


UMA NOVA DIMENSÃO PARA O SEU ·ANÚNCIO

ARQUITETURA é a única revista brasileira colecionada de fato por arquitetos .e construtores.
E porque é o órgão oficial dos arquitetos brasileiros e também, o veículo oficial de divulgação da
arquitetura brasileira, o interêsse por ela ultrapassou nossas fronteiras. .
. ublicada simultâneamente em inglês e francês, está conquistando um nôvo público categorizado fora
o sll, , .

A cada 1 stamos recebendo novos pedidos de assinaturas de arquitetos e entidades culturais da
América Latina, ~00sEstados Unidos e da Europa.
Dentro dêsse ritmo, atlngiremos brevemente 5.000 assinaturas para o estrangeiro, que é o objetivo
inicial de nossa campanhâ= - .
Sem falar na distribuição mens eltas às Embaixadas brasileiras no exterior. E também através delas.
É uma nova dimensão acrescentada ao u anúncio'. E sem lhe custar nenhum aumento.
SE O SEU OBJETIVO É ATINGIR ARQUITET CONSTRUTORES, NÓS LHE GARANTIMOS ESSA
PENETRAÇÃO NO BRASIL. E NO ESTRANGEIRO, Ae SCENTAMOS PRESTíGIO AO SEU ANÚNCIO



QUALIDADE

PAREDES· DIVISÓRIAS FORMIPLAC
Sede do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DA GUANABARA - IPEG
Arquitetos:
AFFONSO EDUARDO REIDY
FRANCISCO BOLONHA

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,
minhos 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 l,a,
minados, fabricante de Forrnlplac,
aceitou êsse compromisso. Desde
que foi fundada colabora com os
grandes nomes da arquitetura e
da construção. Mantém um De-
partamento Técnico, onde con,
tinuamente são pesquisadas no-
vas possibilidades, novas solu-
ções, novos acabamentos. Os
produtos resultam de um obje-
tivo equacionamento 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 objetiva, quali,
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 manu,
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 Laminados,
fabricante de Formiplac, através
de seu Departamento Técnico.
estabelece o indispensável con,
vívio entre a arquitetura e a
indústria.

CIA~ QUÍMICA INDUSTRIAL D~ LAMINADOS
RIO DE JANEIRO. SÃO PAULO. BRASfLIA



Para obter a mesma isolação térmica
proporcionada por 2 cmde Eucatex'lsolante, V. teria que
construir uma laje de concreto com 90 cm de espessura.

(Um pouco demais de concreto para um telhado plano, não acha?)
Eucatex Isolante e feito para isolar. como diz a palavra.
Isola o ambiente contra as variações de temperatura.
porque seu coeficiente de condutibilidade térmica e baixissimo:
;{ = 0.043 Kcal. rn/rn". H°C. Este e um fator de suma trnportància.
bastando lembrar que Eucatex isola
45 vezes mais do que o concreto!
A isolacào de calor faz com que a laje permaneça em temperatura estável,
evitando o trincamento da laje e da camada impermeabilizante.
Com isso. desaparece qualquer problema:
o telhado plano sempre se manterá perfeito.
Como se coloca? Aplicam-se as chapas de Eucatex Isolante
diretamente sobre a laje que constitui o telhado plano.
recebendo por cima a irnperrneabijizacáo normalmente utilizado
(asfalto. féltro asfaltico. làrnína impermeabilizadora. pedrisco. pintura etc.)
O material e facilimo de serrar.
não apresenta nenhuma dificuldade para o manejo.
E fornecido em chapas nas medidas de 1.22 x 1.22 m e 1.22 x 2.44 m.
nas espessuras de 12,7 e 20 mm.
Outras medidas e espessuras sob consulta.
Se é caro? Nào senhor.
Pergunte a qualquer Revendedor Eucatex ou procure-nos.

EUCATEX-chapas para isolação térmica de telhados planos

Acirrra corte em que se exibe a colocação de Eacatex Isolante nu", te·
Ihado plano

A Eucatex S. A. Indústria e Comercio
Avenida Francisco Matarazzo. 530 - Caixa Postal 1683 - São Paulo
Deseja receber outros Informes sobre Eucatex Isolante

Nome:

Profissão:

Endereço

Cidade
ARQI

Estado'





Desde 1955,
criando e executando
o móvel brasileiro

de prestígio Internacional

10 anos

RUA JANGADEIR0S, 14-C - GB
RUA AUGUSTA. 1058 - SÃO PAULO

Poltrona mole - Criada em 1957 pelo Arq. Sergio ROdngues.
Diretor-Técnico da Oca. 1.0 Prémio do IV Concorso Interna-
ztonale dei Mobile Cantü. Italia .

RESIDÊNCIAS DE ESTILO

RESIDÊNCIAS CLÁSSICAS

São projetadas para serem construídas mais depressa e com
maior economia com as versáteis e mais práticas

~
o.o
.'"Õ
o

í.aies-prê-fabricadas para fôrros e pisos
- fornecemos cálculos e orçamentos.

São Paulo: Rua Baràcde Itapetininga, 151 - 11,°
s/115 - Fones. 37-7282 - 35-7245

R. de Janeiro: Rua da Lapa. 180 - 5.° - 8"/510- Fones
22·5470 - 42-35ú4

B. Horizonte: R. S. Paulo, 893· c/807 - Fone 4·13~6
Recife: Rua Floriano Peixoto, 780 - si 214 -

Fone: 43-765
Niterói: . Av. Amaral Peixoto, 370 - s/1.116 -

Fone: 2-6491
Goiânia : Rua 23, si loja do Cine Goiánia -

Fone: 6-1430
Fortaleza: Rua Floriano Peixoto, 1.142
Rib. Prêto: Rua Alvares Cabral, 576 - si 53 -

Fone: 3-701
Santos: Praça Mauá, 29 - 3.° - s/311 - Fone:

2-7667
Campinas: Rua Campos Salles, 890 - 12.0-s/1.204

Fone: 8-3929
Araçatu ba: Rua Pinheiros, 176 - Fone: 3-351



A rr I N G I R O QUE I N T E R ESSA - T H E T AR G E T
TARGET É COMO, EM INGLÊS, DENOMINAM OS CIENTISTAS
O ALVO DE SEUS FOGUETES.

Mas, para o senhor, que fabrica ou vende materiais de construção,
arquitetura e decoração, a palavra certa é objetivo.
O objetivo a atingir com o seu anúncio. Que é, evidentemente,
promover ou vender o seu produto.
Mas êsse objetivo só será atingido se a sua mensagem chegar a quem
precisa conhecer ou pode comprar os seus materiais e serviços.
Ou seja, arquitetos eCõi1strutores. Quem especifica e compra----materiais de construção,arquitetura e decoração.
O senhor, por certo, não o atingirá mandando foguetes à lua. Mas, talvez
possa atingí-Io publicando o seu anúncio num veículo destinado ao público
em geral, de larga circulação.
É uma hipótese que lhe custa caro. Porque o senhor vai pagar para sua
mensagem ser lida por quem lhe interessa (talvez) e por quem não lhe.
interessa - e não se interessa por ela .

. Para atingir quem interessa, o seu cliente de verdade, só mesmo uma
revista especializada. E revista especializada que atinge exclusivamente
arquitetos e construtores, com a dupla garanti~ do Instituto de Arquitetos
do Brasil e do Instituto Verificador de Circulação, é a Revista
ARQUITETURA, órgão oficial dos arquitetos brasileiros.
ARQUITETURA ATINGE SÓ A -QUEM LHE INTERESSA.
Ê uma certeza que lhe custa barato. E que rende. Consulte a nossa tabela
de preços. E a das revistas de circulação mais ampla.
E veja como é mais barato e mais seguro atingir de fato, e sem
desperdícios, o que lhe interessa. O seu objetivo. Arquitetos e construtores.



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

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

meios-tubos

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

coberturas horizontais

&ernit
- mais de 60 anos de experiência

na fabricação de produtos de
cimento.amlanto.

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





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

TR~S PADROES: MÁRMORE, LISO E TERRAZZO. Dimensões: placas de 35 x 35 em
e 75 x 75 em, com 3 mm de espessura para o padráoMárrnore: de 25 x 25 cm e
50 x 50 em. com 2 mm de espessura para os padrões liso e Terrazio. Varie-
dade: 33 belissimas cores permitem criar os mais originais desenhos de pisos.
lambris, colunas, etc. Colocação: rápida e. simples. Não precisa cal afetar.
Vulcapiso não requer raspagem nem polimento. Vantagens extras : excelente
isolante termoacústico. Atrito amortecido, Cõres inalteráveis.Espessuras uniformes.

Para maiores Informações técnicas consulte nosso Departamento de Revestimentos.

vulcapiso
Um produto 9 VU~~~ ~~~l~~~~';d-:~~~~~s.A.\:y7 Av lpiranqa, 1267 - 90 andar - São Paulo.

Filiais e Representantes em todo o Brasil.S. J. de Mello eO.ll0



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

rio de janeiro
loggia/I'alelier
rua hilário de qcuvera, 57-A
copacabana

curitiba
paulo valente decorações
e desenhos técnicos Itda
rua senador alencar qurmar ãas. 175

salvador
móveis ralf ltda
av.7 de setembro, 249

peça nosso catálogo:
dezenas de alternativas
para uma
decoração completa

dormjtorlos
móveis componiveis
saIas de estar
quartos para criança
salas de jantar
escritórro

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

recife
bel lar móveis e decorações Itda
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.



A mais moderna
solução para
todos os

problemas de cobertura

Veja estas características!

ondulados

• Leves, 2,2 kg por m2

• Sólidos, suportam um pêso de 500 kg
uniformemente distribuidos por m2

• Fornecidos em qualquer comprimento

• Fabricados em 5 côres translúcidas e 5 opacas

• Não inflamáveis (ciassifícad6s como
material de segurança)

• Inalteráveis à ação de agentes químicos
ou atmosféricos

- moderno material de cobertura I

• Altamênte resistentes a impactos

• Fáceis de colocar

urn jarc c u t oo
MARCA INTE:RNACIONAL "ORGANIT"

INDÚSTRIAS QUíMICAS ELETRO CLORO S. A.
RUA XAVIER DE TOLE!DO, 123 • 8.0 ANDAR. TEL. 37-0516 • SÃO PAULO
AV. ALM. BARROSO, 91 • 3.0 ANDAR. CON.J. 304. TEL, 22-0080. RIO DE .JANEIRO



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

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

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



Quem disse
,

que so
fazemos
fundações
para
arranha-céus?

Não somos especializados em determinado
tipo de construção. Somos é especialistas em
fundações e infra- estruturas. Fundações para
qualquer tipo de construção: de arranha-céus
ou casas populares, de pontes e viadutos a
tuneis e barragens, de cais de atracação
a refinarias e usinas siderúrgicas. No Brasil
todo, nesses nossos 30 anos de trabalho,
realizamos as fundações para todos êsses ..
variados tipos de obras. Gigantescas e. diminutas.
Tôdas precedidas de acurado estudo técnico,
tôdas executadas com conhecimento de causa.

Estacas Franki Ltda.
Matriz. Rio de Janeiro: Av. Rio Branco:
31 I - 10.° - Teletones 22-7630 e 52-6659
Sucursal: S. Paulo: Rua Marquês de Itú,
266 - 5,° - Telefone 36-3790
Filiais: P Alegre, Curitiba, B. Horizonte,
Brasilia, Salvador e Recife.

D Há 30 anos, o
especialista
em fundações
no Brasil. FRANKI fundações • infra-estruturas



ambiente - spazio
spazio móveis e decorações limitada
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria e comércio de

móveis s. a.

uma 11n ha c o m PIe 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 i v e I s em jacarandá-da-baia e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

Consulte .em compromisso nosso dep.rtamento de. planejamenlo
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rio - gb

embiente -spazio
spazlo móveis e decorações 11m i t ad a
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente' indústria e comércio de

móveis s, a.

uma linha completa de móveis para
escritório e residência desenHados por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n a I •

d i s Po n i v e I s em jacarandá-da-baia e
aço cromado para entrega I m e d ia ta.

Con,.ltc .em cOJlllllomlllo nOllo dCPlrtam.n\o de planejamento
rUI blrltl ribeiro 200, loja f, te I: 37-6637 rio - gb
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ARQUITETURA

Architecture at the
eighth 8iennial
'1'hls year São Paulo welcomed

fifty-four countries to thls two-
yearly magnum opus in whtch
patnttngs engravíngs, sculptures,
books, graphlc arts, stagecraft and
jewelry gíve the unwary vísttor
a startl1ngly kaleídoscopíe effect
as he wandem with mingled
fascination and repulsion through
a maze of form and colour, matter
and materials, mob!llty and ím-
mobtltty . So varied a dlsplay
arouses no Iess a varlety of
sentíments, which tends to numb
hls faculty of loglcal reasoníng
and he may well dísmíss the
whole show with elther a "wise
crack" or an intellectual harangue:
ín vain the arts endeavor t~
overcome the dull stagnation or
an ind!fference that nothing can
stír .
Thls revlew, however, is more

partícularlv interested ln the
part played 'by Arquitecture ln
this international exhíbrtíon , In
the special dívtsíons, ín the
general dívíston, and ín the works
entered for the international
comnetítton among schools of
Architecture, the following coun-
tries are represen ted : B r a z I I ,
Canada, Colombia, Czechoslovakia,
Finland, Germany, Hungary, Ja-
pan, Korea, Mexico, Norway, Po-
Iarid, Sweden, Switzerland, the
United States and Venezuela.
The Jury on Awards, comnrts-

lng archltects Icaro de Castro
Mello, João Vilanova Artdgas and
Jorge Wilhelm, ali of the São
Paulo chapter of the Institute of
Braz!lian Architects, Luis Garcia
Pa"do, of Uruguay and Mauricio
Nogueira Batista, of the Guana-
bara chapter, meeting on 31August
last, expressed deep regret at the
paEPing of Le Corbusier and sug-
gested to the authorities that an
award, to be known as "Le Cor-
busier Grand Prize", be given
every two years in his honour to
the architect from anywhere in the·
world who has made an OThtstand-
ing contrlbution to the develop-
ment of architecture, either b:r
the value 01' importance of his
own architectonic achievements, 01'
by the range and impact of his
work in teaching, ln the formu-
latlon of basic principIes ("doc-
trine"), in resea;rch, in pUbl1c
servlce, 01' in any other field
whereby a relationship is estab-
l!shed 'between the architect and
his environment. Thus a worthy
tribute would be rendered to Le
Corbusier. not only as architect
and creative artlst, but also to
tha extent that his work his
ideas and his per.;;onal acqtiaint-
anca with Brazilian architects has
Influenced contemporary architec-
ture in thls country.
After judging the works exhibit-

ed, the Jury awarded the Gold
Medal, offered by the President
of the Republic to Mexican
architect Pedro Vasquez for his
"National Anthropology Miuseum",
in whJ.ch Itechnioal pTOgl'êSSis
blended with tradition, bdnging
culture home to the· people with
apatial dignity, and the S!!ver
Medal of the Blennial to Braz!l!an
architect Telesforo Cristofani for
his "Vertical Restaurant", a br!!-
liant solution to the problem of
securing plastic and spatial inte-
gration on a restricted slte.
Diplomas (D) and honourable

mentions (M) were ac.corded to
architects in various categories, as
follows: Individual Housing: D.
to Joaquim Guedes, Bra,'~l, for
the dadng of formal research
shown in his "Cunha Lima
residence", M. to Marcelo Accioly
Fragelli and Ruy Ohtake, both
Braz!l!ans. C'ollf'CtiveHousing: D.
to Ricardo Batalha Menescal,
Braz!!, for the clarity and sim-
pl!city of the solution and the
intelllgen t use of construct! ve
elements in his deslgn for "Apart-
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mente in Teresópolis, M. to Lajes
Schrnídt, Hungary, and Marcelo
Accíoly Fragelli, IElrazi!. Com-
mercial Bldg.: D. to Tele<sfaro
Cristofani, Braz!l for his "Ver-
tical Restaurarrt" (see above) , M.
to the Polish team Madej Krasin-
ski, Jer;\y Hryniewiecki and Eva
Krasinska for a Wa,rsaw super-
market. Industrial Bldg.: D. to
Polish team Henryk Marconi,
Jerzy Romanski and Stanislaw
Turczynowicz for the good Iayout
of a chemical and industrial
complex ín "ELANA Svnthetic
Fibre Plant", M. to JOhn B.
Parkin Assocíates Canada, for the
Imperial 011 Ltd. Toronto planto
Educational Bldg.: D. to Pedro
Ramirez Vasquez, Mexico, for his
"National Arrthropolozv Museum"
(see above). M. to Robert Fairfield
and Macy Duiooís, oanada, for
"Toronto Art School" . Health
Bldg.: D. to Lászlo Ivanvi, Hun-
gary, ror simplicity of treatment
and correct use of materiaIs ín
"Tomas Puskás Counc!! Rest
Home". IRecreation Bldg.: D. to
Pe+er Molnar Hungary, for the
correct, tasteful solutton appl!ed
to Budape=t "Cinpma Kobanva",
Reltaíous Bldg.: D. ta Jeronimo
Bon!!ha Esteves and Israel San-
covskí, Brazil, for the São Paulo
"F-ench Colony Chapel", which
unnretentrouslv stresses the reli-
giaus atrnosphere through snaces
created bv architectonic elements,
M. to Bela Borvendea. Hungary,
for a "Mortuary Chamber"- at
Szeged. Miscellarieous Problems:
D. to Jla,cob Zweifel 'and col-
laborators Willi Christen and Uli
Huber. Switzerland. ror their desígn
for a temnorarv "Land and l"n-p,st
Exhibitlon", in whích excellent
integratlon of indoor and outdoor
spaces, homogeneitv of lavout
and l!e;htweight structure v,ere
oht.ined, M. to Renato Primq·"era
Marinho, Brazil!an. for "Plaza
Pavine; and Landscanine;" In Rio
de Janeiro, and to JerZ\' Roman-
Eik!.Aleksa·nder Sweikow_k!. Zpnon
Ziplinski and Tadeusz Ziolkow<ki
Poland for "Take-down Pav!liori
for Exhibitions".
Three special rooms were set

anart for architectural exhibltions
of "New Churchps" (G'prmanv).
"Rro,o,íl!a Emb!lJSSv"(Poland) and
"Vlslonary Architecture" (U.S. ) .
The first was on view at t.he Rio
de Janeiro Modern Art Museum
this year while the last. prenared
bv the Npw Ynrk Mu,-p.l1m of
Modern A':t, was held for the first
time in that citv in 1960 and
comprise. 45 pro,iects of mor" than
30 arch!tpcts from 7 n" t' ons:
Fr•.n.ce, Gpl'manv. Grp.at Britain,
Japan, Nethprlands, Rus-ia and
the United Statos. The vi~innary
prolect is held to ne a combina-
tlon of social criticism and a
strone; persanal preference for
ce"tain forms:· although t.oday
pract!cally anvthing an architect
imagines can be f'arried out tech-
ntcally, the social procel'S, apart
from financlal resoun>es. dpte"-
mines whethpr lt is visionarv 01'·

noto Among the designs exhib!ted
are "Marine Citv", by Kivorori
K!kut-oki, Buckminster Fuller's
geodesic dome for Manh"ttan
Isla.nd; Le Corbus'er's combina-
t'on road and bulldine; for Rio
de Janeiro and Alg,,>ia; Frank
Llovd Wright's m!le-hlgh build-
ing; City Centre bv Louis Kahn;
studies . by Sant'Elia and many
others.
One of the UHors concou:s"

rooms is assigned to CarIos M!!-
lan as a posthumous tribute to
the architect whose last work-
residences in São Paulo-h as been
criticized, especially in Europe,
as a Brazil!an form of "brutal-
i8m" . According to Vilanova Ar-
tigas, however. M!llan doos not
select as in Europe, "haphazard
moments of emotlon from the
anarchy of technical solutlons";
rather is "his use of bare and
deliberately Bimple materiaIs a
pre-vision of technical advance-
ment, gUided and governed by

the forms he creates. Oswaldo
Arthur Brotke's projects for the
Amazon region, presented by
architect Lauro Bastos Birkholz,
cccupy another roorn and show the
direct influence of so!! and ctí-
mate on the design for housing
units to be built far from the
great cultural, commercial and
industrial centres, and represent-
íng the start of terri toriat plari-
ning for the general development
or the area. Finally Flávio Mot+a
íntroduces the third "hors con-
cours", V!!anova Artigas, a São
Paulo archttect ;born in Curltiba;
thoueh hls works may often be
brun tly cut off from a sometímes
inhosnitable world, hts ínte-íors,
íncreastngly reached by inviting
approaches, have their grandeur,
and every structuraí and con-
structional solution ís mettculous-
ly thought out, htstortcalty, indi-
vídualty, socíally and ratíonallv,
ai, a product of experlence.

Guidelines of research
for urban planning - I
Francisco Whitalker Ferreira,
architect

Planning, looked upon as the
triple process of forecasting, ra-
ttonal oríerrtatton and reviewal
ar the action required to obtatn
a given result, naturally reouíres
a thorough grasp of the realitv in
which it ís proposed to íntervene
and the means available for this
intervention. Research, as a
means of compillng the necessarv
data, is th=rerore an e-sentlal
tool for the planner, whatever his
field of act\on. Teams of social
and economic planner~, especlally
whpn of various callings, must
basa their methods of research on
a p~actical knowledge of the va-
rioU," "ncial sciences, appl!ed with
flexibility to keep pace with
circ11mstantial developments, wh!!e
bearine: in mind that economic
l!mitation,~ should restrict data
to a m'nimum consl<tent with
oblectivity. In the first phase the
analysis of reali ty by successive
approximat!ons· of increasing
accuraey leads to an apprphen-
sion of what is necessary, timely
CI' even merelv feasible, then
Just what alternatives are open
to the planner, and finallv wh"re
and how far to intervene; the
f,econd phase concerns the fore-
~eeabl" results or.>tainable: whlle
tn'1 thi-d consists ln verlfving the
actllal results obtained and the
soundn,,<s of each choicp of an
altf>rnative. Thus in the first and
anel third phases an attempt is
made to grasp the situation as
a whale. before and after the
intervention, by means af what
mie:ht be called "aspessment re-
search", whpreas in the second a
studv of the implements and
variobles to be handled may te
summed up as "pre-action re-
search" .
The schedule outl!ned in this

article is appl!cable to pre-act!on
resea~ch, 1.e. research carried out
by whoever is golng to intervene,
as preparatory to intervention,
once lt has been decided that it
is necessa.ry to do 50. !Reality is
to be consldered the socio-eco-
nomic pattern of life of a popu-
latian and the act!on prepared
by research the economico-social
alt<'ration wherebv it is hoppd to
obtain a higher standard of living
fOl' that population. Planning
research, however, must i1lself
be planned within a frame of
reference corresponding to the
svstem of values adopted whence
the conclusion was reached that
the exlsting situat!on had to be
modified.
Thls Rchedule, these guidelin~s,

are divisible into four phases:
overall contact, research proper,
compilation of data for choice af
an alternative, and finall~ for
designlng the actual proJects to

be carrted out. The first two
phases are díscussed m Part I of
thís article, leaving the remam-
íng two for publication in a com-
ing íssue of ARQUITETURA.
Overall contact corresponds to

exploratory 01' pilot research with
a two-rold end ín víew: to give
the researcher as complete a grasp
as possible of the whole real1ty
it Íll proposed to modrfy, 01' in
other words the aspects in need
of an intervention. For such a
thorough grasp to be obtaíned,
the racts to be ascertained are:
1) Geographical location of the
area, centres of attraction, land
o·ccupancy and land .use pat-
terns, re11ef, climate and the
pros and cons of these and other
features as regards human set-
tlement. 2) Main runctíons or
the area !IB a whole in relatíon
to the surrounding complex (ex-
ternal functions) and those de-
veloptng w!thin the anatvsed area
(internal runctdons), their basic
qua11tative and quantitative char-
acteristlcs, origln and evolution,
existing plans for same and rore-
seeable prospects. 3) Fundamental
phvsícal characteristics of mate-
rtal elements exlsting in the
area in terms of dímensíons,
componente, malntenance, etc.,
present data, evolution to date
and foreseeable ín the future,
plans for same and develonment
to meet functional requtremerits.
The methods to be employed
consíst in compulstng documen-
tarv evldence, visiting the area
informally and questioning local
leaders and residente, and compll-
Inz all data of enecífío interest
to an overall view of the situation
in the area, l.e. o'Verall contact.
Research proper shauld be con-

ducted along more formal l!nes
and involves a series of tables,
examples of which a·re given in
the text.. Table J, €lstabllshing
the frame of reference for iden-
tifving the aspects in need of
intervent!on, carries the following
runnlng heac1s from left ta right:
1st column: "Item in the llst af
condit!ons to be obtained" (figur-
ing at the end of this article);
2nd: "Conditions needlng inter-
ventlon in the case analysed";
::Jrd.: "Ident!ficatlon of the areas
01' populat!on groups affected by
conditions 1!sted", subdivided into
"Urban areas" and "Rural areas";
4th. "Identification of the va-
riabJe. interfering in the listed
conditions" . This table can be
exnanded into four according to
internal and external functlons,
in the present situatlon and ae
th"v mav evo'lve in the future.
When the first three columns
have been filled in, the variables
(column 4) must be considored
which cond!tion the sub-standard
situation ando in fRCt, are to be
effectively manipulated in the
process of intprventlon deslgned
to remedy that situation. In the
case of physical spa.ce planning
seven variables mav be dpfined:
sepa.1'ation 01' agglutinat!on of
uses, structure af l!nkage and
attractions (polarizations), local-
ization of uses, d.imensions of
areas or use patterns, road
sq'stem, and finally the thlrd
di.mension of space: landscape.
This ia explained at length at
the end of t.he article. Ob'ectivity
and rapidity are achievêd by
reducing the list of condit!ons ln
need of interventlon to the aspects
to be conside"ed ln pl"nning a
given type of inte"Vention, in
whlch varialbles specific to a given
field of action are to be manip-
ulated.
Table II has three columns, the

first headed as in Table I "Item
in the l!st of conditions to be
obtalned", the second "Data to
be compl!ed", and the third
"C®mp!!ation proceSs and form
of presentation". Certain data can
only be built up from the prior
comp!!ation of other data, and
therefore these tWO klnds of ln-
formation may be known as



r
"encl" or final data and "means"
or background data. ln Table lI,
flnal data are wrltten startlng
rrom the begtnntng of the column,
whereas background data are
indented, wíth subsidiary back-
ground data ín orackets. Oolnimn
3 completes the schedule for the
work lnvolved in comp!ling data.
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L'architecture a
Ia hultiàme 8iennale
Cette anriée, 54 pays participent

à Ia !EIlennale de São PllIulo et
cherchent à atteindre ce que ne
peu·t le langage conventionnel.
L'impact de cette immense re-
cherche semmle parfois, au vísí-
teur, chaotique et 1nutile ras-
cinant et repoussant. Les arts
représentés - peírrture gravure,
sculpture, reliure et arts grapht-
ques, bijoux, décors de théãtre et
ccstumes - essayerrt de vaincre
Ia lourde atmosphére d'une indif-
férence que ríen n'arrive à vaincre.
Cette revue, cependant, s'intl.:-

resse davantage au rôle de l'Archi-
tecture à cette exposition. Dans
Ies salles spécíales, dans Ia salle
générale et dans les tra vaux
présentés au concours internatio-
naí des écoles d'architecture, 16
pays sont représentés: Allemagne,
Brésíl, canada, Colombíe, Corée,
Etats-Unis, Finlande, Hongrie,
JaJ;>0n,Mexique, Norvêge, Pologrre
SUlsse, Tch.~coslovaquie et Véné~
zuéla.
Le jurv de distribution des prix,

composé des archi tectes lcaro de
Castro Mello, João V!lanova Ar-
tigas et Jorge Wítheírn, tous de
Ia section de São Paulo de 1'Ins-
titut d'architectes brécfltens, Luis
Garcia Pardo, de 1'Uruguay, et
Mauricio Nogueira Batista, de Ia
sectíon de Guanabara, réuni le 31
aout dernter, a exprímé son pro-
fond regret de Ia disparition de Le
Corbusier et suggéré à Ia Fonda-
tion de Ia Biennale d'instituer
un "Grand Prix Le Corbusier" qui
serait octroyé, lors de chaque
B;ennale. à I'architecte de n'im-
porte quel pays au monde qui
se ferait remarquer par son reuvre
ou son activité en faveur du
développement de I'architecture,
solt par Ia valeur et l'importance
de ",aopropre reuVl'e architectoni-
qUJe, solt par son actlon danG
l'enseig-nement, Ia doctrine les
recherches, le service pUbl!c ou
tout autre aspect des relatlons
ent"e l'architecte et le mil!eu
amb'anll. Alnsi, le tribut dÜ à
Le COl'buslel' lul serait réndu non
seulement pour ses qualit"s es-
::;entlelles d'architE'cte et d'artlste
créateur, mais aussl pour son
ceuvre, sa doctrine et sa mantêre
d'être personnelle' avec les archi-
tectes brésiliens et qui a tant fait
pour le développement de l'arcbl-
tecture contemporaine au Brésil.
Aprês avoir examiné les travaux

exposés., le jury accordait Ia
médallle d'or du président de Ia
République à I'architecte mexicain
Pedro Vasquez paul' ,~,on "Musée
national d'anthropologie" oi! le
pl'ogrês technlque se confond
avec Ia tradition mettant Ia
culture à Ia port"e du peuple
avec Ia dignité de I'espace, et Ia
médaille d'argent de Ia Biennale
pour le "Restauran t vertical" de
Tplesforo Cristofani, archttecte bré-
8111en,qui réussit brillamment sur
un petit terrain une grande inté-
gration plastique et spatiale'.
De plus, il a accordé des diplô-

mes (D) et des mentions (M)
aux meilleurs architectes dans
les d1fférentes catégorles, comme
suit: Habitation individuelle: D.
à Joaqu!m Guedes, Brésll, pour
I'audacité de Ia recherche for-
meUe montr'e dans sa "Résidence
Cunha Lima", M. à Marcelo
Aocioly Fragell1 et Ruy Ohtake,
to"" cleux Inrésillens. Habltation
coUectlve: D. à Ricardo Batalha
Menescal, Brésil, pour Ia clarté
et Ia simpliclté de Ia GOlution
et l'emploi intelligent des élé-
ments de Ia construction dans
son projet "Appartements à Te-
resópol!s". M. à Lajos Schmidt,
Hongri", et Marcelo Accioly Fra-
gell1, Brésll. Ed!f1ce commercial:

~
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D. à Telesforo Cristofanl. B"ásil,
pour son "RestlllUrant Vertical"
(voir cí -dessus) , M. à J'équtpe
polonaise d;eMacieJ Krastnsk! Jerzy
Hrynlewiecki et Eva Krasinská paul'
un super-marché à Var'80vie.Ed1fice
índustríet: D. à l'équipe polonaíse
de Henryk Marconi, Jerzy Ro-
manski et Stanlslaw Turcz.ynowicz
pour le bon agencement d'un
comptexe industrial, "Fabrique de
fibra synthétique ELANA", M. à
John B. Parkin Associates, Oa-
nada, paul' I'usine de Toronto .de
I'Imperial 011. Ed1f1ce d'ensei-
gnement: D. à Pedro Ramirez
Vasquez, Mexique, pour son
"Musée national darrthropolog íe"
(voir ct-dessus), M. à Robert
Fairfield et Macy Duboís, Canada,
pour leur "Ecole d'arts de 'To-
ronto". Edifice de santé: D. à
Lászlo Ivanyi, Hongrie, pour Ia
eímpltcíté du traitement et I'em-
ploí correct des matéríamx de sa
"Maison de repos du consel!
Tomas Puskás" . Ediflce de ré-
création: D. à Peter Molnar,
Horigrte pour Ia sorutíon correcte
et de 'bon goüt donnée aru "C'inéma
Kobanya" de IE1udapest. Edifice
rel!gieux: D. à Jeronimo Bon!lha
Esteve. et Israel Sancovs'kl, Brésí l,
pour Ia "Chapelle de Ia colonle
française" de São Paulo, oú
J.'atmosphêre religieuse est ren-
forc' e grãce aux espaces créés par
les éléments architectoniques, M.
à Bela Borvendeg, Hongrle, pour
une "C'hambre- mortuaire" à
Szeged. Problêmes dívers': D .. à
Jacob Zweifel et ses collaborateurs
WilU Christen et UU Rouber,
suteee, pour Ieur projet de mon-
tage d"une "Exposition Ter.re et
Forêt" caractérisé par une excel-
lente intégratlon des espaces inté-
rleurs et extérleurs, homogénéité
de tracé et légêreté de structure,
M. à Renato Primavera Ma"inho,
Brésil, pour "Pavage de places,
étude paysaglste" destiné à Rio
de Ja.neiro. et aussí à Jerzy Ro-
manskí. Aleksarider Swe'kowaki,
Zenon Zielinoki et Tadeusn Ziol_
kowski, Po,logne, pour leur "Pa-
vlllon démontable pour exposi-
tion~".
Trois saIles sp.{,ciales ont été

réservées aux expooltions de
"Nouvelles égUses" (Allemagne).
"Ambassade à Brasilia" (Pologne)
et "Architecture visionnaire"
(Etats-Unis). La premiere était
montrée cette année au Musée
d'art mode,ne de Rio de Janeiro
et Ia derniere, préparée par le
Musée d'art moderne de New
York, avait Ueu pour Ia premiêre
fois dallJ3 cette vllle en 1960 et
comprend 45 pro.1ets de plus de
30 architectes orlginaires de 7
pays: AIlemagne, Etats-Unis,
P-ance, G"ande Bretagne, Hol-
lande, Japon et URSS. Le proJet
vi.i.onnalre est une combinaison de
crit!q'\l:e socia.le avec une forte
préfé-ence personnelle pour cprtai-
nes formes; bien qu'aujourd'hui
presque tout ce que I'arcbitecte
imagine peut "e r"aliser technique-
ment, le progrês social, en deho.,.s
des ressources financieres, déter-
mine si c'est visionnaire ou nono
Parmi les projets exposés 11 y a
Ia ville marine de Kivorol'i Ki-
kut,sk1. Ia couooIe géodésique de
Buckminster Fuller, Ia com')[nai-
son de route et édifice de Le
Corbusier pour Rio de Janei.,.o et
I'Algérie, l'édifice d'un kl!ometre
et demi de hauteur de Frank
Lloyd Wright, le centre urbain
de Louis Kahn, études le Sant'Elia
et bien d'autres.

Une de., salles hors concours est
dédiée à Ca.rlos Millan en hom-
mage posthume à I'architecte dont
les derniers travaux - résidences
à São Paulo - ont été critlqués,
surtout en Europe, comme une
·forme brésilienne du "brutal!sme".
SeloD. Vilanova Artigas, cepen-
dant, Millan ne choisit pas,
comme en Europe, les moments
d'érn.otion surgis au hasard de
l'.anarchie des solutlons techni-
ques; son emploi de materiaux
nus et délibérément simples est
plutôt une prévision d'avance-
ment technique, guidé et gou-
verné par les formes qu'l! crée.
Les projets d'Oswaldo Arthur
Bratke pour l'Amazonie, présentés
par I'architecte Lauro Bastos

Bírkholz, occupent une autre salle
et montrent 1'1nfluence directe
du sol et du climat SUl' les plans
de constructíon de ces umtés de
logement qui seront construites
Ioín des grands centres culturels,
commerciaux et industrlels, et
représentent le début de Ia pla-
ntrícatíon territoriale et mise en
valeur de Ia région. Finalement,
Flávio Motta présente le troísíê-
me hors concours, Vl!anova Arti-
gas, un architecte de São Paulo,
né à Curitiba; quoíque ses tra-
vaux soient souvent comme isolés
dans Ia gravíté rude d'un monde
parfois Inhospíte.líer, ses tnté-
rieurs montrent de nouvelles
grandeurs et chaque sotutton de
structure et de constructíon est
méticuleusement pensée, au point
de vue historlque, individuel,
social ee rationnel, comme un
produí t d'expérience.

Un programme de re-
cherche pour Ia planifi-
cation urbaine - I
Francisco Whtta.ker rerretra,
arehitecte

La planiflcation, envlsagée comme
Ia triple procédé de prévision,
d'orirntation rationnelle et de
révísíon das acttvítés nécessatres à
l'obtention d'un résurtat déter-
miné, demande naturellement une
compréhension totale de Ia ráalrté
dans laquelle elle doít intervenir
et les moyens disponibles é cette
lntervention. La recherche, comme
moyen de réunir les donnés néces-
saíres est donc indlspensable au
planlficateur, quel que sort son
champ d'action. Des équípes de
plantrícateurs sociaux et, économi-
ques, surtout quand 11y a muttí-
pl!cité de mattéres, dotvent baser
leurs mr thodes de recherches sur
10. connaissance pratique des dif-
férentes Elciences sociales, appli-
qUéc avec flexibilité pour se
tenir au courant des dévelop-
pementa clrconstanciels tout en
considérant que Ips limitat'ons
économiques doivent restrelndre
Ips données à un IlÚnimum objec-
tif. Dans Ia premiere phase
l'analyse de Ia réalité par appro-
ximatioIll1 successivps de plus Em
plus exactes conduit à une com-
pr'hension de ce qui est néces-
saire, oppo~tun ou simplement
réalisable et indique les alter-
natives ouvertes au planiflcateur
et exactement oi! et comment
intervenir; Ia seconde phase con-
cerne Ia prévision des résultats
qui peuvent être OI'::Jtenus;et Ia
troisiême le contrôle de ceux-ci
et la justesse du choix des alter-
natives. Alnsi dans Ia prpmiere
et Ia troisieme phases on cherche
à comprendre Ia situation dans
son enspmble, avant et aprês
l'intervention, par ce' qui peut
êtra dénommé "recherche d'éva-
1uatlon", alors que dans Ia se-
conda une étude de~ inst-llments
et varla.bles in tervenan t dans les
opérations de calcul s'appelerait
"recherche de pré-action".
Le plan esquissé dans cet arti-

cle est applicable à Ia recherche
de pré-action, c'est-à-dl:!'e à Ia
rpcherche réalisée par celui qui
doit intervenir, comme prénara-
toire à l'action une fois celle-ci
décidée. La réallté dolt être con-
s'dérée le cadre vital socio-€co-
nomique d'une population et
J,'action, préparée par Ia recher-
che, l'alté~ation pconomico-sociale
par laquelle on espere obtenir un
standard de vie plus élévé pour
cette Dopulatlon. La recherche de
planification, cependant, doit elle-
même être planifiée d'aprés le
systéme da vàleurs qui d,'termine
Ie. nécessité de mod1fier Ia situa-
tion existan te.
Co programme se divise' ~n

Quatre pha.~.es: contact global,
l'ecberche proprement dite. réunlon
de données pour le choix d'une
alternativa et, finalement pour
préparer les projets définitifs.
Deux phases sont discutées dans
Ia prern.iére partie de cet article,
laissant les deux autres pour un
prochain numéro d'AoRQU'rTE-
TURA.

Le contact global correspond à
Ia recherche d'exploration .préala-
ble ou pllote ayant deux objec-
tlfs: fournir au chercheur autant
de connatssances possibles SUl' Ia
réal1té à étudier et identif1er les
aspects de cette réalité qu'on
propose de modif1er ou, en d'au-
tres termes, qui a besoin d'inter-
vention. Pour obtenir cette con-
naíssance compléte, Ies ratts sont:
1) Situation géographlque du
terraín, centres d'attractíon,
occupation du sol, types et in-
tensité de J'occupatíon et de
l'util1sation dou sol, relief, climat
et le pour et le contre de tous
traits concernant le peuplemen t
humain. 2) Fonctions principales
du terrain comme un tout en
relation au complexe d'envlron-
nement (fonctlons externes) et
celles qui se développent eur le
terratn analysé (ronctíons inter-
nes), aínsí que leurs caractérís-
tiques qualitatives et quantita-
ttveo de base, origine et évolution,
plans existants et perspecttves ,
3) Caractérlstiques physíques ron,
damentales des fléments maté-
rtels existants et évolution pré-
vísíble, adéquation aux fonctions
déterminée3. Les méthodes à
emr-lover consístent à compu lser
l'évidence documentaire. vísíter
orrtcí-usement les emolacemerrts,
questlonner les leaders et résí-
dents locaux et réuntr toutes les
données d'intérêt spécif1que à une
vue d'pnRemble de Ia situatlon
8"- le terrain, c'est-à-dire contact
global.
La recherche proprement dite

devrait être menée suivant dEG
Iízries nlus déflnles et comvrendre
une série de Tableaux. Le pre-
míer, étal'Jlissant le cadre de ré-
férpnce pOU)'identlfier les aspects
nécessítant !'.intervention. se pré-
serrte avec pour titres de gaucbe
.". o.roíte: Colonne 1): "Détails de
Jp. ltste (les condt tions à d':ltenir"
(voir à Ia fin de l' artlcle) ; 2):
"Cond\tions exígean+ l'intervention
daris Ies esq analvsés": 3): "Iden-
t.ification des régions ou groupes
de ponulation exposés aux condi-
tlonA de Ia colonne 1", subdivis6e
en "rég-ions urbalnes" et "régions
rura1põ"; 4): "l<lent.!flcatlon des
variablas oul intervlennent dans
leR conditions indiaupps". C'e
tableau peut être subdivisé en
qll.wtre selon les foncti0ns Inter-
nes et externes actuellpl9 et à
venir. Quand les trols premieres
colonnes sont remnl!es on doit
c,onsidérer les variables (co10nne
4) qui conditionnent Ia situation
sous-standard et, en fait, entrent
en ,ieu dans Ia p.,.oces,ws d'inter-
vpntlon d"slgné pour remédier à
c,PlJe-ci. Dan. le cas de plani-
ficatlon de l'espace phvsique, on
peut définir sppt varlables: sépa-
rat.!on ou agglutinatlon des uti-
lisations du sol, structure de
li"ison et d'attractlon (polarisa-
tion,g), circonscription des utilisa-
tions. dimen<ion des zones ou
00mnlexes d'utlllsation et, finale-
ment, cette troisipme dimension de
!'eAnace: le pavsage. Ceci est
expliqué plus longuement à Ia
fin de l'article. L'objectivité pt Ia
raoidité ,'.ont obtenups en rédui-
S9.n•. Ia liste des conditlons nécpg,-
s\tant I'intervpntlon aux 9soects
qui doivent être considérés en
olaniflant un tvoe donné d'lnt,pr-
vent·ion dans lequel des varlables
o.oéciflques à un chamn d'action
dcnné doivent concourir.
Le Tablpau n a trois colonnes;

Ia '. premiére, comme celle du
TlIioleau 1, a pour titre: "Détails
de Ia Iho,te des conditions à
obtenir"; Ia deuxiême: "Données à
relever" ; et Ia trolsiême: "Procédé
de relevé et forme de présenta-
tion". Certaines données peuvent
svulement êtl'e établ1es par Ia
réunion pl'éalable d'autres don-
nées et ces deux sortes d'!nfor-
mations doivent donc être connues
comm.e "données-fln" ou déflni-
tlves et "données-moyen" 0Ill de
bao,e. Au Tableau n, les données
définitives sont inscrites en par-
tant du commencement de Ia
colonne alors que celles de base
sont . en retrait avec des données
subsidiaires entre gulllemets. La
colonne 3 complete le plan du
travail compris dans Ia réunlon
des données.



Editorial

o IAS e os arq'uitetos

Transcorrem êste mês de novembro as eleições
gerais dos departamentos e demais órgãos locais do
Instituto de Arquitetos do Brasil.

Em todo o país os arquitetos escolherão seus
dirigentes locais e os delegados que elegerão os
membros dos órgãos de direção nacional: o Conse-
lho Superior e a Assembléia Nacional.

É preciso sublinhar e ter presente a importân-
cia dêste acontecimento. O Instituto de Arquitetos
do. Brasil, fundado em 26 de janeiro de 1921, é uma
das poucas entidades profissionais brasileiras de
âmbito nacional. A esta feição federativa - que
faculta o exame simultâneo da situação local e na-
cional de arquiteto brasileiro - devemos a coesão,
a firmeza e a unidade de pontos de vista que já se!
constituiram na marca e na tradição da classe dos
arquitetos em sua atuação. em favor do exercício
profissional, na luta pela ampliação do mercado de
trabalha 6' da difusão. cultural arquitetõnica,

êste detalhe da organização do Instituto de
Arquitetos do Brasil, aliado ao espírito de sacrifício,
ao âeuotamento aos princípias arquitetõnicos e ao
dinamismo. dos calegas que neste quase meio século.
se sucederam na direção do IAB, 6\ ao fato de ja-
mais terem êles estado dissociaâoe do movimenta
renovador da arquitetura brasileira, contribuia de
forma decisiva na consolidação da profissão do ar-
quiteto, no seu crescente prestígio sociai e no inces-
sante íncremento da participação desta categoria
profissional na formação da cultura brasileira.

4.

Muitos faram os resultados da atuação do Ins-
tituto de Arquitetas nestes seus 44 anos de existên-
cia. A tabela de tumorários profissionais, uma das
mais antigas de' que se tem notícia na Brasil, data
de 12 de junho de 1925. O regulamenta de concursas
é também bastante antigo. Outros procedimentos e
normas testadas pela tempo e pela prática vêm
tendo paulatinamente editados, cama é a caso da
código de conduta profissional, a introdução na
tabela das condições para remuneração. dos serviços
relativos a planejamento urbano, o anteproido de
tabela para serviços de arquitetura de interiar.

A par desta atividade de caráter estritamente
normativo, a atuação da IAB se tem feito notar
de forma marcante em outros setores de absoluto
interésse profissional. A. edição da revista ARQUI-
TETURA veio preencher uma lacuna de há muito

sentida. Era indispensável que um veículo de) in-
formações técnicas, de divulgação de conceitos e
princípios, aproximasse os arquitetos brasileiros
daruio-lhes a oportunidade não só de expressa! os
seus pensamentos como mostrar suas obras, por-se
em dia com o que outros colegas pensam e fazem,
não só no Brasil como no exterior. Atingindo êste
mês o seu 41.0 número, ARQUITETURA é hoje um
marco de referência para os arquitetos brasileiras.

A constiiuiçiio das premiações anuais das de-
partamentas e da premiaçtio bienal do I AB, a se rea-
lizar pela primeira vez no próximo ano, é outra ini-
ciativa de grande alcance e de fundamental impor-
tância na divulgação da obra arquitetõnica e na
revelação. dos valôres nonos de nassa arquitetura e
na confirmação do talento dos arquitetos já cansa-
grados.

A esiôrço pianeiro desenvolvido junta as auto-
ruiaâes públicas por um correta equacionamenio
das problemas tuioitacionais e urbanos consumiu
muito do trabalho de toâo IAB, - das departamen-
tos à direção. nacional - e acrescentou ao órgão
de classe dos arquitetos uma autra dimensão, pois
a contribuição por êle trazida tem sido inegàvel-
mente das mais positivas.

Muitos outros [aios paderiam ser citados, mui-
tas ações poderiam ser relatadas, muito trabalha
mais poderia ser computado. Par outra' lado. em
muitos outras pontos a ação, o trabalho, O' esjôrço
poderiam ter sido mais eficientes, é certa, mas se
isto aconteceu, não. se pade deixar de consumar que
muitas dos integrantes da classe se omitiram.

ARQUITETURA ao fazer êste pequena apa-
nhada da ação. do IAB tem em mira lembrar a res-
ponsabilidade dos colegas que, agara, quer cama
netos dirigentes quer corno coniinuaâores, assurnem.
a direção da órgão. de classe..

A tradição, a unidade e a continuidade de ação
da IAB deve estar acima de quaisquer desavenças
ou diferenças ocasionais ou pessaais. Os pleitos dis-
putados .são uma prova inequívoca da vitalidade da
classe e de sua disposição de encaminhar correta-
mente os seus problemas, suas reivindicações sua
consolidação e seu aprimoramento cultural. O que
deve ser combatido não é o que luta, o que se opõe,
o que concorre e sim o que se desinteressa, o que se
omite e o que não participa. O
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Oada dois anos, a Fundação Bienal de
São Paulo realiza no parque Ibir,apuera
uma das mais consideráveis mostras de
arte do mundo. Artistas de 54 países
estão êste ano representados e procuram
através da oôr, da rorma, do movimento"
do sinal, do objeto, :aJtingir aquílo que 'a
linguagem convencional não alcança.
O impacto desta Imensa busca, desta

violenta luta por apreender o sensível,
pode parecer ao homem que caminha por
entre os painéis algo caótico, inútil. ~te
mundo mudo cheio de côres, eriçado de
formas, coalhado de matérias e materiais
inertes e móveis, facina-o e repele-o si-
multâneamente. É certo que, muitas vê-
zes, êle cortará a angústia nascente com
uma piada ou uma tírada intelectual.
Numa lógica atitude de defesa, tentará
verhalízar o que não se verbalízou para
manter Inteira a apreensão. Em outras,
deixará que ela flua e talvez alcance um
instante de comunhão. Rechaçará aquêle
mundo que chega através de sucessivas
apreensões fragmentárias, negando-o vio-
lentamente, com as mais absurdas agres-
sões, ou incorporando-o a. sua estrutura
díscursíva.. ISeu ódio, sua náusea, sua de-
pressão, seu mêdo, 18U sua alegria, seu
amor, seu algo ínexprímíveê que lhe aper-
ta a, garganta ou lhe traz 'uma indifinível
sensacão ao estômago, no entanto, preva-
lecem- sobre as racionalizações a que se
Obriga.
Pinturas, gravuras, esculturas, livros e

artes gráficas, cenários e figurinos, ar-
quitetura e jóias, mostrados maciçamente
na Bienal, tentam vencer a atmosfera pe-
sada e viscosa de uma indiferença que
nada consegue vencer.

EXPOSIÇÃO INTERNACION.4L
DE ARQUITETURA
Nas salas especiais, na sala geral e nos

trabalhos apresentados ao concurso inter-
nacional de escolas de arquitetura 16 paí-
ses estão representados: Alemanha, Bra-
sil, Canadá, Colômbia, Coréia, EUA, Fin-
lândia, Hungrta, Japão, México" Noruega,
Polônia, Suécia, 'Suiça e 'I1checolosváquia.

LE CORBUSIER
O Juri de Premiação, composto pelos ar-

quitetos Icaro de Castro Mello, IAB-S?,
João Vilanova Artigas, IAB-SP, Jorge
Wilheim, IAB-.8?, Luís Garcia Pardo,
Uruguai, e Maurício Nogueira Batista,
IAB-GB, ao se reunir no dia 31 de. agôsto
passado, registrou o pesar de seus mem-
bros pelo falecimentocre Le oorousíer e
sugeriu à Fundação Bienal de São Paulo
a ínstítuíção de um "Grande Prêmio Le
Corbusier". Em eua proposta, !O Juri afir-
mou: "Este prêmio a ser contendo par
ocasião de cada uma das exposiçôee in-
ternacionais de arquite-tura da Bienal de
São Paulo, converter-se-á em uma cons-
tante presença e permanente homenagem

Arquitetura

ao grande criador, vinc-ulando seu nome a
uma das mais importantes mamitestaçõee
da vida artística brasileira. O Prêmio Le
Corbusier será outorçaâo ao arquiteto âe
qualquer parte do mundo que se tenha
destacado por sua oO'braou sua atividade
em favor do âesenooloimenu, ,da, arquite-
tura, quer através ,dio »alor e da impor-
tância de sua própria obra arquitetõnica,
quer par sua ação no ensino, na doutrina,
no estudo, no serviço público ou em outro
aspecto das re-lações entre o arquiteto e
o meio em que êle vive. Assim, prestar-
se-á a Le Corbusier o tributo devido, não
só às suas quatidxuies intrínsecas de ar-
quiteto e artista. criasior, como também ao
que sua obra, sua doutrina e o seu CO'T/.-
vivio pessoal com O'S arquitetos brasileiros
siçnificararn: para o desenvolvimento da
arquitetura contemporânea no Brasil".

PREMIAÇÃO
Feitas estas considerações, o Júri exa-

minou os trabalhos selecionados para fi-
gurarem na Exposição Jntemactonaj de
Arquitetura e após resolver, de acõrdo
com o item I do artigo 18 do. 'Regulamento
da Bienal, só levar em consideração para
julg"'mento as obras já concluídas, confe-
riu os seguintes prêmios:

Prêmio. Presidente da República, Meda-
lha de Ouro, ao arquiteto mexicano Pedro
Ramires Vasquez por SUa obra "iMluseu
Nacional de Antropologia", "pela interpre-
tação adequada que deu ao tema, na qual
a utilização dos aspectos, mais avançados
dn. tecnolcgía se harmonizam coma tra-
dição cultural mexicana, conferindo díg-
nídade aos espaços, que ensejam excelente
contato entre povo e cultura".
Prêmio sse-uu de São Paulo, MeiOJalha

de Prata, ao arquiteto brasileiro Telesforo
Crístofani, por sua obra "Restaurante
Vertical" "que traz uma contribuição va-
liosa ao tema, solução brilhante !para um
terreno restrito, tendo conseguido grande
integração plástica e espacial".
Além dêstes dois grandes prêmios o Júri

concedeu nas diversas categorias diplomas
e menções, a seguir relacionados:
Habitacão Individual - Diploma ao al--

quíteto Joaquim Guedes, pelo seu trabalho
"Residência Cunha Lima", "pela audácia
de uma pesquisa formal que atinge desde
as soluções técnicas até a organização
espacial". E menções aos arquitetos Mar-
celo Accioly Fragelli - residência Tasso
Fragoso Pires, na Guanabara - e. Ruy
Ohtake - resídência R,Jsa Okuso, São
Paulo.

Habitacão Coletiva - Diploma ao ar-
quiteto Rica,rdo Batalha Menescal pelo seu
trabalho "Apartamentos em 'I'eresópnlis",
"pela clareza e simplicidade da solução e
inteligente' uso' dos elementos construtí-
vos". Menções acs arquitetos iLaj'Os Sch-
midt, da Hungría, !pelo seu trabalho "Edi-
fício de hpartamentos em Budapeste" "e

na a~Bienal

Marcelo Accioly IFragelli, "Apartamentos
na Fenha", São 'Paulo.

Edifício pura Fins Comerciais - Diplo-
ma ao arquiteto Telesforc Cristofaní por
sua obra "Restaurante Vertical", a qual
foi conferido também o Prêmio Bíenal de
São Paulo. Menção à equipe integrada
pelos arquitetos Maciej Krasinski, Jeerzy
Hryniewiecki e Ew,a, Krasínska, da Pclô-
nia,' pelo supermercado "Supersan", em
Varsóvia.

Edifício para Fins Industriais - Diplo-
ma aos arquitetos Henryk Marconí, Jerzy
Romanski, e S,tamslaw Turczynowicz, da
Polônia, 'pelo trabalho "Fábrica de Fibra
Sintética ElLANA", "no qual conseguiram
bom resultado no agencíamento de com-
plexo problema químícc-índustríal". Men-
cão acs arquitetos John B. p,arkin, Asso-
cíes, do Canadá, peJa obra "Imperial Oi!
Limited", em TOronto.

Edifício para Fins de Ensino - Diploma
ao arquiteto mexicano Pedro Ramirez Vas-
quez por sua obra "Museu Nacional de
Antropologia", a qual foi conferido o Prê-
mio Presidente da República. Menção aos
arquitetos Robert Fairfieêd e Macy Duboís,
do Oanadá, pela "Escola de Arte em To-
ronto".

Edifício para Fins de Saúde - Diploma
ao arquiteto Lászlo Ivanyi, da Hungria,
pelo Trabalho "Casa de Repouso do Con-
selho 'I1omas Puskás", "pela símphcídade
do tratamento dado ao, programa e correta
utilização dos materiais".

Bdiiicio para Fins de Recreação - Di-
ploma ao arquiteto húngaro Peter Molnar
pelo seu trabalho "Cinema Kobanya", em
Budapeste, "uma solução correta e de bem
gôsto" .

Edifício para Fins Reiiçiosos - Diploma
ao arquiteto brasileiro Jeronimo Bonilha
,Elstêves e Israel Sancovski pela "Capela
da Colônia Francesa", em São Paulo "que
sublinha de forma despretensiosa a atmos-
fera religiosa, através de espaços criados
pelos elementos arquitetônícos". Menção
ao arquiteto húngaro Bela Borvendeg por
uma "Câmara Mortuáría" situada em
rSizeged.

Problemas Vários - Diploma ao arqui-
teto Jacob Zweifel, da Suíça, e seus cola-
bonadores Willi Christen e Uli Huber pela
exposição "A Terra e a Floresta", "exce-
Iente solução jiara uma construção de ca-
ráter temporário, na qual se obteve boa
íntegração entre espaços internes e ex-
ternos, homogeneidade de partido e leveza
estrutural". Menção ao arquiteto Renato
Primavera Marinho, com "PaV'imentação
de Praças, Estudo de Paisagismo", no Rio
de Janeiro; e aos arquitetos Jerzy Ro-
manskí, Aleksander Szwejkowski, Zenon
Zielinski e Ta,deusz Ziolkowski, poloneses,
com o "Pavilhão Desmontável para Ex-
posição". O



Prêmio Presidente da República
Medalha de Ouro
Edifício para fins de ensino
Arq.o Pedra Rarnirez Vasquez
Museu Naoionai de Antropologia - Méxioo
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A necessidade de difundir o que até
agora se conhece das antigas culturas
pré-híspãníeas através da arqueología e da
etnografia, fonna o problema medular do
programa arquitetõnico d:) Museu Nacio-
nal de Antropologia do México.
Para atingir êste objetivo o projeto do

Museu foi regido, em todos os seus aspec-
tos, pelo propósito de converter o Museu
numa lição permanente para o povo; fa-
zer dêle ensino e espetáculo que mostra
o passado, não para que a êle se adira
simplesmente, mas para apreender sua
lição e obter a ínsprração e o alento ne-
cessários para fixar o futuro.
As considerações básicas do partido ar-

quitetõnico foram:
O propósito de que as 25 salas do Museu

pudessem ser visitadas indistintamente de'
forma contínua ou isolada, para obter um
maior aproveitamento dQ tempo do visi-
tante, menos interrupções em sua aten-
ção e maior liberdade para percorrê-Io,
obrigou a adota-r a solução de um espaço
central distribuidor que, em forma de pá-
tio, desse acesso independente a tôdas as
salas. Para que êste pátio pudesse ser
igualmente. útil durante as temporadas
das chuvas, projetou-se uma cobertura que
abrange uma superfície de 82 por 54 me-
tros e que repousa sôbre um só apoío
central.
'Esta solução [oi adotada para manter

independente a cobertura dos volumes que
rormam o espaço criado no pátio e não
quebrar sua unidade e, por outro lado,
pelo caráter monumental que deve pre-
valecer em todos os aspectos de uma obra
que representa a dignidade nacional como
é o caso dêste Museu.

O tratamento da grande área do pátio,
sóbria e sem elementos que cortem sua
magnitude, traba de criar a mesma sen-
sação espacial dos grandes espaços pré-
híspãnícos.
A superfície coberta de 30 mil metros

quadrados, destinada exclusivamente às
necessidades de exibição das 25 salas que
formam o lVLuseu,serve no térreo às salas
de arqueologia, e, no 'andar superior às de
etnografia.
O acesso às salas de arqueoiogía não só

pode ser feito independentemente, como
foi prevista a condição de que jamais o
visitante percorra mais de duas delas sem
ser Obrigado a chegar 'ao pátio central,
para descansar. O mesmo acontece nas
salas de etnograf'ía onde se é obrigado a
observara vista do pátio antes de prosse-
guir visitando as demais salas.
O Museu está equipado com todos os

modernos requisitos da museografia e
conta, nos seus 5, quílômetros de exibição,
de condicionamento e purificação do ar,
alarmas contra roubos e incêndios, equí-
pamento transmissor para radíoguía ele-
trõnico, etc.· Tôdas as instalações elétrr-.
cas foram 'concebidas dentro de sistema
de grande, elasticidade, tanto no piso
quanto no teto.
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o Museu, tendo sido ooncebído como um
organismo didático e dínâmíco, dispõe de
oficinas, laboratórios, salas de estudo e es-
critórios de pesquisas, que ocupam uma
área de 6 mil metros quadrados; sala de
exposições temporárias com 1,5 mil me-
tros quadrados; auditório para 315,01 pes-
soas, com equipamento teatral, cinemato-
gráfico e de tradução simultânea; sala de
leitura; uma escola de antropologia para
500 alunos; serviços escolares infantis e
um restaurante com capacidade para ser-
vir 40(}pessoas.
A preocupação de utilizar tanto os

adiantamentos técnicos contemporâneos

CORTE L.ONGITUOINAL..

como os valôres artes anais ainda em uso
levou ao emprêgo preferencial da pedra
- comum nas diversas etapas da arquite-
tura mexicana.
É função da arqurtetura criar os espaços

em que se desenvolve a vida do homem
segundo a aplicação da técnica da época
e respeitando os valôres estéticos tradi-
cionais.
Esta preocupação levou .a preservar os

valôres da arquitetura pré-hispânica que
se têm conservado invariàvelmente nas
realísações mexicanas do Vice-reinado e da
época contemporânea. Um dêsses valôres
apóia-se na generosídade dos espaços; as

1 - Planta do conjunto
2 - Pavimento térreo
3 - Corte
4 - Pavimento superior

2

praças, pátios e quadrângulos da arquite-
tura pré-hispânica, as praças e átrios 'do
seco XVI eos grandes conjuntos contem-
porâneos assim o testemunham.

No aspecto formal, sem decalcar formas,
sem repetir soluções, conservou-se no pá-
tio a mesma proporção e o mesmo critério
estético da arquitetura maía: um rés-do-
chão sóbrio e tranqüilo, um andar supe-
rior contrastado com volumes que propor-
cionam luz e sombra. Na superfície, a
símplícídade e a sobriedade de Teotiuacã.
No vestíbulo, a presença do barroco nos
tratamentos da madeira.

7
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Gravando nos muros suas melhores ex-
pressões, incorporou-se à arquitetura, como
elemento ornamental, {) alto valor do pen-
samento indígena.
Na realização arquitetôníca estêve sem-

pre presente o firme propósito de aplicar
COm tôda a, fidelidade a técnica mais pura,
de conseguir a função. mais precisa e clara
e manter o máximo respeito tanto pelas
culturas mortas como pelo atual povo do
México, pois foi planejado [lara sua edu-
cação, recreio, estímulo e inspiração e tam-
bém para fazer-lhe sentir {) valor de sua
herança cultural.

O Museu foi conoebido e realizado com
a dignidade e a amplitude que permitem
ao mexicano contemplar com orgulho o
gênio de seus antepassados, com a habili-
dade com que, com suas próprias mãos,
milhares de -artesãos, conscientes de sua,
raiz indígena, trabalharam intensamente
19 meses para nesse lapso de tempo lograr
sua construção e instalação total. O



Bienal de São Paulo
Prêmio Medalha de Prata:

Edifício para fins cOrYlerciais

Arq.oTelesforo Cristofani, IAS - SP
Colaborador Roberto Loeb
Estrutura Hugo Tedeschi e

Yukio Ogata
Instalações Giovani Negres

Restaurante vertical - São Paulo - Brasi

As exígêncías do programa: confeitaria,
estar, bar, salão de chá e restaurante, para
um mesmo complexo hoteleiro, e a exígüí-
dade do lote, altamente vaíorízado em
têrmos imobiliários, determinaram a so-
lução vertical para ambientes superpostos
em pisos, culminando pela cozinha cuja
cobertura contém a maquinaria necessária
ao variado equipamento.
Procede-se a-,circulação vertícal para o

público pela frente, por meio de tubo de
elevador e escada, e da mesma, rorma,
pelos fundos para o serviço, acompanhado
de montapratos em copas de dístríouíção,
deixando assim os salões de permeio.

A técnica construtava e o aspecto ror-
mal resultaram da necessidade de permi-
tira execução da obra em prazo muito
curto, prêvíamente estabelecido, contando ~
com: à dificuldade de canteiro e acesso,
sem recorrer à mão-de-obra especializada.
Daí ,a. textura pe concreto aparente da
estrutura, a escada pré-fabrrcada de chapa
de ferro, as IPlacas em concreto pré-m,QII-
dado compondo a elevação frontal etc, O



1 - Pavimento térreo.
2 - Mezzaníno.
3 - 2.° pavimento.
4 - 3.° e 4.° pavimentos.
5 - 5.° pavimento - cozinha.
6 - Cobertura.
7 - Fachada.
8 - Corte.
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Medalha de prata
;

Restaurante vertical

8



Habitação individual
Residência Cunha Lima - São Paulo

Diploma: Arq.o Joaquim Guedes
Brasil

12

Residência Cunha Lima

Em virtude do grande declive, não era possível construir
volumes que estivessem ao mesmo tempo ao nivel da rua e
apoiados no chào, o que proporciona acessos fáceis e contato
direto com os jardins. Para o volume elevado do solo,
desenhamos uma estrutura que funciona como a de uma árvore.
Ela assume uma configuração comprometida exclusivamente com
a construção do espaço, sugerindo um desenvolvimento da forma
e uma slntáxe independentes deformalismos.

o volume útil da casa, permanecendo desligado do solo e
vinculado, à rua, é suportado por quatro pilares centrais qUQ

se esgalham para apoiar os planos mais pesados. ligando como
um tronco êsse volume ao terreno.

Os volumes finais resultantes, são uma livre expressão de uma
organização de espaços, de uma função na paisagem e de uma
estrutura, entendendo-se por estrutura não apenas o sistema
de sustentação do edificio, mais um sistema capaz de gerá-lc
e ordená-to.

P.5.: O elevador, o acréscimo da cozinha, o sistema de ar-
condicionado, etc., foram integrados à construção,
posteriormente. O gradil que aparece na face noroeste não
é do projeto.



5

golA _,nt'

1 - Planta .na cota 5.70m.
2 - Planta na cota 2.55m.
3 - Planta na cota + O.l1m.
4 - Planta na cota + 2.55m.
5 - Corte.

2

3

4 '

13



Habitação Individual
Menções:
Arq.oMarcelo Acciolly Fragelli
Residência Fragoso Pires, GB. - Brasil

14

Residência destinada a um casal jovem,
com duas Ifilhas e previsão para mais dois.
Projetada em 1959/60, construída de 60 a
fins de 61. Muro de arrimo, anterior ao
projeto, e outras paredes novas, construí-
das com a pedra retirada do terreno e
deixada aparente em tôdas as faces. No
lago à. entrada, aparece o fundo, uma laje,
dá- pedra,em seu estado orígínal. A gara-
gem 'e as entra-das são cobertas COmuma
placa de concreto raparente suportando
um jardim que prolonga o "plateon" so-
cial. Todo o terreno foi rebaixa-do, para
reduzir a altura sõOre a rua, -criando-se
dois níveis, a 4. 15 e a 5. 15'm da calçada
(N = lOJ.()O e N = 11.00 m) . A modulação
da planta decorreu do intervalo de 1.05 m
do Vigamento e dos pilares, todos de pe-
roba-do-campn deixa!da-ao natural, en-
cerada ou, quando externa, envernízada.
Sôbre as vigas de 3" x 9" ou 3" x 6" repou-
sam: um tabuado de frisos encaixados, de

15 x 10 em, da mesma madeira, urna ca--
mada de 1% de Euca,tex termoísolante e
as mantas de fêltro asfáltico e alumínio
da ímpermeabílízaçâo. A periferia da co-
bertura é arrematada com chapas de cobre
ao natural, sendo que as calhas, nas linhas
inferiores, deságuam Iívremente, por busí-
notes, sôbre caixas circulares de concreto,
com seixos, no jardim. As colunas, com
3" x 6 ou 3" x 4", conforme a altura, além
de sustentarem ,a cobertura, estruturam as
esquadrías, integrando-as, as partes mó-
veis ou não-estruturais das esquadrías ex-
ternas s110 de cedro, pintado a 'óleo em
tom pastel de azul-cinza. Portas internas
em peroba encerada, rparedes de tijolo re-
vestidas e pintadas de branco. As jardi-
neiras do lago, no pátio interno têm azu-
lejo antigo, de demolição em Ifazenda da
família, de tom de tílojo queimado. A
pedra é ror de ferrugem. Devido à infla-
ção, foi adiada a construção do lago ex-
terno e da parede de pedra contígua. O



l
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Menção:
Arq.o Ruy Ohtake
Residência Rosa Okubo - São Paulo - Brasil
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Habitação Coletiva
Diploma:
Arq.oRicardo Batalha Menescal
Apartamentos em Teres6polls - R. .J. - Brasil

16

o programa solicitava uma implantação
em absoluta equídade para! quatro apar-
tamentos de veraneio pertencentes à pro-
prietáriós aparentados. O terreno mede
25 de frente por 27 de fundo.
O arquiteto dispôs as quatro unidades

gernínando-as numa faixa de 5 m para
cada uma. Reservou o terreno para jar-
dins, parqueamento, resídêncía do zelador
e quatro zonas de serviço fechadas (Ia-
vandaria, quarto e banho de empregadas) ;
o segundo pavimento abriga os livings,
varandas, [antares, cozinhas e toiUetes e
no último pavimento, para cada unidade:
varanda, 3 quartos e ,banheiro.

A solução encontrada para respeítar a
modulação de 5m da fachada, foi dispor
em cana duas unidades, uma com doís
quartos de Ifrente e um de fundos, e a'
outra ao contrário.

A aplicação de materiais na sua apa-
rência originária: madeíra envernizada,
tijolo à vista, cobertura fêltro-asfáltica
em rõrro macho-fêmea, ipilruresde ferro e
estrutura destacada, dão a característica
marcante da obra. O elemento cõr entr.a
com a substituição de vidros por acrílico
emarelo-clero em certas partes das es-
quaorías. O

.:

TÉRREO I GltOUNO I'\.OOA

1 ""R1GO AUTO$I CAR PARI(

2 ESCAOA SOCIAL I FRO~T srAIltCAS(
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Habitação Coletiva
Menção: Arq.oMarcelo Acclolly Fragelli
Apartamentos na Penha, São Paulo - Brasil

Inicialmente foi concebido o projeto
para se deixarem aparentes o concreto da
estrutura e o tijolo da alvenaria externa.
Ainda em fase de anteprojeto, foi deter-
minado o revestímento de tôdas as partes,
devido ao veto dos íncorporadores.
A·inténção do arquiteto foi procurar

efeito plástico a-penas no uso e exploração
dos elementos constitutivosdo prédio.
Assim, foi procurada uma def'íníção volu,
métrica bem nítida entre os -blocos da
garagem, dos aoartamentos, e da circula-
ção, o que, aliado à -necessidade de planta,
permitiu um jôgo de volumes nas facha-
das laterais, principalmente na de servi-
ço, onde os terraços, valorizados pela es-
trutura,acentuam o ritmo dos planos.
Nos planos das f,achadas foi confiado

unicamente aos elementos de sustentação,
de vedação e de abertura o papel da fazer
a plástica.
A necessidade orçamentária de usar

materiais comuns e baratos, de usar es-
quadrãas normais, se inscreveu, não pre-
judicou, a intenção tormal do projeto.
A !forma elaborada das colunas livres

na parte frontal do pavimento térreo pro-
curou explorar as possibilidades dinâmicas
oferecidas pela díspostção variada das
mesmas -ante O' [percurso do observador,
mas também foi levada em conta a van-
tagem de ser a dimensão mínima na sec-
ção quadrada que ocorre a meia altura
(total de 5 metros) onde é maior o mo-
mento fletor. Foram reveladas e mesmo
buscadas as rnísulas estruturais, como fator
de enriquecimento formal e de íntegração
na plástica das colunas.

A coluna central do pavimento térreo é
formada pelo agrupamento ínterpenetran-
te, de quatro colunas iguais as demais,
rormando quadro com elas, através das
vigas no teto.
As paredes envoltórías dos "hall" são

construídas - e não revesttdas - com
pedra calcárea de Santos, castanha, assim
como o muro de arrimo no alínhamento, a
escada de acesso principal e outras duas
paredes nos dois -primeiros pavimentos.
Foi acentuado nestas paredes, o seu as-
pecto puramente de vedação, deixando-se
aparentes ao seu redor, emoldurando-as,
os pilares e vigas de concreto.
O piso das entradas é de areníto de Ita-

colomí, cortado em esquadro, para 'desta-
car do piso de calcáreo irregular das zo-
nas de recreação.
A cobertura do bloco da garagem é to-

mada com jardim, para evitar a reverne-
ração de um telhado junto aos primeiros
pavimentos residenciais, valorízando-Ihes
a 'vista.
No pavimento acírna do térreo há um

recreio coberto, separado da garagem por
elementos vasados e Iígado diretamente
ao térreo por nima escada.

.Als paredes externas foram revestídas
com mosaico cerâmico branco, menos na
raíxa correspondente às janelas de correr,
deixada em tijolos aparentes.
Os pilares e vigas foram revestidos com

massa de granito' granulado, de côr cinza
e as lajes do teto do pavimento térreo
com massa raspada! da mesma côr, em tom
mais claro. --



Monção

Edifício residencial na Penha'; SP,

1 2

1 - Pavimento térreo.
2 - Pavimento tipo.
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Menção:

Arq.o Lajos Schmidt

Apartamento em Budapeste, Hungria



Edifício para fins
Industriais
Diploma: .
Arq.osHenryk Marconi, Jerzy Romanski e

Stanislaw Turczynowícz
Fábrica de Fibra Sintética "Flana" - Torum, Polônla.

Edifício para
fins Comerciais
Menção:
Arq.osMaciej Krasinki, Jerzy Hryniewiecki

e Ewa Krasinska
Supermercado em Varsóvia

Menção:
Arq.oJohn B. Parkin Associes
Imperial Oi! Limlted, Toronto, Canadá.
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Fins de Recreação
Diploma:
Arq.o Peter Molnar

Cinema: Korbanya, Budapeste, HUr;'lgria

Fins de Ensino
Menção:
Arqo. Rc bert Fairfiefd e
Macy Dubois

Escola de Arte, Toronto, Canadá

Edifício para fins
Religiosos

20
Menção:
Arq.o Bela Borvendeg
Sala Mortuária, Szeged, Hungria

Fins de
Saúde
Diploma:
Arq.o Lászlo Ivanyi

Casa de Repouso Puskás, Hungria.~



Fins Religiosos

Ciploma:'
Arqs.o~eronimo Bonilla e Israel Soncovski,
Capela da ColÔnia Francesa, São Paulo, Brasil.
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Problemas
Vários

Menção:
Arq.· Renato Primavera

Pavimentação de praças, GB. Brasil

22

PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS EM PEDRA PORTUGU~SA
ESTUDO PAISAGiSTICO

Ar'l"i!e'o RENATO PRIMAVERA MARINHO

As pavime"'oçõn d" 109,odo"'05 publicos 111'" pedra portugueso já conolt.
Ivem umo Irodiçõo do Rio, que lem ,ido 10'90me"11II utilizada om prepogQndo Iv,;s-~:~o:a~~':.'~.~:9ls~.o~.'I:~~~OI::·j~·(OOn:'i~~::md;:~~i:oÔ:i:n~:ci~::';ô,:oO~~O;'I:~
do da Guol'lobo.o. foi ',olido d. Po"ugol po,o O Rio pelo mão de obro portugu'Io.
'lU •• III.1lUUlaVCl illlll m050;COI

Com fôrço nlelico (opor d. mo.(or um" ddode, 1II'lab.letendo umo ee ee-
(ioção d. ideiol ••ntr. o cidode •• o padrão. nenhum oullO dnenho surgiu nhtn
quatrocentOI onol d. Rio

No ,enlido d••• enovorhle, pod.õu foi cuidadosomente "'Iudodo um no3vo
du ••.•he paro o Rio quOlrOc ••.•tê e. Em pedros prilos • bro •.•cos. o •.•03'0'0 dese •.•ho foi
proj'lodo d ••.•,r" do té, •.•ica de ."e<uco3o dedu 11'1010'<;01, de modo o e"ploror 00
mâlCimo o pIO$f"idode de f"rmo, di". mOleriol. obedecendo a um "1""'0 geomé ..
tri(o e es(olo humo •.•o. Trolo'14! pOil. do desenho limplei, modulado. de formal mar.
(Onlei, que v.m •••.• do lo •.•~odo em 9'onde eHolo no. proços do Ri ••

Com i,le no3 •.o padrão foram o"eculodcl$ no Rio o. proço.: Condeslo de
Fronlim. São Salvado •• lomot'ine Bobo. Vo,nhogem e Dei P,.to. e",co"",ondo'le em

~:"o:r:lC~::~~ã,::.~:. plr;.~ B,:;. Gurion. Eotpedicio •.•ârio e Cormelo Oulro .•••.•um 10101

Roprelenlo •.•do o p •• se •.•te 'robalho d. po •.imentoção, .ão opro.enfodol 1010'
groliOI dOI praças C" •.•dessa de F,o."im. São Salvador e lomorline Bobo, t(idol po,
nÓ$ projetadol

Finalizando devemos "doreur que o nôvo desenho opre.enlodo vila Ulo,
b.lec.r um movimento ,.no vodor dell pavimentações do Rio, lem preiuízo do que
houver de 'radiçôo • bom gô,'o

NOTA S6BRE AS FOTOGRAFIA~ APRfSENTAOAS

A P,oço Cond ••• o 1'"•.•,,, d, F,onl,m po' '''0' ,0,0<""<I"a' de p,a,a. de "" •.•Iociio

~~:~~:'i ~~~. S:I~\~~~O,~~;:::,~i!:~~~,;.'·~:~·;,~r;,I:d~' a•.:~::~(;:~ <~i~,:,c;:;:~~:a J: ~!...':~~;::,~
onl,go 'lu •• o on(on\,,, •.o om dopó ••lo pu\:ollco. (oloco(ão d, banco, "od,,,ono ••. di«.plinocão
do orbo'i.oção o po"'monl"çÕo com O n6 •.0 p••d,iio

A 1"0(0 Siio Sol •.odo., foi p,ojolodo d, modo o •.••10" •••• o chol ••,;. já U'.I~ •.le no

~o::!,":O::~"d,:~~~O:d~: ••o;~:~~:(~: .;:,':~,~~ ~ou.::: ::;:~o~·d~o:~:~~ ••~~,o P~::~'m 'l:~,:\~o~"'o~ri;;
bo,,~o. Irod'~'o"oi •• O "ii •.•• d.,."ho "" p.d'o 1'''''''9''';'0

No 1"0'" L•••••••"in .• Bobo o•• 1.men'O' PO••••9"li~0. ";0 o. (oq"."o, "boba d. boi".
o,bo'i.oçiio p"'''';co, b••nc••• e p•••.'menlo(õo CO••••• nô •.o pod,õo N", •• 1"0(0 o. coq"e;,o.
~ ••••.•.0•••• a •• plnnlado. obod.""do 00 d,,~nho

Diploma:
Arq,OJacob Zweifei

Paxilhão para exposições 5uiça,

Menção:
Arqs.o Jerzy Romanski e
Alexsander Swejkowski
Pavilhão transportável para
exposições, Polônia.



Salão Especial de Arquitetura

A exposição "Arquitetura V'isionária"
preparada pelo Museu de Arte Moderna
de Nova York e al] exibida pela pri-
meira vez em 19'&0,compreende cerca de
45 projetos de mais de 30 arquitetos de
7 nações: França, Grã.-Bretanha, Alema-
nha. Japão, Holanzía, Rússía e Estados
Unidos. A exposição traz uma introduçâo
histórica com conceitos de Leonardo da
Vincí e Piranesi, como de outros 'arquite-
tos do passado "cujas visões provaram
ser proféticas". Arthur Drexker, Diretor
do Departamento de Arquitetura e Dese-
nho do Museu de Arte Moderna, que pre-
parou 'ai exposição, assinala que: ."O ver-
dadeiro projeto visionário em geral é uma
combinação de crítica à sociedade e forte
preferência pessoal por determinadas for-

mas. No passado tais projetos eram íne-
xeqüíveis ( ... ) por impossibilidade técni-
ca, falta de justíficaçâo ou recursos f ina n-
ceíros da comunidade para sua execução.
Hoje, tudo rJ que um arquiteto imagina,
pode ser virtualmente realízado tecnica-
mente. O prcrcedimento social, além dcs
reClUl'SOSeconômicos, determina o que é
vísíonárío ou não".
Entre 0'8 projetos expostos destacam-se

a "Cidade Marinha" ,da Kiyonorí Kikutake;
a cúpula geodésíca dle Buckminster iFuller
para a ilha de iManhattan; e combinação
de estrada e edifício de Le Corbusíer para
.0 iRio de Janeiro e a Argélia; o edifício de
uma milha de altura de Frank Lloyd
Wrigtih; a Cidade Centro de Louis Kahn;
estudos de Sant'Elia, e muitos outros.

A S,a Bienal 'apresenta 3 salas especiais
de arquitetura, enviadas pela Alemanha
- "Novas Igrejas", EUA, - "Arquitetura
Visionária"; e POlónia - "Embaixada em
Brasilía"; e 3 salas "hors-concours" dedí-
caldas aos arquitetos brasileiros Oa·rlos
Míllan, Oswaldo Acthur Bratke e Vílartova
Artigas.

Polônia:
Embaixada em Brasília

Novas Igrejas Alemãs
A exposição "Novas Igrejas da Alema-

nha" foi moetrada êste ano no Museu de
Arte Moderna. do Rio de Ja;neiro. Hugo
SchneM, apresentando a, mostra, afirma
que "a arquitetura assume hoje em dia
especial relêvo, não só no que se refere ao
edifício em si mesmo, como à sua localí-
zaçáo no contexto e ambientes círcun-
dantes".

Arquitetura Visionária
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,Salão Hors

A sala dedícada a Oswaldo Arthur Bratke
é apresentada pelo arquiteto Lauro Bas-
tos BLrkholz e está rocabzada em maior
detalhe em 'outro local desta edição. LBB.
consigna que "o trabalho agora apresen-
tado (projetos para a região amazônica)
é o resultado de uma concepção arquíte-
tônica diretamente ligada às condições de
solo e de clima, existentes na região. ( ... )
A área encontra-se isolada, distante àl2'.'3
grandes centros culturais, comercíaís e
industriais e de abastecimento, existentes
no País e não possuía tradição de cons-
trução, sendo êste o primeiro exemplo ~'j,e
um grande empreendimento realizado ra-
cionalmente nessa zona. Os núcleos habí-
tacíonaís agora apresentados representam
o embrião de um planejamento terrttoríal
em exe-cução que orientará o desenvolvi-
mento geral desta área".

Vilanova Artigas
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Concours

Oswaldo Arthur Bratke

Carlos Millan Uma das salas "hors concours" é uma
homenagem póstuma ao arquiteto canos
Millan, com apresentação de VilanloVa,
Artígas: "A sala. de hoje é uma decorrên-
cia necessária. A exposição de uma. obra
de valor reconhecido. As últimas resídên-
das que construiu em ISão Paulo revelam
uma tendência p-ara o que a crítica, em
especial européia, chama de brutaldsmo ,
Um brutaãísmo brasileiro, por assim dizer.
Não creío que isto se justifique de todo.
O conteúdo ideológico do brutalísmo eu-
ropeu é bem outro. 'Traz consigo uma car-
ga de irracionalismo tendente a abando-
nar os valôres artísticos da arquitetura, de
um lado, aos imperativos da técnica cons-
trutiva que se transforma em fator de-
terminante; de outro lado, a fomma arquí-
tetônica surgída como um acidente da
solução técnica. Como se o artista colhes-
se, na 'anarquia de soluções técnicas, os
momentos de emoção que não predeter-
minou mais surgiram M acaso. Na obra
de Millan o uso. dos materiais despidos e
deliberamente simples, são a abertura, de
uma perspectiva de avanço técnico, são -
o artista orientando pelas suas formas o
avanço técnico, dominando-o".

Flávio Motta apresenta Artígas: "Vila-
nova Artigas, nascido em Ouritiba, em
191'5é um arquiteto paulista; paulista en-
quanto brasileiro; brasileiro enquanto ar-
tista capaz de ínsertr na história da cul-
tura brasíleíra liames de universal signi-
ficação ( ... ) Suas obras, não' raro, Se
fecham com rude e serena gravidade pe-
rante um mundo, por vêzes ínóspíto , Mas,
nos interiores, mostram novas grandezas.
Percebe-se.Latravés do exame cronoíôgíco
de seus trabalhos, a crescente movimenta-
ção do espaço interior ao qual se atinge

que os embates constantes, o' atrito 'per-
mamente, próprios de um meto social em
rápido desenvolvímeruto, permitem ainda
ao artista brasileíro garantir uma orga-
nização generosa e promissora que êie nos
oferece, simplesmente. Sem ~ avidez ar-
rogante 'ou generalízadora, traduz em cada
solução - de viga, de aoertura, de laje,
de vão, de pormenores cuidados; de laje,
sídades construtivas, por materiais e cô-
res, formas, serviços, circulação; de possi-
bilidades _de VÍ!eLa,eníim - aquilo que é

• produto da experiência, como História,
como individualidade, como sociedade,

por simples e acolhedores caminhos. 11: como racilonalidade".





As razões da
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l!!stá em fase adiantada de elaboração
a revisão da PNB-140. Nesta revisão, en-
genheiros das mais variadas especíalída-
des, economistas e arquitetos, irmanados,
procuram firmar uma norma que real-
mente venha de encontro ao ínterêsse
dos profissionais, dias industriais da cons-
trução, dos ínoonporadores e do público
comprador.

o trabalho exaustivo das comissões de
proríssíonaís que revisam a PNB-140 visa
atingir aos seguintes objetivos principais:

1 - Proteger e esclarecer o compraâor,
fornecendo-lhe uma lPerfei.ta noção da-
quilo que está comprando e que está
pagando.

A escala dêsse conhecimento vai. aumen-
tando à medida que o negócio vai se efe-
tivando: desde a especificação geral de
todos os componentes da, incorporação, dos
seus preços estimativos, do provável tempo
de duração da obra e das plantas apro-
vadas pela repartição competente, exigi-
das na hora do registro, 'até à exigência
de todos os projetos completos, das es-
pecificações, orçamento e cronograma de-
finitivos, por ocasião da retíãícação do re-
gistro, seis meses após a assinatura do
contrato.

Os compradores saberão tudo. COnhe-
cerão, em detalhes, os projetos de arquí-
tetura, de estrutura e de instalações. Sa-
berão como os serviços serão executados,
S8Iberão, antes do início, qual o lP,razopre-
visto para a duração da obra. Conhece-
rão todos {JS materiais que serão utiliza-
dos, suas respectivas específícações e sem
custos.

Dessa rorma, saberão perfeitamente
como pagar e, IPrincipalmente, como e
porque suas prestações' serão reajustadas,

2 .- Os construtores terão' critérios
uniformes para a execução dos 'seus orça-

-26 mentes e dos seus serviços. A dísorímí-
nação dos materiais e serviços nas fichas
de inscrição, a posse de 'todos os projetos
completos - arquitetura, estrutura e ins-
talações - dar-lhes-ão a certeza do que
vão executar. Isto tudo, anexado às espe-

PNB-140

cíftcações detalhadas, norrnalízadas, de
todos os senvíços e materiais lhes darão a
indicação segura, Indispensável aos seus
orçamentos.

Os índices dos custos unitários, perio-
dicamente atualízados, fornecer-lhes-ão o
dado final para. que seus orçamentos, em
benefício do cliente, sejam sempre os reais
e os verdadeíramente atuais. Dessa for-
ma, desaparece a possibilidade de projetos
iguais,com especificações iguais, com ra-
cílídades e dificuldades de construções
íguaís, custarem preços diferentes. Lógí-
camente, sujeito a oscilações, restará ape-
nas o custo operacíonal de cada emprêsa,
que, naturalmente, varia de uma para a
outra.

3 - Finalmente, as normas vêm - be-
nefícíando .o comprador, facilitando o tra-
balho e diminuindo a responsabilidade do
construtor - valorizar, tornar bem claro
e sempre ;presente o traiJ?alho de todos os
profissionais que participam de uma in-
corporação.

Os arquitetos e ençentieiros de tõâas as
especialidades - que sempre participaram
do complexo de uma incorporação e tive-
ram, na maioria, 'das vêzes, aviltadas as
suas funções - passarão, obrígatõríamen-
te, a estar presentes, mostrando de modo
claro ao comprador e 30·0 construtor quaís
as suas oorígaçõss e os honorários que
cobrarão por elas.

Dêsse modo, o seu trabalho será pago
por serviços que sabidamente terão de ser
prestados e em troca de responsabilidades
que sabídamente terão de ser assumidas,

Ê a segurança e valorização do profis-
sional, é a segurança do construtor, é a
segurança do proprietário' e, conseqüente-
mente, a segurança do empreendimento.

Estas normas completam o espírito da
Lei: iO entrosamento, numa incorporação,
das atividades profissionais que nela par-
ticipam - concepção técnica, indústria e
comércio -- distintamente caracterizadas.

Oom isso, um importantíssimo setor da
construção civil, que vinha sendo tão ru-
demente aviltado, voltará a tôde, sua
plenitude e dígnídade, O



o planejamento, entendido como pro-
OBSSo de .previsão, orientação racional e re-
visão das atívídades necessárias à obten-
ção de um determinado resultado, compor-
ta e supõe, necessàríamente, o conhecimen-
to correto da realidade na' qual se preten-
de intervir e dos meios de que se dispõe
para essa- intervenção.
A pesquisa, portanto, como técnica de

levantamento dêsses dados, faz parte inte-
grante, do instrumental a ser manipulado
pelo planejador, qualquer que seja, o seu
campo de trabalho.
Não é sem dificuldades, no entanto, que

aquêles que trabalham em planejamento
sócio-econômico, no Brasil, em especial
quando compõem equipes Interdiscíplínares,
buscam definir métodos de pesquisa que,
M mesmo tempo em que se Iformulem a
Um nível verdadeíramente cíentínco. com
base nas técnicas de conhecimento das di-
versas ciências sociais, tenham também a
operacionalidade capaz de fornecer con-
clusões nos momentos exigidos pelos acon-
tecimentos. Como também 18Nemem conta
a escassez de recursos e a necessidade abso-
luta Ide, pOr êsse ,mesmo motivo, levantar
somente os dados estritamente necessários
às decisões a serem tomadas e à garantia
de sua objetividade.
O roteiro de pesquisa que se procura

apresentar não é senão a sístematdzaçâo
de um consenso mais ou menos assumido
por bom número de profissionais de pla-
nejamento urbano que, COm essas preo-
cupaçoes, puderam Identificar, na ativida-
de prática, alguns elementos a introduzir
na tecníea de pesquisa para o planeja-
mento físico.
Parece possível que, enquanto sistema-

tização, êsses elementos tenham um cer-
to interêsse ;para os demais setores do pla ..
nejamento sócio-econômico. Não preten-
deremos, no entanto, senão apresentá-Ios.

De início cabe estabelecer alguns con-
ceitos.
O conhecimento da realidade, condição

essencial para a validade das decisões' a
tomar no processo de planejamento com-
porta, sem dúvida alguma, uma sistemá-
tica de aproximações sucessivas, que admi-
tem sempre um grau maior de detalhe, ou
supõem a possibilidade de um conheci-
mento cada vez mais correto e seguro da
realidade, à medida que nos aprotundamos
no seu exame.
Num primeiro momento do processo, a

análise da realtdade, tomada de forma glo-
bal, com tôdas as suas racêtas e ínterde-
pendêncías, pode nos conduzir à conclu-
são de que será necessário, ou oportuno,
ou simplesmente válido, intervir nessa
realidade. E pode ainda nos indicar quaís
as grandes opções a tomar, quanto ao sen-
tido, à intensidade e à dimensão de nos-
INt intervenção.
-Apartir dêsse conjunto de decisões, de-

veremos oontínuar nossa 'análise, agora
para identificar exatamente onde intervir,
e quantificar, de maneira precisa, a ínter-
venção 'necessária, levando em conta os

roteiro de pesquisas
plahejamento
- I

Um
para o
urbano

instrumentos disponíveis e introduzindo
crítérícs quanto ao tempo e quanto ao
sistema de utilizar os recursos e at~ir
os Objetivos.
A execução das decisões resultantes des-

sa análise produzirá a modificação pre-
conizada para, a realidade, de ,forma mais
ou menos completa, atingindo os resulta ..
dos desejados, com maior IPrOiPriedade.Ca-
berá, então, uma terceira fase no nosso
processo de conhecimento da realidade,
desta vez para avaliar, segundo os resul-
tados obtidos. ao validade e a justeza das
opções feitas.
P.arece-nos que será possível identificar

diferenças fundamentais entre êsses três
momentos da pesquisa, de tal forma que o
método de traballho a ser utílízado em
cada um ganhe, também, características
peculiares: no primeiro e no terceiro mo-
mentos, procurando-se compreender a rea-
lidade como um todo que ela é, no segun-
do momento procurando-se precisar 03 ins-
trumentos e variáveis a manipular.

No interêsse dia fácil compreensão, 'Po-
deríamos arbitrar os seguintes nomes: pes-
quisas dre avaliação, àquelas corresponden-
tes ao primeiro e terceiro momento, e
pesquisa preparatória da ação, àquela do
segunno momento.

Ambas estarão, naturalmente, integra-
das no processo de planejamento. Sem a
pesquisa de avalíação não será seguro de-
finir as intervenções a realizar. E a ação
necessária só poderá ser ddentíf'íoada e
dímensíonada corretamente se fundamen-
tada em uma pesquisa preparatória e ade-
quada ao instrumental de intervenção.
Ora, nos últimos anos o planejamento

sócio-econômico tem ganho importância
em nosso país, exigido por aquêles que
têm a seu cargo decisões de ínterêsse 50"

cíal; será oportuno adequar nossos méto-
dos 'de pesquisa ao ritmo com que são to-
madas essas decisões, para garantír-Ihes
um efetivo apoio no conhecimento correto
da realidade. Assim, se as pesquisas de
avaliação não podem deixar de ser rea-
lizadas em prazos mais largos e mais se-
guros, na pesquisa preparatória da ação
dever-se-à buscar métodos que se caracte-
rizem pela rapiâez na ontençâo dos seus
resultados, e pela objetividade, relativa-
mente às decisões que informará, de suas
conclusões. iE será da combinação dos re-
sultados de umas e outras, interessadas
ambas em fundamentar corretamente 'as
opções do planejador, que se obterá ao
mesmo tempo aosegurança na observação e
a eficiência exígida na ação.
O roteiro apresentado no presente tra-

balho será aplicável à pesquisa prepara-
tóría da ação, ou seja, à pesquisa levada
a efeito por aquêle que vai intervir, na
ocasião em que vai intervir, depois que
já se decidiu que será necessário intervir.
Na pesquisa de avaliação, caracteristica-

mente contínua, levada a efeito por quem
acompanha a realidade, ao longo de sua
transformação, examinando-a criticamente
do seu interior mas como se nela não fôs-
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se LOcar, será possível e necessário utili-
zar plenamente o instrumental já desen-
volvido das diversas ciências sociais.

Deve ser dito, igualmente, que o rotei-
ro de pesquisa preparatórta da ação, que
neste artigo se apresenta, se refere à ação
integrada em uma perspectiva de desen-
volvimento, compreendida esta palavra não
no sentido estrito de modificação da es-
trutura econômica, mas expressando um·
processo contínuo, equíhbrado e harmôm-
co de alteração econômico-social, que se
traduz pela elevação progressiva dos ní-
veis de vída de uma população, e que bus-
ca, dar a cada homem, em tôdas as suas
dimensões, e a todos os homens, condições
de plena realização humana.
Assim, a realidade a que nos referire-

mos será sempre a realidade socío-econô-
mica que compõe o quadro de vida de uma
população, A ação preparada pela pes-
quisa será a ação que vise a alteração eco-
nômico-social através da qual se obterá a
elevação dos níveis de vida da população
considerada ..

PRINCíPIOS GElRJAIS

Procuremos enumerar alguns princípios
que orientam bàsic,amente a construção do
roteiro.
Qualquer ação que realizemos, qualquer

que seja o seu tipo, determinará, for-
çosamente, uma modificação na realidade.
Planejar ações será, portanto, planejar as
modificações que pretendemos [ntroduztr na
realidade ou, como já dissemos acima,
planejar intervenções na realidade.
Trata-se assim de modificar uma situa-

ção existente. Uma pesquisa preparatória
da ação corresponderá então, em primei-
ro lugar, à identificação dos aspectos a
modificar, à definição das modificações
que será necessário introduzir na reali-
dade.
As modificações visadas, por sua vez,

além de se referirem a diferentes aspectos
da realidade, ~odem ser obtidas pela in-
tervenção em diferentes tipos de condícío-
nantes da situação existente. O planeja-
dor físico, planejará a intervenção em con-
dicionantes como a densidade, ou a dís-
tríbuíção de usos, para modificar uma, de-
terminada situação, num determinado
aspecto da re-alidade; por exemplo: 11')

aspecto das condições habítacíonaís <ia
população. Ao planejador econômico c·abe-
ria, para ficarmos no mesmo exemplo, pla-
nejar as modirficações no sistema de dis-
tribuição da renda nacional. Isto se a si-
tuação a, modificar nas condições habita-
cíonaís fôsse devida à densidade existente
e à atual distribuição de usos e da renda
nacional.
A pesquisa preparatória da ação corres- 27

ponderá, portanto, à identificação das mo-
dificações a realizar mas já sequruio os
diferentes aspectos ou seçunâo os diferen-
tes tipos de coruitcismamtee c.a situação
existente. Para o planejador rísíco, por
exemplo, interessará, assim, conhecer íun-



damentalmente aquelas stíuações que, pela
intervenção nas condições de implantação
física, será possível modificar.

Em terceiro lugar, cabe dizer que se
pretendemos modificar uma, situação exis-
tente, nós o faremos - pelo menos é o
que se supõe em geral - porque a situa-
ção existente já não satisfaz, e será ne-
cessário transformá-Ia em uma situação
mais satisfatória. Partimos, portanto, de
um julgamento de valor, e isto tanto na
fase das pesquisas de avaliação, que defi-
nem a necessidade de intervenção e me-
dem seus resultados, como na fase da pes-
quisa preparatória da ração, que estabelece
qual o nível a ser atingido pela modifica-
ção possibilitada pelos nossos recursos.
A pesquisa para o planejamento, por-

tanto, traz implícita ou explicitamente em
seu bôjo um quadro de referências, cor-
respondente ao sistema 'de »tüôres que ado-
tamos,a partir do qual chegamos à con-
clusão da necessidade de modificar uma
situação existente.
Enumerados êsses princípios, será pos-

sível passar à exposição do roteiro de pes-
quisa preparatória da ação que nos pro ..
pusemos apresentar e que restringiremos,
neste artigo, ao ínterêsse do planejador do
espaço físico.

o ROTEIRO

Dividimos a pesquisa preparatória da
ação em algumas fases fundamentais: a
fase preliminar de visão de conjunto e de
entrosamento com as pesquisas de avalia-
ção, a que chamamos de fase de contacto
global; a fase de pesquisa prõpruimente
aita, em que levantamos os dados, neces-
sários à definição das diferentes alterna-
tivas de intervenção; a. fase de coleta de
dados para a escolha da alternativa dese-
jável; por último, a fase de coleta de
dados para a montagem dos projeto« da
execução..
Embora identificáveis separadamente,

essas fases Se íntenpenetram de forma in-
tensa, na fidelidade ao dinamismo e ao
princípio das aproximações sucessivas, que
caracterizam o próprio processo de plane-
jamento.
Nós ias trataremos, no presente trabalho,

de forma separada, certos de que não será
essa subdivisão explicatíva que levará a
uma rigidez contraproducente na utiliza-
ção do roteiro.

O CONTATO GLOBAL
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A fase de contato global corresponde ao
que habitualmente se ,defi:ne como pesquí-
sa exploratórra, ou prelímínar, ou. pílõto,
necessária a uma primeiro contato mais
ou menos estrutura do com a realidade que
se pretende conhecer.
Note-se que, se foi decidido realizar a

pesquísa preparatória da ação, isto signi-
fica que Ias contínuas pesquisas de avalia-
ção, que acompanham a realidada ao lon-
go de sua transformação, já haviam con-
cluído pela necessidade de intervenção, e
já haviam definido as grandes opções
quanto ao seu sentido, íntensídade e di-
mensão. Mesmo que essas pesquisas não
tenham sido dirigidas de modo particular
à sítuação considerada, e sim de modo
geral ao conjunto de que ela faz parte.
Assim, no caso do "roteíro" em apresen-

tação, o contato global tem dois objetivos
principais: a) proporcionar ao pesquisa-
dor uma visão de conjunto da realídadaern
estudo, tanto mais completa quanto pos-
sível, e b) possíbtlitar a identificação dos
aspectos da realidade para os quaís Se vaí
planejara modificação, ou seja, dos aspec-
tos carentes de uma intervenção.

A visão de conjunto é absolutamente in-
dispensável, uma vez que o método é pre-
dominantemente analítico na maior parte
de seu desenvolvimento, e será essa visão
de conjunto inicial que garantirá referir
as partes do todo ao seu contexto, à me-
dida que fôr avançando o detalhamento
da análise.
Ela não poderá ser, no entanto, simples-

mente descritiva, já que deverá permitir a
identificação de situações carentes de in-
tervenção; sua perspectiva será assim es-
sencialmente crítica.
Para o planejador físico, essa visão de

conjunto será obtida na resposta, pelo
menos, das seguintes questões:
1. Localização geográfica da área em es-
tudo (1); posição da área no conjunto de
que faz parte, em têrmos de polarizações,
tipos e intensidade de ocupação e utili-
zação, condições geográficas gerais da área
em estudo, em têrmos de relêvo, clima e
outros elementos; e vantagens ou desvan-
tagens apresentadas por essas condições,
relativamente à ocupação da área pelo ho-
mem.
2. Funções principais da área como um
todo, em relação ao conjunto de que f'az
parte, (funções externas) e corresponden-
te esquema de 'Polarizações: funções que se
desenvolvem internamente à área anali-
sada, (funções internas) e correspondente
esquema de polarizações, características
qualitativas e quantitativas fundamentais
dessas funções: origem e evolução das
funções verificadas; planos existentes
quanto às mesmas, perspectivas previsí-
veis.
3. Características físicas fundament·ais dos
elementos materiais existentes na. área, em
têrrncs de dimensões, componentes, con-
servação, etc; dados atuais, evolução veri-
ficada, planos existentes e evolução pre-
visível, e sua adequação às funções da
área.
A obtenção da visão de conjunto de ma-

neira correta está muito Iígada à capacita-
ção técnica e cultural do pesquisador, e
corresponde a uma tarefa que o próprio
chefe da, pesquisa tomará a seu cargo, uma
vez que será a partir dela que se montará
o instrumental de trabalho para as fases
subseqüentes. Poderíamos, no 'entanto, es-
tabelecer um caminhamento mínimo:
a) consulta. a documentos e estudos exis-
tentes sôbre a área em questão. Será nes-
sa fase que se 'analisarão as 'Pesquisas de
avaliação porventura existentes, em espe-
cial quando a opção de intervenção foi
realmente determinada por uma pesquisa
especificamente destínada a fundamen-
tá-Ia;
b) visita informal a tôda a área em es-
tudo. Nessa rase procurar-se-à, penetrar
no quadro de vida objeto do trabalho, co-
brindo-lhe todos os seus aspectos e níveis.
Será de grande 'utilidade procurar pontos
altos dos quaís se possa descortínar o má-
ximo possível do território considerado.
Entrevistas informais com líderes locais
e moradores, de ocupações e níveis sociais
diversos, 'ajudam a elucídar questões que
a observação direta ou os documentos ana-
Iísados fizeram aparecer;
c) levantamento específico de dados de
ínterêsse para a comprensão global da área;
em estudo, que possibilitem atender com
segurança às questões a que o contato glo-
cal deverá dar resposta, formuladas acima.
Os 'dados assim colhidos poderão ser

apresentados de f'Ürma ordenada, segundo
o roteiro de questões já estabelecido mas,
como se trata de uma fase interna do tra-
balho de pesquisa, não Se deverá gastar
tempo e recursos em representações grá-

ficas e relatórios excessivamente cuidado-
sos. Trata-se, fundamentalmente de com-
por textos ou traduções visuais que facili-
tem a comprensão das questões' tratadas,
como instrumento de trabalho da equipe
de pesquisa.

A PESQUISA PRÕPtRIAMENTE DITA

Oornpíetada a fase de contacto global,
será possível passarmos à pesquisa pro-
priamente dita.
A sua preparação, ao contrário do con-

tacto global, já exige a utilização ce um
instrumental mais formalmente estrutura-
do, que ajude a ídentifícaçâo precisa. das
tarefas a realizar.
Nesse sentido, poderemos estabelecer uma

série de quadros e tabelas.
O primeiro será o quadro de referências

para a identificação dos aspectos da rea-
lidade em que se deverá intervir. Se es-
tabelecemos anteriormente que o proces-
so de desenvolvimento resulta do ofereci-
mento pela comunidade, a todos os seus
membros, de condições propícias à plena
realização humana de cada um, será ne-
cessário estabelecer uma relação daquelas
condições que consideremos propícías ,
As íntervenções na realidade, nessa 'Pers-

pectiva, deverão ser aquelas que busquem
garantir a cada vez mais pessoas, no me-
nor prazo e no menor custo social e eco-
nômico, essas condições. Tais enumerações
são tão pretencíosas quanto perigosas; mas
é preciso estabelecê-Ias, a fim de que Se
possa construir o roteiro. (2)
No fim do presente trabalho, aprssenta-

mos a relação estabelecida pelo autor; o
roteiro de pesquisa, no entanto, não se
prende necessariamente a essa relação, que
tem como base um sistema de valôreses-
pecíficos, segundo o que Iparece ser o con-
senso geral da época em que vivemos. O
importante, realmente, é que ela defina
todos os elementos que, para aquele que
vai realizar uma intervenção 'na realida-
de, significam condições a obter.
De posse de uma relação conveniente-

mente elaborada e da visão de coníunto



proporcíonada pelo contacto global - vi-
são de conjunto, como dissemos, essencial-
mente crítica - será possível ao rpesqui-
sador, passando .ponto por ponto, sua lis-
ta, ídentífícar, em primeira aproximação,
quaís as condições, que, no caso em exame,
merecem uma intervenção, no sentido de
uma melhoria.
Deve ser observado que, ao se fazer essa

análise, serão levadas em conta não sà-
mente as situações existentes na área em
estudo mas, também,aquelas situações
previsíveis, decorrentes da evolução que se
processará nessa área.

Naturalmente, a opção básica de inter-
vir já deverá ter nascido de uma análise
mais ampla, que terá considerado a ímpor.,
tâncía, em têrmos gerais, das íntenvenções
preconizadas para a área, relativamente ao
conjunto de intervenções necessárias na
zona mais ampla em que a área Se Inte-
gra, face aos recursos disponíveis e ao sig-
nitficaJdo da intervenção, em têrmos :de
rentabílídade social e econômica do inves-
tímento correspondente.

caso contrário, deve ser dado lugar, pre-
viamente, a essas considerações, tanto
mais necessárias :quanto menos racional ou
planejada tiver sido a decisão de modifi-
car a situação que ostamos analisando.

Note-se também que o contacto global
não se completa de uma vez só. Isto é,
só se deve passar à tdentíftcaçâo dos pon-
tos carentes de intervenção depois que já
se tenha uma visão razoàvelmente segura
da realidade como um todo.

o contato global comporta, portanto,
uma série de reverificações, que podem ser
definidas inclusive no momento em que se
está tentando. a partir dos dados conheci-
dos, identificar as condições a serem mo-
dificadas. Mas não será o caso de, no
sentido inverso, levar êsse cuídado a um
nível de exigência que impeça 'aJ rápida
passagem dessa fase de pesquisa à fase
seguinte. Em especial porque a pesquisa
prõpríamento dita poderá incluir o levan-
tamento de dados que no contacto global

não tenham sido suficientemente verifica-
dos, como adiante se indícará , Trata-se
portanto, mais do que tudo, de uma pri-
meira triagem, a ser feita com segurança,
mas igualmente com o máximo de ra-
pidez possível,

QUADRO I

Condições Identificação das á
Item da população afetada
"Relação a exigir relací

de condições
intervenção,
no caso

I
a obter" analisado Areas

urbanas

As colunas a preencher, nessa !fase, serão
as três primeiras.

Em acôrdo com a relação de condições
a obter adotada rpelo autor, que se apre-
senta ao final do artigo, seria possível
desdobrar o Quadro I em quatro quadros,
conforme se tratem dos seguintes dados:

Quadro I, 1 - Dados referentes à popu-
lação da área (funções in-
ternas), em sua situação
atual.

Quadro I, 2 - Dados referentes à popu-
lação da área (funções in-
ternas) , face à evolução
prevísível.

Quadro I. 3 - Dados referentes às fun-
da área. como um todo, em
relação ao conjunto em
que se integra ou à popu-
lação dêsse conjunto (fun-
ções externas), em sua si-
tuação atual.

Quadro I. 4 - Dados referentes às Iunçôes
da área como um todo,
em relação ao conjunto
em que se integra ou à po-
pulação dêsse conjunto
(funções externas), face à
evolução previsível.

Como dissemos acima, nem sempre o
contato global nos terá permitido julgar
com segurança tôdas as condições a exigir
intervenção. Bastará, nessa circunstância,
anotar no Quadro I a condição sujeita a
dúvidas, com a observação "a verificar".
Ter-se-á incluído essa cerificação na .pes-
quísa pràpriamente dita, sem que a mes-
ma se prejudiq.lue e evitando-se que o con-
tato global se prolongue excessivamente,
De posse dos dados anotados no Qua-

dro, poder-se-à passar à identificação das
variáveis que condicionam a situação de-
ficiente encontrada, e que constituem, em
última análise, os elementos que se vai
efetivamente manipular, no processo de ín-
tenvenção COm vistas à melhoria das con-
dições existentes.

Cada especialista, assim, manipula as
variáveis correspondentes ao seu campo de
'trabalho.

Se a pesquisa esté sendo realizada pelo
planejador do espaço físico, verítícar-se-á
muitas vêzes que, entre as condições ca-
rentes de intervenção ídsntífíoadas na
realidade analisada, muitas não poderão
ser modífícadas por alterações na organi-
zação do espaço físico: ou seja, muitas das
condições ídentífícadas como precárias só
poderão ser efetivamente alterads pela in-
terferência em fatôres de natureza econô-
mica, admínístratíva, política, etc.

QUADRO I -
A ídentírícação das condições a merecer

intervenção poderá ser anotada em um
quadro de análise, 'a que nomearemos Qua-
dro I, a ser utilizado também nos passos
seguintes do roteiro. O Quadro I pcderá
ter a seguinte estrutura:

condições
relacionadas

reas ou grupos da
pelas condições Identificação das

onadas variáveis que
interferem nas

Areas
rurais

Assim, tomando um exemplo, se a defi-
ciência encontrada nas condições habita-
cíonaís fôr relativa à suficiência no núme-
ro de habitações dísponíveís, poder-se-à
fàcilmente verítícar que caberá muito mais
ao pianejador econômico, manipulando va-
ríáveís que, entre outros efeitos, resultam
na definição do nível de renda da popu-
lação ,e da comunidade como um todo, a
responsaoílídade de definir as intervenções
necessárias. iSe, por outro lado, as defi-
ciências encontradas, ainda no mesmo
exemplo da condição habítacional, tiverem
sido devidas a uma excessiva densidade
ou a uma localização resídencíal inadequa-
da, caberá ao planejador- do espaço físico
definir as intervenções, que se referirão
fundamentalmente ao estabelectmento de
padrões de zoneamento e densidade, ade-
quados a uma melhoría das condições exis-
tentes.
Se o trabalho vem sendo realizado por

um equipe ínterddscíplinar, tal identifica-
ção de diferentes interferências tem bas-
tante interêsse. Da mesma forma se a
pesquisa se destina a uma autoridade pú-
blica com condições amplas de atuação.
A simples identificação <te problemas e in-
terferências poderá fàcilmente servir de
base ai uma relatório indicativo, relativa-
mente a todos aquêles pontos que na co-
munidade em foco demonstram estar de-
fícentes.
Mas o roteiro ora apresentado se aplica

fundamentalmente ao planejadc.r de espa-
ço físico; continuemos então nossa análi-
se dentro dêsse campo específico.
De posse da enumeração das condições

a exigirem intervenção, como dissemos, e
que poderemos hierarquizar segundo a im-
portância relativa de cada um, o plane-
jador do espaço !físico passará a identifi-
car, entre essas condições, aquelas que de-
pendem de sua intervenção para serem mo-
dificadas.
Quais seriam as variáveis manipuladas

pelo planejador do espaço físico? O autor
do presente trabalho pôde, até agora, iden-
tificar sete: a separação ou aglutinação
de usos, a estrutura de ligações e atra-
ções (polarizações), a localização dos usos,
a dimensão das áreas ou dos complexos de
usos, a densidade de ocupação do solo; a
estrutura viária e, ,pm' último, a composi-
ção da terceira dimensão do eepaço (a
paisagem, tomando esta palavra no seu
sentido mais amplo).
Ao final apresentaremos uma maior ex-

plicação dessas variáveis,
oompaetar-se-ã o preenchimento do

Quadro I anotando-se, na sua. qu.arta co-
luna, as varíáveís que em cada caso in-
terferem, isoladamente ou combinadas.
ll:sse preenchimento corresponderá a uma

segunda triagem, já que muitas das con-
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díções, como indicamos acíma, não pode-
rão ser alteradas pela organização do es-
pa, físico. Restarão, assim, somente aque-
Ias condições que o planejador físico po-
derá efetivamente visar, no seu campo de
trabalho.
A relação das condições a exigir interven-

ção e, dentre estas aquelas que podem ser
alteradas pelas variáveis manipuladas pelo
planejador físico (Quadro I) corresponde-
rã assim a uma enumeração dos itens que
deverão ser objeto da pesquisa propria-
mente dita, reduzida estritamente àqueles
aspectos que devem ser considerados no
planejamento de um ãetereminaâo tipo de
intervenção, na qual Se manipularão variá-
veis especificas de um determinado campo
de trabalho. Ganha-se assim em objetivi-

,
dade e rapidez, e a pe-squisa poderá ser
realmente caracterizada como preparatória
da ação.

QUADRO II

Passemos ao Quadro II de nosso roteiro,
aproxímando-noa cada vez mais do tra-
baLo de levantamento de dados.

Como já dissemos anteriormente, na pes-
quisa propriamente dita nós precisamos
conhecer os dados necessários à definição
das diferentes alternativas de intervenção.
Será o momento, então, de quantífícarmos
a modificação necessária. O Quadro II
corresponderá à enumeração precisa das
quantiflcações a realizar. A sua montagem
poderá ser a seguinte:

QUADRO II

Item da
"Relação das
condições
a obter"

Dados a levantar
Processo de levantamento c

forma de apresentação

Na primeira coluna, a referência ao item
da "Relação das condições a obter" permí-
tír-nos-á sempre voltar ao QUadro de
Referêncías geral.
Na segunda coluna define-se o <Lado a

ser levantado. Assim, POr exemplo, qual
a insuficiência na densidade de ocupação,
face à implantação da rêde de distribui-
ção de água, ou quaí.i as deficiências na
estrutura viária quanto à intensificação de
tráfego nas áreas próximas às escolas pri-
márias.
O preenchimento dessa coluna deve ser

cuidadoso, uma vez que as questões devem
ser formuladas referindo-se sempre à va-
riável em consideração, para cada condi-
ção em que a mesma interfere. A partir
da quarta coluna do Quadro I (identifi-
cação das variáveis), toma-se cada variá-
velou conjunto de variáveis referentes a
cac.. item da segunda coluna (condições
a exigir intervenção) em que as mesmas
interfiram, formulando-se então o qus se
pretende conhecer da situação em que se
enc-ntra a variável ou conjunto de va-
riáveis, na sua Interferência no item con-
siderado.
Ora, quando identificamos os dados a

serem conhecidos podemos verificar que,
para se obter certos dados, é preciso an-
teriormente que se obtenham outros, que
lhes servem de base; por exmplo, para se
verificar, no exemplo dado, a ínsurícíên-

ela na densidade relativamente à implanta-
ção da rêde de água, é preciso que em pri-
meiro lugar saibamos quaís são as áreas
não servidas por rêde de água, e também
qual é a relação desejável entre a densida-
de e o custo de implantação. l!: preciso
que saíbamos quais são as perspectivas de
crescimento da cidade, quaís são as áreas
com tendência de serem ocupadas, qual o
ritmo de ocupação das áreas de baixa den-
sidade.
Será de posse de todos êsses dados que

poderemos então passar à análise, para de-
finir em que áreas há ínsurícíêncía, qual
é o nível dessa ínsuãcíêncía e quaís são
as perspectivas dessa insuficiência wír a
ser superada pelo próprio crescimento na-
tural da cidade.

As questões definidas incluem, portan-
to, dados que poderíamcs chamar de da-
âos-meér e dados que poderíamos chamar
de dados-fim.
Para facilitar a utilização do Quadro II

poderemos anotar as questões referentes
aos dados-fim a partir do limite esquerdo
da coluna, e os âaaos-meio a partir do
meio da coluna. E como haverá dados-
meio que por sua vez também exigem o
conhecimento prévio de outros dados-meio,
êstes últimos identificaremos çom um
símbolo adequado, escrevendo-os, par exem-
plo, entre colchetes. Assim, o QUadro II
ficaria com a seguinte aparência.

QUADRO II

Item Dados a levantar Processo de levantamento, etc._._-- ---
1.13. _.

i· !. !- ,
I· I· I. I· I· (A)I'

+ !. I· I I. i. , [. [. (B),. I'

- i I· I· I· [. i. [. I· (A)
I

As letras, A, B e C identificam ~ a
questão é totalmente independente (A),
se depende de um dado-meio (B), se -de-
pende de um dado-meio que por sua vez
depende de outro dado-meio (O), e assim
por diante.
Se completarmos o Quadro lI, com o

preenchimento de sua terceira coluna, em
que se especifica o processo de obtenção

30 e de apresentação, teremos um esquema
completo do que será necessário realizar,
como trabalho de levantamento de dados.
NOTAS:
. (1) - Interessa estabelecer o que o pla-
nejador físico compreenderá por área de

estudo: o espaço estará sendo tomado como
um "continuum", em que diferentes graus
de complexidade de ocupação e utíhzação
caracterízarão as suas diversas porções, no
sentido de uma ocupação mais urbana ou
mais rural. Sem que, no entanto, seja ne-
cessário estabelecer limites entre essas duas
tendências de ocupação: a cidade e o cam-
po farão parte do mesmo espaço, um único
espaço.

(2.) - ll::.ssese outros temas tratados no
presente artigo estão sendo desenvolvidos
em maior detalhe em monografia que o
autor prepara atualmente para !li "Fun-
dação Getúlio Vrurgas". O



o autor possui extensa obra de propo-
sição, análise e interpretação dos assun-
tos que conformam a paisagem e a pro-
blemática amazônica, destacando-Se "O RiCo
Comanda a Vida", "Formação Histórica do
Acre" (Prêmio Joaquim Nabuco da Aca-
demia Brasileira de Letras), "Amazônia:
Natureza, Homem e Tempo" e "Santa
Maria de Belém do Grão Pará". (Prêmio
de Artes Gráficas da VIII Bietuü de S.
Paulo).

Venho, há tempo, insistindo na criação
de uma arquitetura amazônica ecologica-
mente amazônica, assustado com a proli-
feração, em Belém e Manaus, e outras
cidades do Vale, de casas ínadaptáveís ao
clima tropical, verdadeiras arrogâncias de
mau senso, a causarem problemas de hi-
giene, de saúde, de bem-estar, nem sem-
pre percebidos pelos moradores ou pro-
prietários, muito anchos em desfrutar
uma casa "moderna;" ou "funcional" corno
errôneamente julgam, porque o m~derno
nem sempre se casa com o funcional e
nem o funcional se expressa daquela ma-
neira no clima quente e úmido do EqUador.
Casas que seus orgulhosos proprietários

denominam de funcional, poderá sê-lo nos
países frios e temperados e nunca na Ama-
zônía tropical, que repudia placas de ci-
mento armado, vastas superficies de vi-
dro ocupando espaços, onde, normalmen-
te, deveria haver abertura para a circula-
ção de ar. O que resulta numa atmosfe-
ra interior sufocante, viciada, antí-hígíê-
nica.
MUito bom negócio para os fabricantes

de vidro plano do sul do Pais, iPorém de
efeitos desastrosos para a população re-
gional, lembrando-nos aquê1e episódio co-
mercial dos ínglêses, após a abertura dos
portos brasileiros ao livre comércio das
nações, quando êsse.povo abarrotou o mer-
cado nacional de grossas casimiras, meias
e suéteres de lã, capotes, luvas de couro,
dignos do frio londrino, e tudo o mais
necessário e útil ao clima europeu.
As casas-estufa de Belém e Manaus

são cópias servis de construções do Rio,
São Paulo, e até dos Estados Unidos, im-
platadas al'ltificialmente em "terras ar-
dentes", sem nenhum conexão com o meio.
seu 'afastamento das vocações e sugestões
regionais é completo.
Existe em Belém uma vila de casas, di-

tas populares, na Estrada de Val-de-Caens,
construidas há quinze anos atrás. São
uma verdadeira fornalha e fonte de res-

Arquitetura e
Paisagismo na
Amazônia

Iríados e tuberculose, principalmente para
a infância. O povo diz, na sua íngenuí-
dada, que o bairro é doentio. Mas não é
o bairro o culpado e sim a mente de, quem
propôs e executou obra tão disforme dos
princípios de higiene e de ecologia.
Autênticos caixões de tijolo e cal, as

casas não possuem janelas suficientes, o
que priva a circulação do ar e torna a
'atmosfera Interior abafada e propícia à
propagação de doenças respiratórias. Ou-
tros erros crassos de arquitetura trans-
formam-nas em bons modelos do que não
deve ser uma arquitetura tropical.
,Em contraposíção, vejam-se as barra-

cas da população pobre, herança d.o tape-
ri indígena. Muito embora elas aparen-
tem falta de confôrto, ás vêzes até falta. de
asseio, detalhes creditados às falhas do
sistema social, jamais agridem a nature-
za, sempre se harmonizam com os ven-
tos, com a vegetação, com a água, com
o tipo de solo.

E se as barracas tomam o aspecto de
favelas nas cidades de Manaus e Belém,
é porque, torno a insistir, entra o fator
d:a dístorção social, com 'rodas as más con-
seqüências estéticas e higiênicas.
A barraca, 'em seu estado de pureza, de-

monstra uma visível harmonização com
o meio tropical amazônico. }l: um valor
regional em que o homem utiliza e valo-
riza ao máximo a paxíúba, a madeira, a
palha, . o cipó, fàcilmente encontrados na
mata. Uma habítação ecológica do comê-
ço ao fim. ,
Com a sua prímítjvídade e inspiração

indígenas, a barraca e o seu aumentativo
de grau social, o barracão, não represen-
tam motivo de condenação in limine, ou
apenas uma curiosidade etnográfica. Re-
presentam, sim, fonte de estudos para ar-
quitetos e urbanistas desejosos de criar ti-
pos de habitação que revelem perfeita ín-
tegração de valôres: uma ambiência e um
habitat traduzindo a verdade ecológíca.
Estou propositalmente falando de um

tipo habítacíonal adequado para o trópico
porque é uma das problemáticas funda-
mentais a serem encaradas, e, também,
em virtude da atualidade nacional do pro-
blema, pôsto em relêvo com a criação do
Banco Nacional de Hrubitação.
Não será o nôvo organismo o instru-

mento eficaz, na Amazônia, para reali-
zar estudos e pesquisas em tôrno da cria-
ção da casa regional que satisfaça tôdas
as condições já apontadas?

Leandro Totxmtins

Sou daquêles que vêem a Arquitetura
como um tenômeno global. Não simples-
mente estético. A arqtrítetura é uma soma
de valôres, começando pelo seu sentido
social, em que não pode faltar o engenho,
a arte, o bom gôsto, a harrnonízação eco-
lógica. A casa é mais do que uma sim-
ples morada, como disse o sociólogo Mauro
Mota, na apresentação que fêz; na mos-
tra sôbre a moradia urbana e rural de
Pemambuco, sob o patrocínio do Insti-
tuto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
E prossegue em seu pensamento: "SeJa
qual fôr a sua categoria, a, casa possui
uma estrutura moral e uma expressão se-
cíal, que se projetam dos .interiores, dos
pátios, do piso, dos ornamentos, dos te-
lhados, da localização".
Tamanha é a ímportâncía dada pelos

técnicos daquele Instituto ao problema,
que organizaram uma exposição em que
todo o material foi recolhido em demo-
lições. "Mas aqui é como que se as peças
se reíntegrassem nos corpos prímítívos",
esclarece o Diretor do Instituto, que assim
conclui: "A saúde e a vida humanas con-
dícíonam-se em vários pontos ao estado
de habitação. De acôrdo com o professor
Leroux, a habitação é preliminarmente
um problema de neurologia, diante das
calmas fisica, térmica, sonora e visual exí-
gídas pelo repouso e pelo sono".
Uma perfeita integração de todos os

fatôres do meio-ambiente significa ir as
raizes culturais e naturais mais profundas.
Para isso devem trabalhar de mãos dadas
o arquiteto, o engenheiro, o cientista so-
cial, o higienista, o urbanista, o sanitaris-
ta, o paisagista, o artista.
Há pouco li um artigo do escritor fran-

cês George Patrix, publicado no jornal
"Le Monde", em que êle afinna: "}l: ne-
cessário compreender que é urgente rein-
tegrar ràpídamente os valôres sensíveis
em suas manifestações. !Se pela primeira
vez no mundo uma civilização é reconhe-
cida como disforme, é porque ,pela pri-
meira vez os técnicos estão separados dos
artistas. Os arquitetos, .por vocação, têm
um papel determinado no planejamento
terrítoríal ( ). Se o programa da
realização é verdadeiramente pensado, em 3 t '
sentido estético, a ramíãa, ao decidir-se
às suas diversas obrigações de trabalho,
encontrará sua nutríção cultural' no pró-
prio quadro da vida diária, e Se o pla-
nejamento da cidade e do local de traba-
lho é bem feito, êles se transformarão em



locais de cultura. Somos dos que pensam
que a arte nunca foi fruto dos museus,
mas, sim, bem de consumo universal, uma
necessidade essencial que, se não está en-
tre os gêneros d'e primeira necessidade de
um 'operário não qualífícado, êle é, toda-
vía, fundamental para que venha á ser
um homem".
Por tudo isso é que não deixo de sor-

rir diante das declara-ções da Presidente
do Banco Nacional de Ha,bitação, nas quaís
parece haver uma certa confusão entre
"luxo" e planejamento, estética, condições
ecológicas, bom senso.
Com efeito, publicada em quase todos os

órgãos da, imprensa do Rio de Janeiro, no
dia 28 de janeiro de 1965, encontra-se esta
declaração curiosa: "O Banco Nacional de
Hia,bitaçã,o respeita o seu gõsto e seu mau
gôsto", isto é o do construtor e o do com-
prador, pois "a beleza das casas, as dimen-
sões superiores a 150m2 e os estilos não
são de preocupação do Banco".
Mais adiante a Presidente do Banco as-

severa: "Não concordo com o Estado in-
vasor". l!: preciso, antes de tudo, que se
estabeleça um campo divisório entre a ver-
dadeíra invasão ,e o desempenho indispen-
sável de certas tarefas inerentes ao Es-
tado moderno: planejar, orientar, discipli-
nar, coordenar. O Banco é um organismo
criado para executar uma política eminen-
temente social, que é a da habitação. Se
êle dispõe sôore as normas a serem obser-
vadas no projeto, isto não significa ínva-
são arbitrária na arena da iniciativa pri-
vada. Do contrário, sería a licenciosidade
produzindo todos os vícios na construção.
Como o Banco alheiar-se, consciente-

mente de aspectos capitais que longe de
serem artifícios de arquítetos esnobes, ou
oe luxo burguês, são tópicos de uma cor-
reta Ipolítica habitacional ? A atitude dl(]'
Banco será a de estimulo a uma espécie
de laissez aller, laissez [aire, em matéria
de casas Ipopulares?

Que pensa o Banco sôbrs a realidade
geográfica, humana, social e ecológica do
Brasil? Se, por acaso, a iniciativa privada
desejar construir um só tipo de 'habita-
ção para a Amazônia, Rio Grande do Sul,
Goíás e Pernambuco, o Banco o aceitará,
porque sua diretriz é só construir casas
de qualquer maneira e de qualquer estilo?
As responsabilidades do Banco Nacional

de Habitação devem pesar na consciência
de todos. É o setor, a meu ver, de maio-
res implicações sociais e políticas que o
Govêl'no terá de arcar em longo prazo.
vejo a necessidade urgente de ser unstau-
rado no Banco um planejamento realís-
tico de habitações para a Amazônia, as-
sim como ,para as outras áreas ecológicas
do pais, fundado em pesquisas e estudos
regionais.
,sabemos que os grupos econõrnícos da

construção civil, encarregados pelo Banco
de executar os programas haoítacíonaís,
não estão muito ,preocuplLdo\Scom os prín-

32 cípíos que venho tentando expor nesta pa-
lestra. .Eeu interêsse é o do empresário
capitalista: o lucro ímedíato e seguro.
Isto não significa ser corrtra a iniciativa

privada, mas tão-somente exigir planeja-
msnto técnico, c díscíplínar as atividades
dos construtores no setor de influência do

Banco, a fim de que não se repitam erros
e equívocos encontrados naquelas casas
sepulcrais em Belém do Pará, de que fa-
lei há pouco, Erros e equívocos que se
multíplíoam País arora.

tÊ lamentável que na Amazônia se este-
ja tão atrasado no problema da moradia
ecológica. São tantas as sugestões do meio
e os exemplos de outros povos d,a Asia
,e da Afríoa que encontraram o seu conúbio
com a natureza, e ainda as J!l;çõesdo por-
tuguês colonial que, tudo isto, nos coloca
em situação de atraso incompatível com a
íntelígêncía e o senso plástico do brasi-
leiro.
Os portugueses, na época da Colônia, er-

gueram tÍjp.oSde casa bem mais adaptáveis
do que êsses modernosos que só enfeiam as
vias públicas de Belém e Manaus, trazendo
problemas à saúde e .ao bem-estar hu-
manos.

O naturalista Alfred Russel Wallace,
que veio a Belém no ano de 1848, soube
aprecíer a arquitetura portuguêsa, achan-
do-a própria para a região: "Os quartos
espaçosos c altos, com PO\.lCOS móveis, ten-
do cada um meia dúzia de portas e jane-
las, a princípio poderão parecer pouco con-
fortáveis, porém são muito bem apropria-
das a uma clima tropical".

tÊ que os lusos, quando transplantaram
de seu país estilos e formas de arquitetu-
ra para a; Amazônia, já possuíam uma ex-
períêncãa tropical na Africa, na índia, na
China. Em 'seu próprio território há tem-
poradas com sol !arrogantemente tropical
e calor acentuável. Lembro-me de Lisboa
que visitei em pleno verão, irradiando lu-
zes e aparências de uma Belém grande.
Trouxeram, 'assim, os portugueses, valôres
europeus, e de faíxas tropicais, adaptando-
os inteli:gentemente ao meio amazôníco:
pátios, alpendres, beirais salientes, telha-
dos esparramados, calhas, pisos de cerârni-
ca, azulejos, pé direito alto, fontes de água,
muitas janelas, portais largos, venezianas,
gelosias, urupemas, olhos-de-boi.
Agora, vejamos uma ca,saà.'e estilo mo-

dernoso em Belém e Manaus: .pé direito
baixo, placas de vidro distribuídas em
grandes desvãos de rachadas, lajes de ci-
mento no teto, reduztdo número de ja-
nelas. Quando o sol de trópico se põe a
pino, a casa vira estufa, a menos que se
refrigere todo o ambíente. Nas noites sem-
pre agradáveis e nas manhãs refrescadas
pelo orvalho, o ambiente interno fica in-
sensível à essa cordialidade elimática da
natureza.
Penso que está em andamento uma ex-

periência vitoriosa, de casa ecológíca na
Vila Amazonas e em Serra do Navio, co-
munidade do Territóri.o do Amapá , Aí
foram construídas habítações .verdadeira-
mente tropicais, ,assimilando bem os fatô-
res de terra, vento, vegetação, luz. A
emprêsa de mineração ICOM[ entregou a
tarefa de Q}rojetá-las ao arquiteto paulista
Oswaldo Bratke.
O profissional contratado passou dias a

medir, a sentir, a observar o local: os pri-
meiros à beira de um braço do Rio Ama-
zonas, o segundo em plena noresta, zona
do Planalto Guianense.

Foi muito feliz o arquiteto Oswaldo Brat-
ke. ,seu trabalho volveu-se numa formu-
lação ecológica muito clara. Reflete as
drversas etapas da evolução social da re-
gião, desde a simplicidade da arquitetura
,primitiva do índio, incorporando, 'a seguir,
valôres regionais, europeus e extra-euro-
peus. É uma inteligente mesclagem de
formas e estilos adaptáveis 'ao meio ama-
zônico.
Não posso esquecer a agradável sensação

de permanência, nas casas da 100M[, Du-
rante o dia, a qualquer hora, mesmo nos
momentos mais quentes, sente-se uma leve
aragem a favorecer nossa intimidade do-
méstica De noite, precisa-se até puxar o
lençol, príncípalmente durante as frescas
madrugadas .
AIsua arquitetura denota formas de sim-

plicidade ,e de clareza estrutural. Tôda
ela denota a intenção de cria,r condições
para uma. ventilação permanente. A aber-
tura de grandes vãos para o exterior, re-
vestidos de tela fina para evitar a passa-
gem de insetos, e resguardados por per-
sianas de madeira, em tôda a extensão,
permite a circulação contínua de ar, re-
gulado pelo sistema flexível dessas mesmas
persianas. Pequenos pátios ao redor dos
quats se estendem jardins, onde crescem
árvores de pequeno e médio porte, que as-
sistem à parte exterior do edifício, em-
prestando-lhe manchas de 'Sombra e um
certo sentado estético.
A ventilação cruzada, graças ao sistema

de persianas móveis, assegura uma tem-
peratura quase uniforme, sempre deleitá-
vel. Usando telhado de duas águas, o ar-
uuiteto Oswaldo Bratke levantou as pare-
des das fachadas até Ia altura do fôrro,
para deixar ínteíraanente aberto o trecho
da parte inferior do telhado propriamente
dito. O processo permite que se forme
um colchão de ar renovado, entre o te-
lhado e o fôrro, que é de madeira. Isto
evita a propagação para o espaço interno
da casa do calor irradiado pelas telhas
de cimento amianto.
A simplicidade formal, a 'eficiência téc-

nica, unem-se à estética, pois a aparência
dias casas é bastante atraente. Reunem-
se 'assim, nos grupos de residência e de
escritório em Vila' Amazonas e Serra do
Navio, os elementos precisos em haoítação
ecológica. l!: uma experíêncía que deve
ser levada avante. Constitui o ponto de
partida para ,a criação da re-Iamáveí casa
ecológica na Amazônia.
Para complemento da habitação ama-

zôníoa, integrada é preciso 'construir o jar-
dim ou parque, que traduzem, da mesma
rorrna, uma íntima comunhão com Ia.na-
tureza. Neste particular, Belém já' possuiu
uma arte de jardinagem ou de padsagtsmo
perfeitamente ecológica, na época do In-
tendente Antônio Lemos, um dos maiores
admínístradores que a Cidade teve até
hoje, Essa esplêndida lição, no entanto,
foi esquecida, e o que veio depois, além
da, destruição dos elementos básícos do -
paísagísmo de !Antônio Lemos, foi o mau
gôsto, a falta de percepção socíal e es-
tética dos governantes municipais acêrca
dos problemas de urbanismo.
Em livro que publiquei recentemente,

destaquei a obra integrativa do Intenden-



te Antônio Lemos. Chamei-o, então, de
príncipe de ideais, de formas, de opero-
sídade: instJintivamente um misto de Aga-
che e Burle Marx. Porque Lemos se an-
tecipou, no tempo, a certos conceitos de
urbanismo e paisagísmo de nossos dias.
Por exemplo: a função estética e social
dos parques e jardins públicos, o favoreci-
mento à recreação, que se constitui em
renovador de energias humanas, em opo-
sição .à tendência de mero espectadorísmo,
fazendo participar os habitantes da, Cidade
das vantagens higiênicas e sociais da vida
ao ar livre, estimulando o amor pelas ár-
vores e flôres. iEstas, apresentadas em sua
versão regional, isto é, aproveitando ao
máximo os efeitos de côres, de formas e
de sombras, da nora amazônica.
Havia, ainda, a beleza selvagem do Bos-

que Rodrigues Alves, espécie de reino en-
cantado do Ourupíra, o gênio das florestas
amazônicas. O Bosque deixava de ser sim-
plesmente uma feira vegetal exótica, reve-
lando a mata primitiva de Belém, para
ser um animado parque de diversões, onde
a população ia encontrar 'a réplíca dos
símbolos românticos daquela época: a ca-
bana de Peri e Ceci, a gruta encantada,
a cabana de Paulo e Virgínia, a barraca
de Robison Crosué, o pavilhão de Diana,
a grande "cascata". Divertimentos que se
antecipam no tempo à famosa Disneylân-
dia, em Hollywood.
O atual govêrno do Município de Belém,

que se mostra bastante dinâmico e dese-
joso de reencontrar-se com o autêntico es-
pírito da Cidade, está capacitado para ini-
ciar um programa visando a emprestar à
capital paraense uma fisionomia justifi-
cável pela natureza e as constantes cultu-
rais que se aproximem do equilíbrio eco-
lógico, já tentado em outra época pelo
IntencJ!ente Antônio Le:nos.
Cidade com maiores tradições e menu-

mentos históricos e artístícos do que Ma-
naus, a capital paraense possui um rico
manancial sociológico e artístico, digno de
ser conservado e valorizado. Em meu livro
"Santa Ma.ria de Belém do Grão Piará",
procurei realçar alguns de seus aspectos
maãs característícos, muitos dêles ameaça-
dos de desaparecimento pela falta de um
esfôrço comum do Estado, do Município,
do povo, e também do Govêrno Federal,
responsável ,pela continuidade do patrimô-
nio histórico-cultural. Agora, com a pre-
sença atuante da F.a.culd'ade de Arquite-
tura do :Pará, é de prever-se um movimen-
to de solidariedade a essa riqueza arqui-
tetõnica, e de melhor compreensão do que
ela Significa em cultura e tradição,
Manaus, no partícular da ínícíatíva \11'-

banística foi menos feliz. possuindo, tam-
bém, grandes administradores no passado,
como Eduardo Ribeiro, o ,pai da Manaus
moderna, e quem fêz o lbom traçado dia.
cidade, não ganhou, entretanto, uma ex-
pressão ecológica na arte dos parques e
jardins públicos. A Avenida Eduardo Ri-
beiro, plantada. de "ficus benjamin", é 33'
exemplo de como não deve ser feita arbo-
rização numa cidade tropical. A espécie
não possui nem às soluções sociais indis-
pensáveis à presença dia árvore em via
pública, nem o valor estético recomendado
para incentivar a imaginação, nem a ca-



racterístíca de regionalidade da planta -
três valias ecológíoas a levar em conta no
urbanismo amazônico.
Os jarddns ns praças públicas de Ma-

naus ainda são pobres de espécies regio-
nais e de intenções sociais, como são tam-
bém os de Belém, d~pois de esquecidas as
lições de Antônio Lemos. Restam, somen-
te, na capital paraense, as frondcsas man-
guelras plantadas pelo seu grande Inten-
dente, fazendo parte hoje do patrimônio
histórico, ecológico e sentimental da C1-
dade, muito embora alguns prefeitos de
mau gôsto as tenham ameaçado de corte.
Sendo a mangueira de origem tropical in-
diana, ela, porém, se -portou na Amazô-
nia de tal modo que hoje é um símbolo
heráldico da região, brazonando cidades,
vilas, povoados, seringais, sítios.
Manaus, cidade mais ortodoxamente

amazônica que Belém, já possuiu suas man-
gueiras, sombreando, com acêrto e poesía,
as vias públtcas. Derrubadas por adminis-
tradores pouco sensíveís aos seus signifi-
cados mais amplos na vida da comunidade,
elas hoje rareiam na cálida urbe ama-
zonense.
Quando aprecio a arte admirável de um

Burle Marx, sinto nela a essência iPoéti0a
dos versos de Edgar Allan. Poe que, livre-
mente traduzidos, podem se expressar as-
sim:

No fascínio multijorme e o:·lor~do das
[flôres e das árvores

O poeta reconheceU o mais pcõeroso e
[direto esjôrço

Sôbre a natureza em físico esplendor e
[nesse estõrço

- Na forma com que se revestia para os
[olhos mortais

ste sentiu a mensagem - porque deveria
[empenhar-se

Até mesmo acima de- suas fôrças
Para cumprir não apenas o seu .destino

[de poeva
Ma;s também. o d'ivino propósito
Que impwntou no homem
O sentimento âa poesia.
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Proponho que se traga Burle Marx a
ManalJ.s e a Belém, para lançar na região
uma arte amazôndea de paüsagísmo. Que
mundo extraordínárío de sugestões estéti-
cas nas plantas e nas flôres, belas, estra-
nhas, caprichosas em formas e coloridos,
poderiam surgir e incorporar-se aos par-
ques e jardíns públicos!
Nota··se que o arquíteto-paísagísta Bur-

leBarx recolheu na paisagem amazônica
algumas idéias para fazer a arrumação
floristica. e dar forma ondulante aos can-

teiros tuf'ados de verdura. Aquêles bancos
de contdnuídade linear, mas de ritmo 'ser-
peante, empresta-nos a imagem de um
río amaeôníco, sinuoso, divagando na pla-
nície. Aliás, bancos na tradição de for-
mas 1'lexuosas, macías, do barroco brasi-
leiro que é, por sua vez, um bar-roco eco-
lógico. Daí encontrarmos uma íntenção
composítóría amazôníca em certos aspec-
tos da 'arte de Burle Marx, que srube apro-
veitar um sem-número de plantas da Ama-
zônia.
!Aliás, já é do conhecimento público que

o Governador Arthur César Ferreira iR>eIs,
filho de Manaus, e como tal se desvelando
pelo seu progresso, acaba de COnvidar o
arquiteto Luiz Carlos Antony, descendente
de tradícíonal família do Amazonas, para
vira !Manaus fazer 'estudos com o obje-
tivo de dotar a Cidade de um plano regu-
lador à altura de sua 'beleza e importância
social e econôrníoa na vida brasíleíra.
Luiz Oarlos Antony, que pertenceu à

equipe de urbanistas de Sérgio Bernardes,
chegará H iM:anaus, acompanhado de téc-
nicos, com a missão de elaborar .Planeja-
mento Físico, Regional, Urbano e Arquíte-
tônico para o Plano Diretor da Cidade e
dos centros satélites agroíndustríaís.
Faço votos que a cooperação oferecida

pelo 'atual Governador do Amazonas à
sua capital logre o desejável efeito na,
comunídad- manauense ; libertar-se do
empirismo e da rotina, Lançando-se na
conquista de horizontes novos, que trarão
enriquecimento esp-iritual e materíaí ao
antigo e histórico "Lugar dia Barra".
-Oirtro arqUiteto contratado pelo Gover-

nador amazonense é Sweriano Mário Viei-
ra de Magalhães Pôrto, a quem foi en-
tregue os planos do nôvo edifício da As-
sembléía Legislativa, da reforma do Pal-
lácio Rio Negro, do estádio, e da sede da
ISecretaria de Agricultura, êste um conjun-
to de edifícios no meio de um iP!l!rqueonde
existirão muitas árvores e um lago, for-
mando uma unidade ecológica satisfá-
tória.
No mundo moderno a arquitetura e seu

complemento, o paísagismo, desempenha~
um papel importante. ~ [iator de estabí-
lização psíco-socíal, porque cria -na socíe-
dade as necessárias harmonias para uma
vida mais feliz, mais rica de produção. O
arquiteto está, assim, integrado cultural-
mente na sociedade e no processo de trans-
formação das áreas subdesenvolvidas.
Um editorial, aparecido há pouco na

revista AlRQUITETURA, tem o arquiteto
por "um ser preocupado verdadeiramente
com os valôres sensíveis e espirituais da
sociedade a q,ua,l pertence. A estreita vín-

culação a êsses valôres", continua a arti-
culista, "foi entretanto' prejudicado pela
conceito que se tinha, e infelizmente ainda
se tem, da -Alrte e especialmente da Arqui-
tetura. A Arquitetura continua a ser con-
sideraJda por muitos como um setor das
Belas-Artes, dentro de uma conceítuação
caduca, anterior à transformação operada
pelas revoluções industriais".
Terminando, o edítoríalísta coloca a

questão nostêrmos em que venho procu-
rando situar nesta palestra a importância
e o papel da Arquitetura no progresso e
desenvolvimento da Amazônia: "~ certo
que não acertamos esta redução do senti-
mento da beleza, de verdade e de valôres
sensíveis, própríos do ser humano. O ho-
mem é um ser dotado de sensibilidade e,
portanto, de senso estético. Nós, arquíte-
tos, colocamos êsses valôres sensiveis numa
fai~a de ímportância semelhante à dos
fatôres sociais, econômicos e técnicos".
, Neste ponto vou concluir minhas obser-
vações, já demasiadamente estendidas em
muitos minutos que tívestes a paciência
de me conceder. Minhas palavras são aür-
matívas e criativas. Nunca teriam o ín-
tuíto de construir frases no bom e ultra-
passado estilo romântico. Nem elas se ex-
'primem em atitude contemplativa ou me-
ramente acadêmica.
As idéias e sugestões que lanço com a

intenção de criar 'algo de útil para o pro-
gresso social e econômico da Amazônia,
coincidem, em sua essência cfilosóficllI,com
o nominalismo rranoíscano, que o sociólo-
go Gil'berto Preyre detíne como filosofia
que "opõe o partdcula- ao universal, o con-
creto ao abstrato, o especificamente regio-
nal ao abstratamente universal".
Um pouco daquele "saber de experíên •..

cia feito", de oamões, o qual, na opinião do
mestre de "Casa Grande & Senzala", foi
um discípulo do nominalismo franoiscano,
"experíencíal e experimental, em oposição
ao dorninícano mais arístotélíco, mais aea-
dêmico e mais hieràticamente conser-
vador".
Cria-se, na Amazônia, pelo trabalho cul-

tural de suas Universidades, a do Pará e
a do Amazonas, e de SUJa Escola 'de Agro-
nomia uma consciência ídentítícada com
o meio e O\S problemas da área. As novas
gerações que aqui se exercitam para os
embates da vida não buscam somente as
abstrações uníversalístas, como O\S homens
de recente passado, mas desejam, muito a
propósito, conhecer e comprender, com
maior prorundeea, o especificamente regio-
nal. [Suas energias e habilidades 'Vão abrir
o caminho para a construção de uma nova
Amazônia. O
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Vista parcial da exposiçao realizada
pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke
na VIII Bienal de São Paulo, focali-
zando os painéis iniciais da mostra re-
lativa aos projetos urbanísticos de Vila
Amazonas e Serra do Navio.

Casa ecológica
Amazônia

Bienal

da
consagrada
deSào Paulona

o arquiteto Oswaldo Bratke foi distin-
guido de maneira significativa pelos pro-
motores da vnr Bienal de São Paulo, cer-
tame artístico que reúne, na capital pau-
lista, as mais expressivas manírestações do
avanço na arte moderna. Convidaram-no
para que expusesse em sala especial, de
Arquitetura um trabalho seu. Autor dos
projetos urbanísticos e arquitetõnicos de
Vila Amazonas e Serra do Navio, no Ter-
ritório Federal do Amapá, onde criou o tipo
de residência apropriada à região e que é
hoje considerada a "casa ecológica da Ama-
zônia", Oswaldo Bratke escolheu-os para
a exposição, já que receberam os maiores
elogios quando foram realizados.
A apresentação é feita atrawés de 'foto-

grafias, mapas e legendas explícatívas, e
tem sido um dos "stands" mais concor-
ridos na Bienal de Arquitetura, lpositivan-
do o enorme interêsse despertado pelo em-
preendimento que implantou a civilização
na zona tropical brasüeíra.
Dão início à seqüência, duas placas con-

tendo uma só fotografia da floresta que
circunda a Vila de Serra do Navio, segui-

das de um mapa do Brasil, no qual se
destaca o Amapá, e, neste, Vila Amazonas
e Serra, do Navio, com mdicações de cli-
ma, latitude, precipitação pluvíométríca e
grau de humídade, tudo visando precisar
a localização geográríca daqueles núcleos
residenciais. Vêm, em seguida, placas com
detalhes das construções e dos projetos,
continuadas por uma vista aérea de Vila
Amazonas e uma foto de mineração. Fi-
nalmente, uma ',série prolongada de as-
pectos de habitações, escolas, clubes, hos-
pital, ruas e construções para serviços, co-
10caDJd[)em destaque .pormenores arquíte-
tônicos.

OBRA DECISIVA lP'tA!RAA
INTEGRAÇAO DA AMAZôNIA

Nas placas seguintes são apresentadas
explicações relativas ao planejamento das
obras realizadas pela rndústrãa e Gomércio
de Minérios S. A. - ICOMI, arrendatária,
por conoorrêncía .públíca, das jazidas de
manganês de Serra do Navio, situadas
quase no centro geográfico do Território
da Amapá.
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Ao lado, outro aspecto da apresentação
dos projetos das vilas construidas pela
IOOMI no Amapá.

Embaixo, corte esquemático de residên-
da, adequada ao clima tropícal, que foi
denomilnada "casa ecológica da Ama-
zônia.
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As duas vilas construídas por essa em-
prêsa para seus empregados e familiares,
estão localizadas 'uma às margens do Rio
Amazonas, próximo a Macapá e junto ao
embarcadouro de minérios, e a outra ao
lado lUa mina, a cêrca de duzentos quilô-
metros para o interior. Nunca teriam. sido
feitas sem que se realizasse, em primeiro
lugar, um saneamento completo das duas
regiões e logo Se desse, também, uma as-
sístêncía médica eficaz aos trabalhadores.
Tudo isso foi elaborado, e não se parou aí,
pois uOje estão em pleno funcionamento,
nas duas vilas, núcleos integrados de saúde,
que seguem os métodos mais modernos de
medicina preventiva e curativa, com um
hospital completo em Serra do Navio e um
centro cirúrgico-obstétrico de emergência
em Vila Amazonas.

Para atender às atividades sociais dessas
comunidades, foram construidos clubes
com piscinas, salões de dança, restauran-

36 tes, cinemas, campos de esporte, super-
mercados, etc.

Visão panorâmica das casas destinadas
aos operários na "Vila Amazonas".

A ü!\iSA ECOLóGICA

Dentro das resídêncías, mesmo com o sol
a pino ,e na época mais' quente do ano, há



Cerimônia cívica que se repete diària-
mente: hasteamento da bandeira na-
cional no grupo escolar de Serra do
Navio,

Vista interna dia residência do gerente
em Vila Amazonas.

Amplitude, conrôrto e bom-gôsto, é o
que mostra o interior das casas em
Serra do Navio e Vi'la Amazonas.

Casa resídeneial típ~ca dos empregados
mais categnrízados em ambas as vilas
da ICOMI.

Aspecto do "living" de uma casa de.
funcionário graduado, com os móveis
também fornecidos pela Companhia.
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Clareira aberta na mata, Serra do Na-
vio propicia aos seus quase 3.000 habi-
tantes tôdas as comodidades e servíeos
dos grandes centros urbanos. -
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Vila Amazonas - pequena cidade do-
tada de todo o confôrto moderno, si-
tuada próximo ao embarcadouro de
minérios de Santa na.

sempre uma temperatura agradável, pur
fôrça da arquitetura das casas, cujos te-
lhados são separados dos forros, havendo
sempre entre êles uma camada de ar em
constante circulação; o que impede o aque-
cimento do ambiente interno ,pelo calor
solar. Os prédios de uso comum são cons-
truidos com os mesmos requisitos técnícos,
estando as escolas rodeadas por jaJrdins e
"play-grounds" para maior confôrto e ale-
gria das crianças que ali estudam.
No Amapá obíetívou-se fazer da Arquí-

tetura, sempre presente na. vida cotídíana
da comunidade, um elemento capaz de
concorrer para ,a sua elevação cultur~.
Dadas as condições climáticas peculiares

à região, os projetos consideraram também,
com especíal ênfase, os ratôres solo, humí-
dade e insolação, a fim de se obter as con-
dições ótimas de habítabilídade ,
Após o encerramento da Bíenal, o que

ocorrerá no fim de novembro próximo, a
exposição será transferida para outro local
em São Paulo, seguindo depois para o Ri:>
de Janeiro e o Norte, a f'ímxíe ser vista
por uma quantidade maior de brasileiros,
pretendendo-se, depois, levá-Ia para, países
da América e da Europa. O



Destaque

Em Defesa do Patrimônio

Os pztiéres públicos têm tomado como
norma de suas administrações a realiza-
ção de obras. Das grandes cidades aos
mais rnoâestos municípios, ,de acõrdo com
os recursos disponíveis e, conforme as ci'/'-
cunstancias, tazem-ee planoe e êstes pla-
nos tendem a resultar em obras. A inten-
sidade dessas realizações costuma ser ci-
dica, sendo perioâos de. apatia e inércia
compensados por meses âe atividade, sem-
pre próximos do chamado confronto nas
urnas. 1!: bastante clara, neste quadro, a
motivação dos planos. Em nada coincide
com as razões básicas do tilaneiamento,
por princípio 'um instrumento de longo al-
cance, cuja eficiência decorre de uma
visão global dos problemae vie uma comu-
nidade. Não pretendemos aqui nos alon-
gar sôbre o planejamento. Fiquemos nas
obras decorrentes Ido pretenso planejamen-
to. São de modo gemi fragmentárias, iso-
ladas ao contexto comunitário e têm, com
freqüência, caráter suntuário, Sua implan-
tação tende a, ser reçiôa por princípios pu-
blicitiirice e nem sempre coincide com as
necessidades roa população. Pretendem
melhorias e se tornam nocvias. Julgam
resolver quando, na realidade, adicionam
problemas. Estas obras são agregadJas e
não inteçraaas, Confunde-se progresso
a~m novidade.

Os 'depoi'mentos que seguem, colhidos na
imprensa diária, mostram claramente as
conseqüências tiesastrosas dessa visão se-
torial e imeâiatista, Revelam, aindla, a
crescente formação de uma atitude de vi-
gilância e participação da opinião pública
diante dos przolemas físicos {tas comuni-
dades. Acrescentamos que êstes depoimen-
tos, oerâaâeiras denúncia's, constituem um
dos meios mais importantes para a defesa
do nosso patrimônio urbano, Por enquan-
to são ainâa esporádicos e insuficientes.
êstes, aqui publica1clos, referem-se a Ouro
Prêto. Existem inúmeras outras cidades
sujeitas a semelhante agressão feita em
nome do "progresso". Por vêzes menos fa-
mosas, unuilmente consideráveis, estão a
espera de seus defensores, dOs depoimen-
tos críticos, das denúncias coraiosae e sis-
temáticas, da conscientização dos respon-
sáveis, ou melhor, da própria população.

LER E
GUARDAR
Rcuna valiosa biblioteca

colecionando FICÇÃO
- revista para ser lida
pelo prazer da leitura
e depois guardada
ccmo um tom livro.
Nêste número 2.

já nas bancas,
entre outros, contos dt:
Nelson Rodrigues
José Condé
Sérgio Pôrto
Adonías Filho

- is histórias completas.
Leia FICÇÃO

agora.
E depois guarde-a

pa ra sempre.

O ocorruio no Pelcurinho, em Salvador,
narraâo por cartoe Drurnotui de Anâraâe
é significativo e estimulante: o sucesso
dessas iniciativas é imediato quanâo a co-
munidade é sensibilizada e participa de
forma consciente . .só serão alcançados re-
sultados através de ações efetivas.

Sentar-se e aguardar a intervenção dos
"responsáveis (ouanâo se vêm dilapi<LaeVas
obras tia. antiga arquitetura, costuma-se
atribuir o mal ao DPHAN, parecer precipi-
tado, desmentido pelos âepoimentoe que
publicamos) é cômodo e coruiizente com
merüaluiaâes afeitas ao paternalismo no
qiuü muito se espera e pouco 10000l nada se
faz.

A.N.

Queixa de Mariana
Carlos Drumond de Andrade

De Belo Horizonte, um amigo escreve-
me contando que 13,alegria pela inaugura-
ção do Estádio Minas Gerais foi ainda
maior que o estádío, terceiro do mundo
em tamanho. Os corações e os munícípíos
ficaram felizes. A fecilidade seria geral,
se Mariana dela ,p3Jrticipasse. Maríana,
porém, ficou triste, pela voz ~ seus cô-
negros. A velha e arquíepíscopal cidade
queixa-se de não a terem incluído entre
as atrações recomendadas aos turistas que
foram ver a !festa do estádio. "Aproveite
e dê uma esticada a Sabará, a Oongo-
nhas a Ouro Prêto" - sugeriu o Depar-
tame'nto Estadual de Turismo aos visitan-
tes. Não chegou a ponto de aconselhar:
"Evite Mariana", Seria excessivo. !Prefe-
riu não dar um pio' sôbre Mariana, prima-
pobre de Ouro Prêto, que a gente visita
se sobrar um tempinho, para voltar no
mesmo dia aos cômodos ouro-pretanos ou
belo- horízontínos.
Primeira sede brasileira de Mspado, com

São Paulo 'nutH3Jnldonos esplendores do
Aureo Trono Episcopal: primeira vila mi-
neira cidade onde o !poeta Alphonsus de
Guim'araens, príncipe :de Grã-Melancolia.
passeou Seu so~o' de tõrres .altas. e flori-
dos cinamomos, pobre e querída cídade do
Ribeirão do oarmo, bem merecias melhor
trato . Oonsola-te, porém: Ouro Prêto, que
te arrebatou o poder e a glória, embora
figure nos prospectos turísticos. cOT?o a
suprema coisa ele arte do Brasil, so em
parte é objeto de carinho e respeito. Lá
está a DPHAN, lutando há anos por de-
fendê-Ia contra o tráfego pesado de veí-
culos que lhe abala os monumentos e che-
gou mesmo a tirar um naco da Matriz do
Pilar. A duras penas, êsse Serviço conse-
guiu o projeto de desvio para, os caminhões
no rumo do Saramenha, e o traçado da
rodovia de contôrno, mas não consegue evi-
tar que '81 Rua das Lajes, parte integran-
te do conjunto tombado, receba uma ca.-
mada de asfalto eleítoreiro, que lhe desfi-
gura o aspecto tradicional e atrai para o
centro da, cidade, tão frágil quanto pre-
ciosa, nova procissão de veículos. Co~sa
igual foi tentada Ipelo prefeito da Bahía:
asfaltar o Pelourinho. O clamor foi tão
grande que se evitou o atentado moder-
nízante. Mas Ouro Prêto, faltou-lhe sorte.
E é esta a 'Sorte, ou falta de sorte, das

coisas tombadas no País. Sempre expostas
à íncompreensão, ao desinterêsss e 'ao de-
samor, por muito que a heróica e desar-
mada repartição que as tombou vele por

preservá-Ias, restaurá-Ias, valorizá-Ias,
dentro dos Iímitadíssímos recursos huma-
nos e das verbas difíceis de 'Soltar, que
para ela constituem tradição. Falta edu-
cação popular para que êsses bens sejam
devidamente conservados e estimulados.
Mas nem sempre é o ,povo que desadora
os seus monumentos .. Autoridades públi-
cas também precisam aprender a amá-
los. Há casos em que a própria autoridade
relígíosa é a primeira a ofender com obras
inconvenientes o semblante das constru-
'ções sacras, que os peritos de arte buscam
manter em sua feição autêntica. Não é
fácil conciliar tais valôres com a 'ausência
de valôres ou a COnfusão dêles. O bom
Rodrigo, que envelheceu na luta, sabe
bem disso. Paciência, Maríana!

Correio da Manhã - 10/09/65.

O Sr. José Gomide Alves, de São Paulo,
diz que deseja. denunciar "mais um aten-
tado contra o precioso patrimônio artís-
tico mineiro, que representa o conjunto
arquitetõnico e urbanístico de Ouro Prê-
to, com o asraltamento, pelo Dep,artamen-
to de Estradas de !Rodagem de Minas Ge-
rais, de tôda uma rua da Cidade, justa-
mente no trecho que representa o' que de
mais típico tem a velha cidade".
Afirma o leitor que o atentedo ocorreu

com a conivência e por insistência das au-
toridades municipais da Cidade, que con-
tinuam mantendo "uma luta ínglóría e fu-
nesta contra o Departamento do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, única
entidade que vem lutando bravamente,
atreves dos anos, ~ara manter intatos 03
bens artísticos e históricos' que os nos-
sos antepassados nos legaram". Diz, aín-
da, o Sr. José Gomide que pessoas amigas
suas. residentes em Ouro Prêto e proprie-
tários, lá, de um hotel típico, tentaram
impedir a consumação do atentado, atra-
vés de um telefonema à Direção do Pa-
trrmônío Hístórico. "mas foram ameaça-
das, se o fizessem, de terem apedrejada
sua residência, através de telefonemas anô-
nimos".

Trata··se de uma assunto realmente
grave - continua o leitor --..:para o qual o
Govêrno, infelizmente, feClha, os olhos.
Ouro Prêto está sendo destruída oada vez
mais ràpídamente e qualquer providência
mais enérgica, tomada pelo [Patrimônio
Histórico, esbarra na; politicagem eleiço-
eira e tudo vai por terra, como aconteceu
com o recente processo em que se viu en-
volvido o Prefeito da Oídade, porque alte-
rO'Uas oaracterístícas paísegístícas da Ci-
dade, construindo um grupo escolar em
estilo moderna.

"Assim é que - proosegue - desejo
[azer daqui um apêlo: um apêlo ao. pa-
triotismo e à sensibilidade de nossos ho-
mens de Govêrno, parlamentares e à ím-
prensa em geral. Façam alguma coisa por
Ouro Prêto, antes que se perca, como
inúmeras outras cidades históricas minei-
ras, o pouco que resta da antiga Cidade
dos Inconfidentes e de Marilia e Dirceu.
Que se constitua, na Câmara, uma ClPI
destinada a investigar tais atentados e as
razões pelas quaís <J5 processos movidos
contra seus autores desaparecem misterio-
samente. Salvemos Ouro Prêto!"
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~lAm~TI~1~~rnJmrn
~ rnmmoo~ffi CAVO
IMPERMEABILlZAÇAO?

Nada. A não ser a própria CAVO. Como?
t: que a CAVO criou um novo setor, dentro
de sua organização, para atender exclusl-
vamente a poblemas de impermeabilização.
Trata-se da Comércio e Indústria - CAVO S.A ..
que, daqui por diante. fará tódas as imper-
meabilizaçôes que antes estavam a cargo da
CAVO - Companhia Auxiliar de Viação e
Obras. Quer dizer: a Comércio e Indústria
CAVO S. A. é totalmente especializada. E
incorpora a técnica e a experiência adqui-
ridas pela emprêsa de que desce n de. a

/~ Companhia Auxiliar de Viação e Obras.
0'0

<5'/"-'?

~,m~bill,,,~o~, 1,,=ç~,Cm~"i
ses, pi scinas. subsolos, caixas d'água e ca-
lhas, pelo sistema membranas; * fabricação
de têltro betuminoso; * mais de meio sé-
culo de eficiência técnica.
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Destaque
o '81'. Amâncio Soares. de Belo Hori-

zonte. lamenta que o atual Govêrnc, "tão
cioso em moralizar o que ia andando mal
e irregularmente no País, esteja permitin-
do a continuação dos atentados contra o
conjunto arquitetõnico da Cidade de Ouro
Prêto".
- Li, há alguns dias, uma carta de um

leitor de iSão Paulo denuncíando o asfalta-
mento de uma das ruas de Ouro Prêto, a
mando da própria Prefeitura 10Gal,sem o
consentimento da Diretoria do Patrimônio
Histól'lÍco e Artístico Nacional, poucos dias
depois de ter lido .uma crônica de Oarlos
Drumond de Andrade, no Correio da Ma,-
nhã - crônica,aliás, melancólica - recla-
mando contra o mesmo fato.
'Pergunta, depois, o Sr. Amâncio Soares,

"pelas autoridades mineiras, pelas autorida-
des federais, por todos a quem calhe a res-
ponsabilidade de velar ,por aquêle precioso
patrimônio artístico-cultural que nos lega-
ram nossos antepassados".

"iSe os nossos !homens de GoV'êrno se
esqueceram de seu dever para com os pós-
teres - prossegue - e vão permitir que,
a trôco de simples favores eleíçoeíros, um
grupinho surrado de políticos do Interior
continue a destruir, em busca dos votos e
do apoio de uns' poucos "nouveau-rtches",
sem sensíbílídads e sem patriotismo, que se
instalaram na antiga. Vila Rica dos Imcon-
fidentes, se êsses homens de Govêrno vão
permitir a destruição gradual do que de
maís autêntico restou de um passado que
nos cabe preservar e cultuar, só nos resta
dizer que a nossa gente, '0 nosso !País, os
nossos intelectuais, estão de pêsames. Pois
que benefícios !poderá 'esperar a Nação de
um Govêrno que ignora a cultura tão fria-
mente?"
Acrescenta o 81' . Amâncio Soares que

conhece uma página de Rui Barbosa "es-
crita quando se fêz a mudança da Capi-
tal de Minas de Ouro Prêto para Belo Ho-
rizonte, na qual o grande escritor, já na-
quela época, pedia ,a' atenção das autori-
dades públicas para Ouro Prêto, que fi-
cara abandonada e morria aos poucos, de-
pois de despojada de SUa condição de ca-
pitaã."
- Rui Barbosa dízba, então - prosse-

gue o leitor - que, se Ouro Prêto acabas-
se, o Brasil inteiro haveria de chorar, um
dia, a perda de um dos bens mais precio-
sos, do maior orgulho de seu povo.
- E parece que êsse dia está chegando

- termina.
Jornal do Brasil - 14/09/€5.

Módulo Paralizada

Lamentamos profundamente a comuni-
cação da Direção da Editôra iMódulo Ltda.,
que resolveu suspender a edição da revista
MÓDULO, a!l)ÓSa expedição do n." 39,
comemoratívn de seu 10.0 aniversário.
"Tal medida", informa a Direção de

MÓDULO, "nos foi imposta pela decisão
adotada pele} !Ministério das Relações Ex-
teriores de não renovar o convênio que há
sete anos vinha mantendo com esta Edi-
tôra, para expedição da revista a tôdas
repartições consulares do Brasil no exte-
rior, principais bibliotecas e uníversídades
estrangeiras, o que agravou de forma in-
superável os problemas que vínhamos en-
frentando para manter em circulação uma
revista do nível e do padrão grátíco-artís-
tico de MÓDULO".
A divulgação daarquitetura e artes bra-

sileiras perde com esta decisão um 'Veículo
pioneiro e precioso, e todos nós desejamos
o retôrno da edição de MóDULO para o
mais breve possível. O

A. L. B.



Notícias
• NORMAS HOSPITALAR.ES

"A instituição das "Normas Disciplina-
deras de Construções Hospitalares" pelo
Ministério da Saúde, é iniciativa de alta
importância e significação. Num pais como
o nosso, onde há necessidade de entrosa-
mento e conjugação da iniciativa particular
e dos recursos públicos, a falta de padrões
oficiais dá margem, freqüentemente, a'
abusos e cria, para os órgãos governamen-
tais situações delicadas e pouco claras.
Daí o malogro de muitas iniciativas que se

têm transformado em oportunidades per-
didas de se resolverem, satisfatoriamente,
problemas que dizem respeito ao bem-
estar da coletividade. "Com estas pala-
vras o IAB abre o seu pronunciamento
sôbre as normas recentemente elaboradas
pelo Ministério da Saúde. O IAB partící-
pou do exame das normas, antes de sua
edição, através dos arquitetos Ary Garcia
Rosa, Jorgel Machado Moreira e Rino Leví.

Prosseguindo em seu pronunciamento, o
IAB arírma: "Estas normas representam
a primeira etapa de um importante traba-
lho e não constituem assim obra completa
nem definitiva. A evolução da técnica das
construções hospitalares, o vulto do pro-
blema assísteneíal em nosso pais, a neces-
sidade de encarar com realismo as sensí-
veis diferenças regionais e a escassez fre-
qüente de recursos humanos, financeiros e
técnicos, impõem sejam feitos, posterior-
mente, Os reajustes indispensáveis, sobre-
tudo aquêles decorrentes das condições
!peculiares a cada região. Teremos então, de
fato, um trabalho de âmbito nacional." '

":é: importante ressaltar a justa inten-
ção de que as presentes normas sejam tão-
somente orientadoras dos !pl'.ojetos hospi-
talares, sendo oportuno e necessário raser
uma advertência sôbre a interpretação a
ser dada as plantas de unidades modêlo.
Estas são apenas representações gráficas
de uma programa de exigências mínímas
de confôrto e de ordem técnica a serem
consideradas no projeto, como necessárias

ao bom funcionamento das diversas unida-
des. \SIua apresentação, entretanto, pOde
levar a falsa impressão de que, para um
hospital .bem projetado, bastará reunir as
unidades modêlo".

tA. solução de cada problema, - acen-
tua o pronuncíemento do rAB, - decorre
de um programa e de condições especiais
a êle inerentes. Ao arquiteto cabe inter-
pretá-Ias, coordenar todos os elementos
e resolver, com a colaboração de outros
técnicos, o problema proposto, inclusive no
que diz respeito às técnicas construtivas e
ao uso dos materiais".
O Instituto de Arquitetos do Brasil con-

clue sua manifestação congratulando-se o
Govêrno Federal por uma iniciativa que
bem reflete o interêsse do Ministério da
Saúde na melhoría das condições da aten-
dimento do nosso povo, no importante se-
tor da assistência hospitalar .

• CONCURiSO INTERNACIONAL PARA
UMA UNIDADE DE HABITAÇAO

A Comunidade ,Européia do carvão e do
Aço lançou um concurso internacional
para elaboração de um projeto de unidade
de habitação que responde às exigências
de uma família composta .por casal e dois
filhos e 'mais um adulto. O tipo de cons-
trução a ser adotado deverá ter as carac-
terísticas de elementos pré-faorrcados le-
ves, que possam ser utilizados :para casas
particulares, conjuntos de casas ,e casas
plurlfamilíares ,
O Concurso será em duas etapas. A pri-

meira fase do Concurso será de idéias. A
segunda fase concorrerão de {l a 10, dos
concorrentes selecionados da Iprimeira
epata.

Calenâàrio:

Primeira etapa:
inscrições de 10/lQi/1965 a 31/12/1956
consultas até .... ,.,." .. ". 31/1 /1966
respostas às consultas antes de 15/3 /1966
envio dos projetos antes de 1'5/ 7 /1966

Prêmio

Está reservada uma soma de tSO mil
francos luxemburgueses para os partici-
pantes selecíonados na. primeira, etapa. O
vencedor da segunda etapa receberá um
prêmio de 20 mil francos Iuxemburgueses.
O Júri será composto pelas seguintes

personalidades:
Pierre Vago (urA) , r. Gardella (Milão),

R. Lentz (Luxemburgo) , L. M. J. R,
stynen (Anvers) , W. Renn (Brauasch-
weíg) , A. O. S'chuil (ondersoeío , M. Ba-
eschlín (Zurich), J. Bender (Paris), G.
T. Wuppermann(Leverkusen), P. Coheur
(Liêge), L, Oercarelli-Balbo (Milão).

• HABITAÇÃO EM RELATóRIO

O arquiteto Roderico Pimentel integrou
uma delegação da ADESG '(Associação dos
Diplomados pela Escola Superior de Guer-
ra) que recentemente estêve na Europa,
em viagem de estudos. Dessa viagem, RP
apresentou ao Conselho Superior 1(\'0 IAB
um relatório do qual destacamos a seguir
alguns tópicos.
Na Espanha, o Ministério de Vivienda

conta em seus quadros com 1.050 funcio-
nários, onde 400 são de grau uníversítá-
rio, mas dêstes, 175 são arquitetos, a cuja
responsabilidade está a direção de todos
os planos. Professôres, advogados, econo-
mistas, etc. são assessõres dos planeja-
dores em todos os setores do Ministério.

LUMINARIAS "DECORLlTE"
EM PLAsTICO ACRíLICO

DICOR NION
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Em tôda e. Europa., h9Jb1tação é parte
integrante do urbanísmo, e dos !países Vi-
sitados, França, Alemanha, Espanha, para
resolver devidamente o problema, fazem-
no sob a égide de ministério próprio, com
soluções semelhantes, onde o ministério
pesquisa, levanta dados completos, planeja
áreas, desapropria, etc., entregando à ini-
ciativa privada o assunto, sem preocupa-
cão de "propriedade" para o usuário, mas
incentivando, isto sim, os investidores a
construirem e muito, casas destinadas à
venda ou ,à renda, e s6 entrando com re-
cursos estatais para completar a deman-
da dos candidatos de menor renda.
A Espanha já construiu nos últimos 15

anos, 4 milhões de residências e a Alema-
nha 7 milhões.
Releva notar que tôdas essas moradias

graças ao planejamento global, têm trans:
portes fáceis para os locais de trabalho
são situadas em centros ajardínados, coU-:
grandes parques, escolas, mercados, praças
de esporte, enfim, tudo o necessário à vida
de seus ocupantes.
Até mesmo em Lisboa, onde devido a

contingências (recursos desblnados às Pro-
víncias) não conseguiu o Govêrno abor-
dar o :problema em sua generalidade, em
um grande plano de integração nacional,
sâo idênticas as condições dos conjuntos
resídencíaís, onde os diversos tipos de mo-
radía, em uma mesma área, não segregam
classes por situação econômica, muito ao
contrário, se elas vivem em apartamentos
de preços diferentes, estudam, Se divertem
e fazem esporte em conjunto, nas depen-
dências coletivas e sociais dessas áreas.
A documentação que recolhemos nestes

países entregamos ao IAB, órgão da classe
dos arquitetos brasileiros, muito pouco
ouvido nos assuntos de halbitação em nosso
Pais ...
Em linhas gerais, esta documentação

permite verificar: a menor área de casa
está acima de 50 m2 o custo de constru-
ção na Alemanha, Espanha e Portugal
está abaixo d'a equivalente no Brasil; a
mão-de-obra mais cara é nossa, pois na
Europa, ela varia entre 30 e 40% do orça-
mento global da construção; enquanto na
Alemanha o empregador contribui para a
assístêncía social com metade da contrí-
Ibuiçãodo operário, em Portugal e na
França empregador paga 3 vêzes a con-
tribuição do operário, e na Espanha esta
contribuição se faz em partes iguais".
Roderico Pimentel assinala ainda em seu

relatório que todos êsses países chegaram
à conclusão da necessidade de criar um
ministério próprio para enfrentar os gra-
ves problemas 'de desenvolvímento urbano
e habitaçâo e pergunta, - citando como
exemplo a Espanha que, segundo ele,
apresenta característícas semelhantes às
nossas, - pior que não aproveitar a expe-
riência "destas Unhas de ação, e evitar
os erros que fatalmente outros já come-
teram no ínícío ?".

• SEMINARIO DE HABITAÇAO EM
BUCARESTE

Por proposta do Comitê Executivo da
UM realízar-se-á em junho do ano pró-
ximo, em Bucareste, um seminário de ha-
bítação que tem como tema príorítárío o
estudo dos problemas de habitação nos
países em via de desenvolvimento.
Em carta enviada ao Conselho Superior

do IAB o arquiteto Joaquim Guedes, ti-
tular da Comissão Nacional de Habitação
do IAB,· informa que "a oomíssíon de

l'He.bitat foi "eonvídada" pelo Comitê
Executivo a alargar a reunião chamando
2 ou 3 especialistas de renome internacio-
nal no assunto e convidando 15 a 20 par-
ticipantes que deveriam ser designados
pelos paises em desenvolvimento, que se
encarregariam das despesas de seus. repre-
sentantes. O programa provisório será
estabelecido na reunião de París, em ja-
neiro próximo, com o concurso do presi-
dente do Comitê de Ligação das Comis-
sões de Trabalho. Trata-se de um pri-
meiro ensaio para modificar a fórmula
atual das Comissões, de reservar uma
parte das somas consagradas até aqui à
recepção dos membros da Comissão e des-
tiná-Ia a preparação cuidadosa dos traba-
lhos e ao concurso remunerado de alguns
especialistas de problemas de tiaoitação
nos países em via de ãesenvolvimento.
Paralelamente, um apêlo será feito a êstes
paises pelo canal das instituições especía-
lízadas das Nações Unidas, para convidá-
los a delegar certo número de auditores".
Frisando o trecho acima grifado JG in-

forma, como dado importante para nós do
Brasil, "que um dos especialistas interna-
cionais remunerados proposto nominal-
mente pelo Sr. Jean Pierre Vouga, em
nosso últrmo encontro foi o S'r. oonstan-
tino Doxiadis". Prosseguindo, JG lembra,
COmmuita razão, que "vê-se, também, cla-
ramente, que êsse encontro é uma promo-
ção, uma vez mais, dêsses especialistas no
âmbito do mercado internacional d.e tra-
balho profissional, sobretudo em relação
aos governos ou delegados orícíaís dos
países em vias de desenvolvímento com
tôdas as conseqüências e implicaçõ~s que
conhecemos" .
A Comissão Diretora do Departamento

da Guanabar.a tomando conhecimento da
Informação do arquiteto Joaqui!!Il Gue-
des, diretor da Comissão Nacional de Ha-
,bitaçã!o, dirigiu-se ao Conselho superior
do 1M3, dando integral apoio as sugestões
ali feitas, inclusive quanto à necessida-de
de expressar junto à UIA nosso repúdio
pela promoção que o 801'. C'onstantino Do-
xiadís vem fazendo através da UIA, junto
aos países ditos subdesenvolvidos, o que
contraria os interesses dos arquitetos lo-
cais que, ao mesmo tempo em que perdem
uma oportunidade de trabalho de grande
ínterêsse nacíonal, são desprestigiados,
contraria os ínterêsses do pais que paga
caro por trabalhos que não coincidem
com o seu proposto desenvolvimento cul:'
tural ou que só podem ser superpostos à
realidade e aproveitados !pelo esfõrço e
pela competência dos excelentes protíssío-
naís que existem nesses próprios países".

• BANCO NACIONA!L DE HABITAÇAO
TEM NOVO PRESIDENTE

O jurista Luís Gonzaga iNascimento e
Silva foi nomeado presidente do BNH em
substituição à Sra. Sa.ndra oavaícantí. O
Sr. LGNS presidiu recentemente a comis-
são interministerial que estudou assuntos
relativos à crise da construção civil no
Brasil e a qual o IAB enviou um expe-
diente que incluía sugestões para enfoque
e encaminhamento de soluções para os
problem-as de habitação, de planejamento
urbano e ,da construção civil.

• CONGRESSO iN'~CION-&LDE
ARQUITETOS EM 19'66

.O IAB promoverá em Salvador, no ·pró-
ximo . ano, sob os auspícíos do Departa-
mento da Bahia, mais um congresso na-

cíonal de arqUitetos. O tema do congresso
será "A cidade e o meio ambiente", tema
escolhido para o IX Oongresso da UIA a
realizar-se em Prag.a em 1967.

O Consel!ho Superior do IAB está dis-
posto a íncluír outros assuntos no temárío
do Congresso de Salvado·r, para tanto so-
licita que !lJS unidades federadas se ma-
nifestem.

• IAB PROPOE NOME DE REIDY
PARA O A~Rffi,O

Acatando uma proposta do arquiteto
Ruderâco Pimentel (IAB-GB) o Conselho
Superior do IAB dirigiu-se à Assembléia
Legislativa caríoca vpropondo .seja dado o
nome do arquiteto Affonso íElduamQReidy
ao iParque do Atêrro da Glória - Fla-
mengo.

ARQUITETURA faz sua a proposta feita
pelo Conselho Superior do 1M3. Dificil-
mente seria encontrado melhor nome para
designar uma obra como a do Aterro que
10 do arquiteto Affonso Reidy. Não só por
sua decisiva partícipação no planejamento
desta obra. como pelo exemplo de Reidy
como arquiteto que dedicou quase exclu-
sivamente sua vida profissional ao então
Dístríto Federal e hoje EstadiO' da Gua-
nabara,

ARQUlTElTlJIRA, ao reverenciar a me-
mória de Reidy, em seu número de dezem-
bro de 1964, consignou: "Servi,dor munici-
pal desde cedo, Reidy criou a maior parte
de sua obra. como funcionário públíco ,
Partfcípando, ainda como estudante de
arquitetura, da equipe do urbanista fran-
cês Alfredl Agache, iniciou uma vida, pro-
fissional que foi quase totalmente devota-
da à Cidade ido iRio de Janeiro e à sua
plopulação. Infelizmente, os valôres cni-
tuados por nossa sociedade não são de
molde a levar a comunidade a reconhecer
a importância de uma obra, como 'a que
realizou um arquíteto : da estatura. de
Af,fonso Eldiuardo Reídy , N,o. entant:o, os
planos de urbanização da área resultante
do desmonta do MÔ1TO de ISanto Antônio
da f~ixa conquistada ao mar, ao ãongo d~
Avemda Beira Mar, entre a Ponta do Ca-
labouço e o Môrro da Viúva, os conjuntos
resídencíaís do Pedregulho e da Gávea
os inúmeros projetos isolados que elabo~
rou, e sua. ação no Departamento de Ur-
banismo - em cuja direção estêve por
diversas vêzes -. constituem uma tarefa
digna do mailor reconhecimento e um
exemplo fundamental a ser reverenciado.
Sua vida f'acunda e criadora é a própria
antítese da imagem que comumente se
faz do funcionário público" .

• CONCURSO INTER:NAcxrONAL PARA
PLANEJAMENTO DO CENTRO DE
VA:RNA

Acham-se abertas até o dia 1.0 de dezem-
bro, a todos 00 arquitetos filiados às seções
nacionais da UIA, as inscrições para um
concurso internacional que têm como pro-
grama o planejamento do centro da cidade
de Varria, na Bulgária.· As inscrições po-
deram ser solicitadas ao Conseil 1P0pulaire
Municipal de Varna Departamento
d'architecture et d'urbanísme - Varna,
Bulgária, mencionando "Concours Inter-
national".
Maiores detalhes poderão ser obtidos na

SeCll'etaria 1.<0Conselho Superior do IAB,
Av. Rio Branco, 185, grupo 817, Rio de
J'aneiro.



,o ARQUITETO E QUEM ESPECIFICA

o senhor sabe o que é especificar? '

Especificar, em linguagem de arquiteto, significa indicar, no projeto, como detalhes 'e caracterização, o tipo,
a qualidade, e a marca dos materiais a serem aplicados na construção. -
Isto significa que o arquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou mais precisamente, a compra) de cada
tipo de material de construção.
E quando o arquiteto decide, êle não determina a compra de um banheiro de tal tipo, de alguns metros
quadrados de piso ou fôrro, ou de uma pia, ou de uma lata de tinta, como uma dona de casã:õUüm leigo
.qualquer. A sua decisão envolve sempre uma comp-i='Ode 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 ARQUITETURAE VEJA COMO VALE A PENA.



cbapa 1rapeZOidal
de alumínio para revestimentos e coberturas

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

Característícas Mecânicas

•
Carga d.e ruptura: 20 a 22 kglmm2 - Limite de elas;
ticidade: 16 a 20kglmm2 - Alongamento: 1 a 4%.

I

Isolamento Térmico

•
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

Econõmica

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

•
•

Oferece maior grau - de isolamento térmico por
reflexão. Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, chega a reduzir no verão, de 15° C, a
_temperatura interior. .. ~.

Companhia Brasileira' de alumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALVMiNIO

Av. da Luz, 297 - 11. ando _ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309 - 202 ando - Tels.: 52-2074 e 23-26.11 • R, de Janeiro
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