções nítidas em seus filmes) e ao secta-
rismo canhestro do paralelo.

(Cont. no próx. n.O)



Destaque
o EDIFtCIO DO AUTOMóVEL CLUB

o IAB-GB foi solicitado a opinar a res-
peito do edifício do Automóvel Club do
Brasil, recentemente inscrito no livro de
tombo do Serviço de Patrimônio do Estado
aa Guanabara , •
Os arquitetos Paulo F. santos, :profes-

sor catedrático de Arquitetura no Brasil
da Faculdade Nacional de Arquitetura e
Aíex Nicolaeff foram indicados para rela-
tarem o assunto junto à Comissão Diretora
do Departamento.
O relatório aprovado pela Comissão Di-

retora do Departamento, a seguir trans-
crito, traz uma importante contrí.ouíção ao
estudo da história da arquitetura do Rio.
a) - S'e o atual edifício-sede do Auto-

móvel Club do Brasil é uma obra de ar-
quitetura neo-clássíca ,
b) - Se se encontra nela excepcional

valor folclórico, documental, artístico ou
bíblíográfíco e uma feição notável com
que tenha sido dotado pela natureza ou
agenciado pela indústria humana, cuja
conservação seja de mterêsse público para
tomba-ta como patrimônio ar-tístíen dO
Estado.
- A ambas as perguntas dá a Comissão

resposta afirmativa, pelas razões seguintes:
1) - Trata-se ce edifício iniciado por

voltas de 1Bl:i6· e que consta ser de autoria
de um arquiteto de nomeada na época,
Sr. Luíz Hosxe, cujo projeto foi preferido
dentre os demais !proponentes, senco o pré-
d.o inaugurado em 1860- segundo ínror-
mações de Araújo Viana à "Noticia" de
15-16 de dezembro de 1905.
2) - Seus salões aorígaram numerosas

vêzes a figura venerável de Pedra lI, a
Família Imperial, como assim os grandes
do Império, freqüentadores assíduos do
Velho Cassino Fluminense que ali fun-
cionava, cujas festas eram memoráveis na
segunda metade do século XIX.
3) - :Além das citadas, outras figuras

das mais ilustres abrílhantaram os seus
salões e pertenceram à Instituição.
4) - O Cassino fOi local escolhido pelo

!Ministro do Interior da época para as ses-
sões ,preparatórias da Constituinte repu-
blicana, até a conclusão das obras de

adaptação realizadas no Palácio de São
Cristóvão.
5) - A seguir seus salões abrigaram,

sob 1li presidência de Prudente de Morais,
as amostras da Exposição Nacional da
Indústria, preparadas como preparatórías
para a de Chicago.
6) - Ali se realizou a quermesse em

favor da libertação dos escravos, organi-
zada pela Princesa Imperial. E em seus
salões se deram os banquetes em que apre-
sentaram suas plataformas: Campos Salles,
Rodrigues Alves e Afonso Pena.

7) - Tôdas essas informações foram
dadas pelo probo Ernesto da C'unha de
Araújo Viana, como assim a de ter a
Justiça Pública recorrido por duas vêzes
à hospedagem do Cassino para julga-
mento de causas do Fôro, inclusive a do
atentado contra a vida de Prudente de
.Morais.

8) - Não foi menos brilhante a histó-
ria do edifício do Cassino Fluminense -
depois fundido com o CIUb dos Diários
e finalmente Automóvel Club do Brasil
- no período republicano, bastando ro-

Faca questão da marca FORMIGA, procurando a eti-
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lhear as revistas para a cada momento
encontrar fotografias dos seus salões, em
que se realizaram - para citar só dois
fatos -, o último Congresso de História,
organizado !pelo Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro e as conferências' sôbre
o lRio de Janeiro, organizadas pelo mesmo
Instituto, como comemoração do IV Cen-
tenário da Cidade.
9) - ,Só êsses fatos já dão ao edifício

um prestígio 'histórico que o recomenda
a particular aprêço da posteridade -, se
se considera que numerosos edifícios por
todo o Brasil têm sido tomba-dos só pelo
seu valor histórico, às vêzes por terem
sido o lugar de nascimento de grandes
figuras nacionais - Rio Branco, por exem-
plo -, ou de lhe terem servido de resi-
dência.

10) - Sofreu no decorrer de todo êsse
tempo, várias reformas, a mais importante
das quaís em 1903-1905 não introduziu
modi.ficações que lhe alterassem as qua-
lidades arquitetõnicas que até hoje o re-
comendam ao tombamento,
11) - Reforma muito mais extensa

ocorreu em 1926-1927 em obediência a
projeto do arquiteto Joseph Gire, parcial-
mente reproduzido na publicação do Au-
tomóvel Club anexa à consulta, que inclui
quatro plantas, uma seção longitudinal,
três Iperspectivas de interior, a fachada
(na capa) e sete fotografias.
12) - No que tange à fachada vê-se

por essa documentação não ter sido ado-
tado o projeto de Gire que, embora
classicizante não se enquadra no que se
costuma chamar de arquitetura neo-

Revolucionário lançamento CELlTE para construções de vanguarda.
Graças a um termostato de precisão suíça, mantém a temperatura de
"seu" 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.
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clássica. Esta conserva evidenciadas suas
raízes, mergulhadas, seja na arquitetura
da Antiguidade 01ássica, seja na arquite-
tura da Renascença. Tendência crossici-
zante é expressão usada pelos tratadistas
modernos de !História de Arte para de-
finir aqueles tipos de arquitetura - tão
comuns no Rio de Janeiro republicano
até 1930 -, que, se servindo de elementos
da arquitetura clássica: pílastras com
suas bases e capítéís, entabelamentos,
cornijas e címalhas, etc. - lhes alteram
as proporções, não lhes obedecem às 01'-

denâncias e aos detalhes e lhe tiram
aquêle tônus de elegância e comedimento,
distinção e apuro, que caracterizavam os
melhores exemplares da arquitetura clás-
sica greco-romana e os da Alta Renas-
cença na Itália: - os primeiros tendo
servido de modêlo, por exemplo à arqui-
tetura dos Broaniart. Vignon e Povet na
Franca: Lanahans, Klenze e Shinkel na
Alemanha: Saone na Inglaterra; os se-
gundos tendo Inspirado, no Brasil, Grand-
jean de Montigny e sua escola.
113) - O projeto não adotado de Gire

para a fachada - inspirado no estilo
Luiz XVI -, não se enquadra nem numa
nem noutra dessas duas tendências. Daí
o têrmo ctassicizante, para definir o seu
tipo de arauitetura.
14) - Em boa 'hora não foi adotado

na fachada êsse proieto . Porque a arqui-
tetura que lá se acha, sem ter as qua-
lidades Que distinguem obras notáveis da
arauitetura do Rio de Janeiro no século
XIX. como por exemplo o Hospício de
pedro II (hoje Universidade do Brasil)
e a Casa patrícia do Barão de Itamarati
(atual Ministério das Relações Exterio-
res) , é, ainda assim, .plàsticamente obra
de transíção, muito limpa como solução,
e com uma certa dignidade de propósitos
Que bem justifica, a nosso ver, o seu tom-
bamento.
15) - Que a fachada é aproximada-

mente a mesma. vê-se claramente, com-
parando o que lá está com a foto pu-
blicada na "Revista da Semana" de 28
de novembro de 1925" anterior à reforma
de Gire.
16) Os interiores foram alterados

poi- Gire. Mas não tanto quanto possa
parecer a quem examine a publicação de
1927 do Automóvel Olub -, como se de-
monstra comparando o grande salão atual
com fotografias anteriores que aparecem
na "Revista da Semana" de 4-IX-1915 e
24-X-1925.
17) - Importa porém se diga que, o

fato de o projeto ter sido alterado por
Gire, não seria por si só razão para im-
pedir o tombamento, por dois motivos:
a) Gire foi Um grande arquiteto, autor,

entre outros, de um edifício memorável:
o Oopacabana Palace Hotel, de que a
revista oficial do Instituto de Arquitetos,
na década 1930-1940, "Arquitetura e Ur-
banismo" mandou redesenhar as plantas
e as publicou em homenagem ao eminente
profissional. ~se hotel - até hoje dos
melhores da cidade - é admirável pela
funcionalidade de suas plantas e extraor-
dinário pela sua solução dada aos seus
serviços gerais, dispostos no subsolo, aces-
síveis ,por meio de rampas agradàvelmente
dispostas: lição viva de organicidade na
arquitetura da República.
b) Não são só os edifícios antigos são

os que devem ser tombados: a Estação
de Hídros do. Aeroporto do Rio de Janeiro,
que é de 1938 e o antigo edifício do Mi-
nistério, da Educação e Saúde - obra-
prima universal da primeira metade do
século XX - foram ambos tombados. O
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Estante
DOIS LIVROS

Enoont~am-.se à venda, traduzidos para
o português e por preços acessíveis, dois
livros de grande interêsse para arquitetos
e estudantes de arquitetura.
Trata-se de "Arquitetura, Construção

e Urbanísmo", (1) de autoria de Lew's
Mumford e de "Panorama dllJArquitetura",
(2) que reúne uma coletânea d:e onze en-
saios de conhecidos arquitetos, professôres
e crítícos die arquitetura americanos e es-
trangeiros radtcados nos Estados Unidos.
"Arnuíte'tura, Oonstrução e trroantsmo''

é a reunião, em livro, de uma série de
artígos que Lewis Mumford publícou, du-
rante certo período, na seção "The Sky
Line" do "The New Yorker", Nêstes ar-
tigos MlUmford analisa, com 'agudo senso'
critico. problemas referentes à arouítetura
em seu aspecto simbólico, habitação, pla-
nejamento urbano, tráfego, etc.. Dentre
os inúmeros tópíoos que ,aborda, citaremos,
à guisa de exemplo, a entusíáetí-a aoolo-
gia que faz de um contunto habítaeíonal
construido em Fresh Meadows, subúrbio
de New York e. em oontrapartída, a crí-
tica - das mais ferozes e não isenta de
exageros e partídarismo - que reaííza, ao
analisar o grupo de edifícios das Nações
Unidas.
Pode-se não concordar plenamente com

tôrlas as suas teses, porém uma impressão
fica patente ao lê-Io: trata-se de um ver-
dadeíno e profundo crítico de .arouítetura
e urbanismo, com pleno domínio dlos com-
plexos temas que aborda. E é êsbe tíno de
crstíco que, infelizmente. inexiste no Brasil,
não sabemos se 'por talta de cultura espe-
cífica ou por simples ímobílísrrso intelec-
tual (é mais fácil e brilhante escrever em
línguagem hermética sôbre pintura). oaso
existisse, os problemas inerentes à aruuí-
tetura e planejamento urbano, poderiam
ser debatídos em pl-ano relevado, no domí-
nio das idéias e 'princípios, bem acima de
nossas costumelras louvações promocíonaís
ou críticas gratuitas.

Em "Panorama da Arquitetura", apenas
para dar uma idéia do conteúdo do livro,
gostaríamos de destacar três, dos onze en-
saios apresen nados. o primeiro, de autoría
do engenheiro Mario Salvadori, aborda 'as
relações da arquitetura. com a tecnolcgía
contemporânea, príncípalmente no que diz
respe~to ao problema estrutural, verda-
deiro "calcanhar de Aquíles" da maioria
dos arquitetos. Neste partícular, apresenta
dois princípios de grande alcance quando
diz que, "uma estrutura correta deve ser
consíoerada uma condição necessária à
boa 'arquitetura, não sendo porém uma
condição suficiente", afirmando, por outro
lado, que a verdadeüra Indagação dos ar-
quitetos contemporâneos deveria ser "se
urna estrutura deve ser construída" e não
"se porae ser construída". :É Um capítulo
para ser lido e metãtado, príncípalmente

POr alguns arquitetos ditos "estruturalis-
tas", unicamente preocupados com super-
Iícialídades estruturais, tais como o eví-
dencíamento, nas fachadas, 'de inúteis e
ínexplícáveís pontas de vigas de concreto
armado aparente.
A seguir, poderíamos citar o sutil ensaio

de Louís Kahn, i'nltitulado "Estrutura e
Forma", de grande prorundídade filosófica
e a nosso ver de cunho nitidamente me-
t~ísico, a~ 'apresenta'!" problemas de es-
sência e existência. Neste belo trabalho,
Kahn procura demonstrar que a verda-
deira arquitetura parte dle um conceito
abstrato de um determinado programa,
conceito êste que denomina "Existência-
Vontade'. Suas concepções de "casa" e
"escola", em têrmos de "Existência-Von-
tade", são bem elucídatívos da tese que
defende.
COmlOúltimo exemplo, destacaríamos o

trabalho de Paul ;Rud!olph, anaâísando, a
partir de sua experiência como professor
de arquitetura em Yale, o sempre díscutã-,
do e não menos controvertido problema
do ensino de arquitetura. SUBItese! fun-
damental é de que "a tunção primordial
do ensino de arquitetura consiste em tor-
nar constante um clima, no qU8!1o aluno
seja incansàvelmente despertado para o
prOCESSOcriativo, com agudeza e sensíbí-
!idade", ooncíuí afirmando: "O ato cria-
dor é a única coisa que importa". O

M·K.N.
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o 4.° Congresso do oonsemo Interna-
cional de Industrial Design (ICSID) terá
lugar em Viena entre 21 e 24 de setembro.
O tema do congresso "Desígn e Comuni-
dade" será ilustrado por uma importante
exposição. Os interessados poderão reque-
rer inscrição dirigindo-se a Oc. 1. F.
Salesianergase I, Wien.

"CASA EUROPÉIA" 1965

O júri internacional do concurso "Casa
Européia"" de 1965" concurso" de participa-
ção exclusiva para arquitetos pertencentes
aos países que integram o Mercado Co-
mum Europeu, reunido em Gand sob a
presidência do SI'. C. Crappe secretário
Geral do Instituto Nacional' de Halbitaçãoda Bélgica, atribuiu os seguintes .prêmíos:
1.0) Jean cusse de waeerioo, 16G.ooOFB;
2.0) Philippe Bertunille, Bruxelas; Ghis-
Iaín M1arbaix, Soignies e iPhilip,pe Graux,
Bruxelas, I03.00G FB; 3.°) Erich Kulke e
Joachim Grube, Braunschweíg, 30.000 FB;
4.°) Hendrilk Jan Begeman, Arnhem,
30.GOIOFB. E as seguintes menções: a Hans
Gallo, Kassel, e a Adam stuIn<Pt, Ausbach,
no valor de 10.000 FB. O júri examinou
42 tralbalhos.

CONCURSO PARA CENTRO CtVICO

O concurso internacional para praça do
Centro Cívico de São Francisco teve como
vencedores dois arquitetos de Paris, Ivan
Tzvetin e Angela Danadjieva., autores do
proj-eto n.? I8~, prêmio no valor de
US $3.750.
Em 2'.° lugar foram classificados os ar-

quitetos poloneses Iwona ,Sadowska, An-
drzej Gorczynski e Marek Lewandowski,
projeto n.o 188, prêmio de US$ 3.250; e
finalmente em 3.° lugar, o projeto n.? 119,
de autoria de Sidney Katz, John Matt,
Michel BObick, William Vitto e Albert Lo-
renz, prêmio de UiS$ 3.000. O júri foi
composto por Sibyl Mohol-Nagy, Andre
Bloch, Moses Lasky, e Luís Barragan, e
presidido por Thomas Ohurch .

ARQUITETOS NA FRANÇA

A França tem 7.774 arquitetos. li:ste
dado foi revelado pelo Bureau Universi-
tário de Estatística Pública. Dêstes arqui-
tetos, 88% exercem atívídads liberal,-72%
dos quais têm pelo menos 5 empregados
e 12% têm mais de 10 assalariados.

PLANEJAMENTO URBANO NA BAHIA

Realizou-se em Salvador, de 17 a 19 de
junho, um SimpóSio sôbre iPlanejamento
urbano.
Esta reunião fez parte de uma série rea-

lizada pelo Govêrno do Estado da Bahia
em; Convênio com a Universidade da
Bahía (Instituto de Serviços Público),
SUDENE e USAID. Entre outros objeti-
vos, êstes sírnpósíos pretendem oferecer
diretrizes em campos específicos visando
o objetivo da reforma administrativa, des-
tinada a elevar o índice de eficiência dos
serviços que o Estado presta ao povo da
Bahia; a garantir uma ação programada,
coordenada, rápida, econômica e segura
em todos os serviços, pela adoção de for-

mas apropriadas de organização e de' mé-
todos simplificados de trabalho, e a de-
senvolrver um mecanismo capaz de' asse-
gurar continuidade na melhoria sistemá-
tica dos serviços.
O :problema do planejamento urbano foi

levantado numa reunião da qual partici-
param representantes de diversos órgãos
governamentais, entre êles o CREA, a Pre-
feitura de Salvador, o Depar'tamento de
Munícípalídade, o Instituto de Serviço PÚ-
blico, a Secretaria de Viação e Obras e
outras -entídades. Foram realizadas seis
sessões plenárias, sendo três dírígídas pelo
Secretário de Interior e Justiça, Dr. Jorge
Oalmon. e três pelo arquiteto Wit-Olaf
Prochnik, resnectívamente Presidente e
Primeiro Vice-Presidente do Simpósio.
Um documento informativo elaborado

pelo engenheiro kl1tônio Bezerra Baltar,
arquitetos Fernanda Maria Freítas Nunes,
Zélia Almeira e Dr. Walter Velloso Gor-
dilho, serviu para as discussões. Foram
'encarados aspectos peculiares ao Estado
da Bahia sob o prisma da política urba-
nística, da urbanização (demogratía, trans-
porte. saneamento, educação, saúde, habi-
tação), assistência técnica aos municípios,
coordenação dos órgãos vinculados ao pla-
nejamento urbano.

MóVEIS E OBJETOS NO IBEU

A Galeria do Instituto Brasil-Estados
Unidos promoveu há pouco uma exposição
de móveis de Berriardo Fízueíredo. Jorge
J'abour Mauad e Osiris Cunha lMeale. e
obíetos de Ronaldo Baerlain, Leonardo Ca-
valleiro. Roberto. V. Leite. Fernando S.
Lima, Maurício Monte e Dirceu Nery.
O crítico Clari'V'al Valladares, ao fazer a

apresentação da exposição, 'afirma que "de-
senhar uma cadeira que seja autêntica em
relação ao meio e ao tempo de, que pro-
vém, é tão complexo e sutil quanto pro-
jetar um prédio. Construir um simples
obj-eto para utilidade empíríca, é criar o
habitante do espaço aruuítetural coetâneo.
Os móveis de Mauad, Meale e Figueiredo
e os objetos de M1onte, Baerlain e Nery
são exemplos do nível da arquitetura con-
temporânea revelados na problemática da
vida interior. Fazem parte da m-áquina de
morar de nossa civilização, mas também
fazem parte da exigência estática humana
demorar, conforme o conceito maravilhoso
de Joaquim Cardoso".

VISITA DE ARQUITETO PORTUGUÊS

Estêve entre nós, o professor Garlos Ra-
mos, Diretor da Faculdade de Arquitetura
da Cidade do Pôrto. A estada do ilustre
colega no Rio de Janeiro deveu-se à ho-
menagem que o govêrno português prestou
à cidade no seu quarto centenário. Veio
para dirigir 'os trabalhos de montagem da
estátuaequestre de D. João VI no antigo
Cais Pharoux, próximo a Praça XV. C. R.
informou-nos sôbre o progresso do plane-
jamento e da arquitetura em seu país,
onde há grande solicitação de profissio-
nais classificados não só no Continente
como nas Províncias de Além-mar.
O professor Oarlos Ramos, ímprtmíu

uma orientação dinâmica na escola de ar-
quitetura que dirige, tendo adotado uma
fórmula extremamente flexível no seu cur-
rículo, dentro de uma didática atualízada,
para melhor acompanhar a evolução dos
processos de planejamento de construção
utilizados na arquitetura contemporânea.
Na sua opinião, dadas as diferenças indi-
viduais de compreensão e sensibilidade dos
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zlonale dei Mobile Cantú. Italia



alunos, é mais importante estimular a eVO-
lução destas características pessoais do que
impor um programa rígtdo, muitas vêzes
ultrapassado e desnecessário, cuja aceita-
ção pode conduzir a uma despersonalíza-
çâo e conseqüente inadaptação do aluno
à vida profissional. Esperamos, no futuro,
trazer aos leitores outras informações sõ-
bre a Escola, do Pôrto e sôbre a atual ar-
quitetura portuguêsa,
O arquiteto Carlos Ramos, ex-vice-presí-

dente da UIA, foi homenageado pelo
JAB e recebeu o título de socio honorário.
CR é detentor da Ordem do Cruzeiro do
Sul, no grau de Comendador, pelos ines-
timáveis serviços em prol da aproximação
cultural dos dois países e em particular
entre os arquitetos portuguêses e brasi-
leiros.

EXlPOSIÇÃO DE ARQUITETURA
RELIGIOSA ALEMÃ

Fazendo parte das comemorações do
4.° Oentenário, foi apresentada no Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro uma
exposição intitulada "Novas Igrejas Ale-
mãs". :É uma mostra itinerante que já foi
montada na Holanda, Irlanda, Espanha,
Portugal e Bombaim. Sua realização no
Rio contou com a colaboração do Instituto
Cultural Brasil-Alemanha e da Embaixada
Alemã. Constou de uma grande quantí-
dade de excelentes fotografias e plantas,
mostrando aspectos de 84 igrejas de cons-
trução recente, painéis, tapeçarias, cristais
e objetos de culto utilizados nestas igrejas.
A grande exposição, composta de material
de grande valor, foi cuidadosamente pre-
parada (o catálogo, apresentado como um

pequeno livro foi' impresso na Alemanha),
no entanto foi sensivelmente prejudicada
pela exigüidade do espaço que lhe foi des-
tínado, resultando uma certa dificuLdade
no exame das peças.

NORMAS TÉCNWAS - P - NB -140
(LEI 4.951)

A revista Boletim de Custos publicou em
seu. número de abril do corrente ano o
projeto de norma P-NB-140, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que estabelece especificação padrão para
as construções. A elaboração deste pro-
jeto de normas obedece às disposições cons-
tantes da Lei n.O4.951, que regula em todo
o país as construções ímobílíáras.

O IAB-GB, surpreendido com a publi-
cação das normas, alertou o .conselho Su-
perior do IAB, chamando a atenção da
direção nacional para a relevância da ma-
téria, os interêsses dos arquitetos nela en-
volvidos e a forma pela qual foi tratado .o
arquiteto na sua elaboração. O IAB pro-
moveu um encontro com o Eng.o Paulo Sã,
diretor presidente da ABNT, durante o
qual foram acertadas as bases da partici-
pação do IAB na reformulação das refe-
ridas normas, de maneira a torná-Ias
compatíveis com o exercício profissional
do arquiteto, e a evitar, por outro lado,
que venham a se transformar em um en-
trave à evolução arquítetôníca nacional.

O anteprojeto de modificação das nor-
mas está sendo preparado e deverá ser, em
breve, enviado à ABNT.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
URBANISMO

Deverá ser rundada proximamente, de-
pois· de longa preparação, a Federação
Brasileira de Urbanismo, que se constituirá
na Seção Brasileira da Iritarnatíonal Fe-
deratíon for Housínz arid Plannlng, IFHP,
órgão consultor da UNESCO.

PUBUCAÇÕES À VENDA NO IAB-GB

O IAB-GB inaugurou mais um servíco
para seus associados: venda de publicações
a preço inferior aos de capa. Estão à 'dis-
posição dos arquitetos, na sede do IAB-
GB. os seguintes títulos da FGV: PLA-
NEJAMENTO URBANO. de Cr$ 12.000 por
o-s 9600. INTRODUCÃO AO PLANEJA-
MENTO DEMOGRAFICO.de ors 2.800
por crs 2.200. PLANEI AMIENTO - TSAP
de Cr$ 4.200 por Cr$ 3.4'00 e outros. Den-
tro em breve o IAB-GB pretende ampliar
êste seu serviço de vendas incluindo-fil-
mes e material fotográficos. Para tanto,
já foram iniciados contatos com a Kodak.

BRASILEIROS NA ARGENTINA

Através de acôrdo firmado entre a
BRAS[,ING - Fundição Brasileira de Me-
tais S. A. e a DINEL S. R. L., de Bue-
nos Aires (o maior importador e distri-
buidor 'de artigos sanitários da Argentina),
serão exportados para aquêle pais, nos pró-
ximos três meses., metais sanitários da
linha Cristal, produzidos pela Brasling,
num total superior a 200 mil dólares.

mudar de cordinha
para uma válvula

qualquer não significa
que se fêz

muito progresso

o Important~ é mudar para DECA

38 Porque a válvula Deca tem comando
automático de duplo estágio, e
funciona ao mais leve toque.
I:. tóda de bronze. Mas o êmbolo é
de nylon (exclusividade DECA) e
dura muito mais. Funciona com
a mesma eficiência sob qualquer

pressào de água. Em 3 modelos.
liso, facetado e italiano.
Atualize seu banheiro. Instale DECA.
Beleza e qualidade inalteráveis,
Renove com DECA

artefatos de metal Cé~s a
Lince 4 211



Legislação
Plano Nac'ional de Habitação - 111
Lei n.? 4230 - de 21 de agôsto de 1964.

II - administrar e dirigir os negócios or-
dinários do Banco, decidindo das cperações
que se corrtíverem no limite da sua compe-
tência, de acôrdo com o Regimento Interno;

III - outorgar e aceitar escrituras, ou assi-
nar . contratos, conjuntamente com o Presi-
dente O'U outro Diretor;

IV - designar, conjuntamente com o Pre-
sidente, procuradores com p\,dêres especiais,
agentes ou representantes do Banco;

V - praticar os atos referentes à adminis-
tração do pessoal, podendo delegar podêres,
salvo quando se tratar de n cmeação, promo-
ção ou demissão;
VI - superintender e coordenar os servi-

ços dos diferentes setores do Banco e zelar
pelo fiel cumprimento das delibera.ções dO
Conselho de Administração e da Diretoria;
VII - prover, interinamente, até que o Pre-

sidente da República o raça em caráter efe-
tivo, as vagas dos membros .do Conselho de
Administração, cuja substituição não esteja
prevista no Regulamento do Banco.

Art. 33 - Os Diretores referidos no artigo
27, § 2.0 alínea "c" terão as atribuições que
forem determinadas no Regimento Interno.

j

Art. 34 - O pessoal contratado pelo Banco
será regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho e Legislação compl rmentar e admi-
tido mediante concursos de provas ou de
provas e títulos.

§ 1.0 Poderão ser requisitados pelo Ban-

veis, mas Só pederão dar início às suas ati-
vidades após publtcação, no Diário Oficial da
União, da autorização do Banco Nacional da
Habitação.

§ 2.0 - As sociedades de crédito írncbütá-
rio serão constituídas com o capital míni-
mo de 100 milhões de cruzeiros em moeda
corrente, na forma da legislação que rege
as sociedades anônimas, mas a emissão de
autorização para funcionar dependerá da ín-
tegralização mínima de 50%, mediante de-
pósito do BNH.

§ 3.0 _ O limite mrmmo referido no pa-
rágrafo anterior será anualmente atualizado,
com base nos índices de que trata o Art. 5.°,

1.0.
Art. 36 - 'A a'litorização para funcionar

será ccncedída por tempo indetermlnado, en-
quanto a sociedade observar as disposições
legais e regulamentares em vigor.

§ 1.0 _ Somente poderão ser membros dos
órgãos da administração e do Conselho Fis-
cal das sociedades de crédito imobiliário, pes-
soas de reconhecida idoneidade moral e co-
mercial, sendo que dois diretores deverão
comprovar capacidade financeira e técnica.

§ 2.0 - Os diretores somente poderão ser
ínvesttdcs nos seus cargos depois da aprova-
ção peio Banco Nacional da Habitação, à vis-
ta das provas exigidas pela SUMOC' para in-
vestimento de diretores de estabelecimento
bancário em geral.

§ 3.0 - A responsabilidade dos administra-
dores de sociedades de crédito tmobütárío é
a mesma prevista na lei para os diretores de
bancos.

co servidores dos quadro do serviço público
federal, das anrtarquías federais, ou de so-
ciedades de economia mista, ccritroladas pelo
Govêrno Federal.

§ 2.0 - (VETADO)

CAPíTULO V

Das Sociedades de Crédito Imobtltárío

Art. 35 - As sociedades de crédito imobi-
liário são ínstttuíções de crédito especializa-
do dependem de autorização do Banco >Na-
cional da Habitação para funcionar, e estão
sujeitas a permanente fiscalização do Govêr-
no Federal, através do referido Banco e da
Superintendência da Moeda e do Crédito.

§ 1.0 - As sociedades de crédito imobiliário
se organizarão sob a forma anônima de ações
nomínatívas, observando nos atos de sua cons-
tituição todos os dispositivos legais aplicá-

o segrêdo da perfei-
ção do som num violino
depende da qualidade da
madeira que entra na sua
fabricação.

Paralelamente, no ramo da construção o sucesso de uma
obra depende não s6 da perícia dos engenbeiros e construtores
como, principalmente, da qualidade dos materiais empregados.

Usando o cimento MAUÁvocê terá a tranquilidade de
ter escolhido um cimento que garantirá a segurança e a du-
rabilidade de sua obra.

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND

PARABENS RIO
NO SEU IV CENTENARIO

Rio de 'anel.o

o cimento "MAUÁ" 'UP"
ra ai elpecifJcaç6e. exf9i-
dai para cimento. Por'lan"
no mundo inteiro.
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;' • são mais profundas'. nao mancham
• jamais enferrujam • nao lascam
• 6 tamanhos simples e
1 duplo, em 7 côres

CERâMICA SANITÁRIA PORCELlTE S. A.
MATERIAIS CERftMICOS CELÉM, LTDA.

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

§ 4.0 - A expressão "crédito imobiliário",
constará obrigatoriamente da denominação
das sociedades referidas nesse artigo.

5.0 - As sociedades de crédito imobiliá-
rio enviarão para publicação até o :0.° dia
de cada mês, no "Diário Oficial do Es,~·do"
onde funcionarem, os balancetes mensaís ,

Art. 37 - Ficarão sujeitos à prévia apro-
vação do Banco Nacional da Habitação:

I - as alterações dos estatutos sociais das
sociedades de crédito imobiliário;

II - a abertura de agências ou escritórios
das referidas sociedades;
III - a cessação de operações da matriz ou

das dependências das referidas sociedades;

Aru. 38 - Os pedidos de autorização para
funcionamento, alteração estatutária, aber-
tura ou fechamento de agências ou depen-
dências e aprovação de administradores de-
verão ser decididos pelo Banco Nacional da
Habítação, dentro de 121Jdias da sua apre-
scntacão e das decisões do Banco caberá re-
curso vol'untárío para o Ministro da Fazenda.

Parágrafo único. O regulamento discrimi-
nará a documentação a ser apresentada, com
os requerimentos referidos neste artigo, po-
dendo o 'E'3.ncoNacional da Habitação fazer
as exigências que considerar de interêsse para
~. apreciação do pedido e fixar prazo razoá-
vel para o seú atendimento.

Art. 39 - As sociedades de crédito imo-
b!llário somente poderão operar em finan-
ciamentos para construção, venda ou aquisi-
ção de habitações, mediante:

I - abertura de créditos a favor de em-
presários que promovam projetos de cons-
trução de habí tações para venda a prazo;

II - abertura de crédito para a compra ou
construção de casa própria com liquidação a
prazo de crédito utilizado;

lU - desconto, mediante cessão de direi-
tos de receber a prazo o preço da constru-
ção ou venda de ha:bitações;

IV - outros modalidades de operações au-
torizadas pelo Banco Nacional da Habitação.

§ 1.0 - Cada sccíedade de crédito imobiliá-
rio somente poderá operar com imóveis si-
tuados na área geográfica para a qual fôr
autorizada a funcionar.

2.0 _ As sociedades de crédito imob!liá-
rio não poderão operar em compra e venda
ou construção de Imóveis, salvo para l!qui-
da.ção de bens que tenham recebido em pa-
gamento dos seus créditos ou no caso dOS
imóveis necessários a instalação de seus ser-
viços.

§ 3.0 - Nas suas operações as sociedades de
crédito imob!l!ário observarão as normas des-
ta lei e as expedidas pelo Banco Nacional da
Habitação, com relação aos !imites do valor
unitário, prazo, condições de pagamento, ju-
ros, garantias, seguro, ágios e deságios na
colocação de letras imobiliárias e diversifi-
cação de ap'lícações,

§ 4.0 - As disponibilidades das sociedades
de crédito imob!l!ário serão man tídas em de-
pósito no Banco Nacional da Habitação, no
Banco do Brasil, nos demais bancos ortctaís
da União e dos Estades e nas Caixas Econô·
micas... (VETADO).

Art. 30 - As sociedades de crédito imobi-
liário não poderão:

a) rec:'ber depósitos de terceírcs que não
sejam proprietários de ações nominativas, a
não ser nas condições e nos limites autort-
~\!>dospelo Banco Nacional da Habitação;

(Continua no próximo número)



,o ARQ.UITETO 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 mctericis a serem aplicados na construção.
Isto significa que o arquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou mais precisamente, Q c,ompra) de cada
tipo de material de construção.
E quando o arquiteto decide, êle nõo determina a compra de um banheiro de tal tipo, de alguns metros
quadrados de piso oufôrro, ou de uma pia, ou de uma lata de tinta, como uma dona' de casã,Ou'om leigo
qualquer. A sua decisõo envolve sempre uma compro 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.



chapa 1rapezoidal
de alumínio para revestimentos e coberturas

Material

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

Características Mecânicas
Carga de ruptura: 20 a 22 kg/mm2 - Limite de elas-
ticidade: 16 a 20 kg/mm2 - Alongamento: 1 a 40/0,

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

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

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

Companhia Brasileira de a,lumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMíNIO

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