


o SENHOR CQMPARA

Procure conhecer (se o senhor já não conhece)
as revistas especializadas brasileiras
veja qual a que tem maior preocupação com seus leitores

a que procura publicar somente textos. e matérias
de alta categoria sem preocupações de ordem comercial
a que realmente apresenta condições e interêsse

para ser colecionada
a que é genuinamente brasileira e a única

publicação técnico-cultural de fato que se edita entre nós
e compare essa revista com as outras do gênero

qual a revista que é lida pelo
maior número de arquitetos, construtores
e industriais da construção 'em todo o país

qual a que é recebida por mais do dôbro de arquitetos
do que qualquer outra de seu gênero

qual a revista que tem a tiragem exata para o público certo
sem desperdícios

atingindo apenas a quem lhe interessa

o (Õ) COMPROVA
"'CIJLAC,J>P'

ARQUITBTURA É A REVISTA
I

para o seu anúncio, porque através de suas páginas
o senhor atinge

quase dez mil arquitetos, construtores
e industriais da construção no Brasil ou seja

o total dêsses profissionais em atividade
especificando e comprando os materiais

de construção, arquitetura e decoração
que o senhor fabrica ou vende



•

.Entrevista intaginâria
CODl Ultl arquiteto atualizado

Consulte um Revendedor Eternlt ou o Departamento Eterflex • SÃO PAULO· R. Marqués.de ltu. 70. sobrelola· Tel~36·1766 e RIO DE JANEIRO: R. Benedltinos. 16. do 10.
00 120-Tel.:23-5816. BELO HORIZONTE· R Tupls. 435-70-Tel.:2·95a) e CURITIBA R. Rockefeller. 711·Tel.;:4-7296e PORTO ALEGRE R. Voluntários da Pátria. 71.10-Tel.:OO5'

P. Que tipo de piso, na sua opi-
nião, apresenta as melhores con-
dições para uso na arquitetura
moderna?

R. Bem, além dos materiais
tradicionais' como os tacos de
madeira, ladrilhos, mármore,
existem os pisos vinílicos, que
vieram criar possibilidades no-
vas e muito interessantes.

P. Que tipo de possibilidades?
R. De ordem decorativa, por

exemplo. Mas as vantagens não
se Iimi tam à beleza. Há também
características como a incombus-
tibilidade do piso vinílico à

c
base de amianto, a resistência a
ácidos, gorduras ...

P. Quando o Sr. projeta uma
casa, costuma ser decisiva a in-
fluência da espôsa do futuro pro-
prietário para a aprovação do
projeto?
R. Em muitos casos essa influ-

ência é decisiva. E é justo que
assim seja, pois quem vai morar
na casa mais tempo é ela, são
seus filhos.

P. Então o Sr. pensa nisso ao
especificar o tipo de piso?
R. Claro. Se ela deseja um piso

que faça combinação de côres

t
com o ambiente, que seja de fácil
limpeza, então ...

P. Então o Sr. recomenda Eter-
flex?

R. ela ... (Aqui a entrevista
se interrompe, porque o entre-
vistado não quis dar a conhecer
seu verdadeiro nome nem fazer
publicidade comercial).

com a garan~ia étenur
mais de 60 anos de experiência
em materiais de construção



Só
temos

em nosso
nome, mas

executamos
qualquer
tipo de

fundação

R

Anote alguns exemplos: Estacas pré -moldadas de
concreto armado (20 km de. cais de saneamento, em
Pôrto Alegre). Tubulões a ar comprimido com camisas
de concreto (edifício sede do Banco da Bahia, em
Salvador). Tubulões a ar comprimido com camisas
metálicas (edifício sede do Banco Operador, na
Guanabara), Estacas metálicas (estruturas da Refinaria
Duque de Caxias, no Estado do Rio). Estacas tubadas
(ponte do rio Guaiba, em Pôrto Alegre). Fundações
diretas (edifício do Hospital da Beneficência Portuguesa;
na Guanabara), Repetimos: são apenas alguns exemplos.
Executamos o tipo de fundação e infra-estrutura
indicado para cada caso, oferecendo ao construtor
sempre a melhor solução técníca e econômica.

D Há 30 anos, o
especialista
em fundações
no Brasil

fundações _ infra-estruturas

FRANKI
Estacas Franki Lida.
Matriz: Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 311 •
10.0_ Telefones: 22-7630 e 52-6659
Sucursal: S. Paulo: Rua Marquês de ltu,
266 - 5.° - Telefone 36-3790
Filiais: P. Alegre, Curitiba, B. Horizonte,
Brasilia, Salvador e Recife
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esta manta
de fibras de vidro-que
funciona da mesma
forma que as barras
de aço no concreto
armado

com sua
resistência
extraordinária

é a grande
diferença

da chapa plástica
goyana
A chapa Goyana tem ele-
vada porcentagem de
filamentos de vidro. Por
isso só a chapa Goyana
resiste a pêsos elevados,
nunca deforma, difunde
a luz, diminui as sombras,
é mais leve, mais du-
rá vel, é- realmente
inquebrável e não
requer cuidados especiais.

Cb"p"sana
COM fiBRAS DE VIDRO

PRODUTO GARANTIDO PELA TÉCNICA E EXPERIÊNCIA DA
GQYANA S A.-LNDJJSIRIA5...BBASJLEJRA o ATÉeIA~ ElI ÁSUClIS RJllI III~------~~~~,~



Experimente
imaginar uma
casa feia
debaixo desta
cobertura.

- ?voce consegue ....

Casa bonita adora o Meio-Tubo Eternit.
E vice-versa.
Por que êsse amor recíproco?
Porque o Meio-Tubo Eternit
não se limita a "cobrir" uma casá.
Mas sim integra o projeto arquitetõnico, criando
novas e inesperadas possibilidades estéticas.
Claroque sempre tem gente que acha o
Meio- Tubo Eternit "moderno demais •••"
Mas, honestamente,
não é para essas pessoas
que estamos fazendo êste anúncio.

Meio- Tubo

&ernit
mais de 60 anos de experiência
na fabricação de produtos d. cimento-amianto



o SENHOR-NAO PODE IMAGINAR
COMO É FÁCIL E BARATO

CONHECER A EUROPA ...

. . . através da AGÊNCIA ABREU

VEJA O ROTEIRO:
Lisboa - Salamanca - Madri - Lourdes - Marselha - Nice - Cannes - Monte Carlo -

Gênova - Pisa - Roma - Florença. Veneza - Innsbruck - Zurich - Stutgart
Frankfurt - ColOnia - Bruxelas - Paris - Biarritz • Lisboa

VEJA AS MARAVILHAS:
A Tõrre de 8elém • o Rio Tejo - Sintra - o Vale dos Caídos - Museu do Prado-

as Touradas em Madri - a COte d'Azur - as belezas internacionais em Cannes .
o Cassino de Monte Carlo - San Remo - o Vaticano - o Coliseu -

a Via Venetto - a vida noturna de Roma - os canais de Veneza - os Alpes
suíços - a paisagem austríaca - o Rio Sena - o Museu do Louvre - os Campos Elfsios -

o Arco do Triunfo - Paris em seu esplendor: boites, cafés, teatros, artes
e alegria de viver

E VEJA O PREÇO:• • •

495 dólares por pessoa,
que é quanto custa tôda a excursão, de Lisboa a Lisboa, incluindo

hotéis, refeições, gorjetas, excursões e transporte em autopullman de luxo,,

'A AG~NCIA ABREU tem 126 anos de experiência

no seu ramo e por isso pode lhe oferecer o melhor

serviço pelo menor preço,

Consulte-nos, por telefone, por carta ou com uma

visita pessoal sôbre as ·nossas excursões e os seus

projetos de viagem, inclusive condições de financiamento.

Teremos o maior prazer em pôr a seu serviço

126 anos de experiência e tradição.

C. G. FREITAS - Representante Geral para o Brasil
Ed. Av. Central- Av. Rio Branco, 156 .24.°. s/2434/35 • tels. 22-665()/52-7703 • teleg. Abreutour



CADEIRAS
MESAS
8UFFETS

K I T S
móveis de escritório

---------------------------- --_ .._----.



Mural premiaio para a Escola Nacional
ds Saúde Pública no Rio de Janei-o de
autoria do s a-qrlteto s AN;)~é: LO,JE:S - EDUAR)O ORlA
e do pintor CP..RLOS VERGARA, executado
com tubos de PVC da PLAST AR.

Plastubos
Plas'ar S. A.
Comércio e Indústria de Materiais Plásticos
Rua Manoel Preto 1401 - Santo André - S. P.



EDIFlclO BARÃO DE MAUÁ

Arquiteto Maria de Lourdes Davies
de Freitas, Chefe da Equipe

Arquitetos
Deisi B. Vianna
José Nascimento Ribeiro
Marino Caruso
Fernando A. Lino da Rocha
Nadia Larin
Marklen S. Landa
Gilberto O. C. Lins
Jolindo M. Filho
Pedra Luiz Furtado

A equipe de arquitetos da Com-
panhia Vale do Rio Doce, instalada
no edifício Barão de Mauá, depois
de rigorosa seleção optou pelas
escrivaninhas, armários e cadeiras
de classe internacional Brafor •

• Brafor

9

classe internacional em móveis para escritório
Rua México, 21·A tet. 22·0180 Rio de Janeiro, Gb.
Praça Roosevelt, 159 tel. 34·6665 São Paulo, S. P.
Av. Salgado Filho, 119 tel. 4476 POrto Alegre, R. G.



ARQl1ITETl1~A (*)..é a melhor revista
brasileira de seu gênero ...
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.·.na opinião dos especialistas - arquitetos e construtores.

SE o SEU PROBLEMA É COMUNICAÇÃO COM ARQUITETOS

E CONSTRUTORES, ARQUITETURA É o sEU VEicULO.



Conservado "P" l~:tinta em pd

para paredes externas, em-
impermeabilizabeleza

...J,...~~

-~:;~~:-e conserva ao mesmo
~~~.. .

tempo.De fácll aplicação~,.Y
econômica ~ (rende o dôbro)
i~®VI Conservado"p" é ideal para
grandes pequenas

córes

A BELEZA DE SUA
CASA DEPENDE
MUITO DA PINTURA
EXTERNA

Um produto
de
qualidade•• lIIIIII•••

.SI KA S. A. Vendas no Rio e S. Paulo:
ProdutosQuímicospara Construção ~ON"T~N"~ S • .A..

Rio de Janeiro: Rua Visconde de Inhaúma, 64, 3.0 andar - Tel. 48.8861
São. Paulo: Rua 7 de Abril, 59,5.0 andar - Te l. 37.4111

R••oord 11.147

Painéis fotográficos
para decorações
Exposições, feiras

-iC CRIAÇÕES PRÓPRIAS
DE OURO PRt=:TO,
ALEIJADINHO,
SALVADOR,
RIO DE JANEIRO

* PRÊTO E- BRANCO

I '!r COLORIDAS A ÓLEO

* PROCESSO
FOTO-FÓRMICA

* DOGUMENTAÇAo FOTO-
GRÁFICA DE INDÚSTRIAS
E OBRAS

•
Raul 8randão

Studio:
Av. Delfim Moreira, 1188 _ Ap. 102

Telefone 27-4470



ambiente - spazio
spazlo móveis e decorações soco an,"
cancesslonário exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria . e comércio de

móveis s. a.

uma linha completa de môve+s para
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome in t e r n a c Io n a I.

d is P o n iv e i s em jacarandá -da-baía e
aço cromado para entrega ime d Ia ta.

Consulte sem c-ompromisso noslo deplrtamento de planejamento

rua barata ribeiro 2CO,loja f, tel: 37·6637 rle » gb

ambiente - spazio
spazlo móveis e decorações SOCo ano
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente Indústria e comércio de

f~ ~ o móveis s. a.

uma linha completa de móveis para
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome 10 t e r n a c 10 n a I .

d I s Po n iv e I s em [acarandé-de-bate e
aço cromado para entrega I me d Iata.

Consulte .em. comproml... nosso departamento de plenclemento

ru" b"r"t" ribeiro 200, loja f, tel; 37.6637 rio. Sb



Neste número:

Indicam materiais e serviços para o arquiteto especificar

Cimento

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Av'. Presidente Wilson, 164 - Rio de Janeiro - GB.

Chapas, Divisórias e Lanúnados

EUCATEX S. A.
Avenida Francisco Matarazzo, 530 - São Paulo
Rua Sete de Setembro, 124 - Rio de Janeiro

GOYANA SI A - Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas
Rua Tito, 215 - Te!. 62-3131 e 62-3132 - São Paulo.

Coberturas, Lajes e Pré-fabricados

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMíNIO
Av. da Luz, 297 - São Paulo
Av. Presidente vargas, 30~- 20.0 andar - Rio

ETERNIT DO BRASIL, CIMENTO AMIANTO S. A,
Rua Benedítínos, 16 - Rio de Janeiro

Fundações e Estruturas

ESTACAS FRANKI LTDA.
Av. Rio Branco, 311 - 10.0 andar - Tels.; 22-7630 e 52-6659 - Rio de Janeiro
Rua Marquês de Itú, 266 - 5.° - Tel. 36-3790 - São Paulo

Lumínárías e Acrílicos

PASKIN & CIA. LTDA.
Rua do Lavradio, 190 - Tels.: 42-2160 € 52-3369 - Rio - GB.

Móveis e Decorações

llRAFOR - BRASILEIRA FORNECEDORA ESCOLAR
Praça Roosevelt, 159 - Tels. 34-6665 e 35-4454 - São Paulo
Rua México, 21-A - Rio de Janeiro

SPAZIO MóVEIS E DECORAÇÕES LIMITADA
Rua Barata Ribeiro, 200 - loja F - Tel.: 37-6637 - Rio de Janeiro

Pisos e Revestimentos

ETERNIT DO BRASIL, CIMENTO AMIANTO S. 1\.
Rua Benedítínos, 16 - Rio de Janeiro

OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO SI A.
Av. Prestes Maía, 356 - Fones (PABX) 32-7280- 35-2426- 36-4425- 37,-S347
São Paulo.

PARQUET PAULISTA S.A.
Rua México, 164-A - Tel. 22-9278 e 22-0460 - Rio - GB.
Rua Augusta, 1.771 - Loja 127:- Te!. 80-2181 - R/59 - São Paulo

S I K A S. A. - Produtos Químicocs para Construção
Rlua Visconde de Inhaúma, 64 - 3.° andar - Te!. 43-8861 - Rio - GB.
Rua 7 de Abril, 59 - 5.0 andar - Tlel. 37-4111 - São Paulo

Tubos de PVC

PLASTAR S.A. - Comércio e Indústria de Materíaís Píástícos
Rua Manoel Prêto, 1.401 - Santo André - São Paulo.

Diversos

AGÊNCIA ABREU
Av. Rio Branco, 156 - 24.0 andar - Salas 2434/3? ;,...;..Tels,: 22~6656e 52-7703 -
Rio de Janeiro - GB. .

GRAPETE - Cia. Refrigerantes Guanabara
Rua Viúva Cláudia, 342 2 Tela. 49-0086 e 49-7~89 5 Rio - GS.

Leituras de
Planejamento e
Urbanismo

A melhor coletânea de traba-
lhos de autores nacionais e estran-
geiros sôbre planejamento e urba-
nismo.

443 PÁGINAS REUNIDAS
EM 9 C~ÍTULOS

I - Problemática do Planeja-
. mento Urbano

II - Organização para o Plane-
jamento

III - Metodología do Planeja-
mento

IV - Legislação Urbanística
V - Planejamento da Habitação
VI - Planejamento das Áreas

Iávres e ~ecreação
VII - Planejamento dos Serviços

de Utilidade Pública
VIII - Cidades Novas
IX - Bibliografia sôbre Planeja-

mento e Urbanismo

32 ARTIGOS SELECIONADOS
DE CONHECIDOS ESPECIALISTAS

Hélio Modesto, Francis Violich, Diogo
LordelIa de MelIo, Wit-Olaf Prochíník,
Hely Lopes Meírelles, Adina Mera, Glau-
de Bourdet, Antônio Bezerra Baltar,
Rubens de Mattos Pereira, Roberto Burle
Marx, Lauro Bastos Bírkholz, Ethel Bau-
zer Medeiros e outros.

E ainda a íntegra do Relatório de
Lúcio Coata sôbre o Plano-Pílôto de
Brasília e demais documentos sôbre
a Nova Capital.

PREÇO DO EXEMPLAR:
Cr$ 8.000

PEDIDOS AO
INSTITUTO DE ARQUITETOS

DO BRASIL
OU AO

INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIP ~L

Eua Miguel Pereira, 34 - ZC-02
.Rio de Janeiro - GB.
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ARQUITETURA

SCHOOL AUDITORIUM MURAL

Rio de Janeiro now has a new
National School of Publlc Health
under the management of Edmar
Terra Bloís, who recently held a
competltlon to chooss a mural
for the Iectura hall. Judglng com-
mlttee Flávio de Aquíno, archltect,
and palnters Lygla Olark and Lygla
Papa awarded the Iob to archrtects
André Lopes and Eduardo Orla
and palnter Carlos Vergara for a
co11ateral arrangement of wníte
PVC plastlc tubes standlng out
against a black ground coverlng
the whole wall surface behlnd
the dals to gíve depth to the
composítton wlthout distracting
the eve from the lecturer , our-
taíns, carpets, seats and the coat-
íng of walls and ceiUng are
sounü.absorbíng, 50 it was neces-
sary to make the panel a good
sound reflector, whUe achíevíng
contlnulty of desígn wítnout mo-
notonv, Iumlrious vlbratlon by
sultable lightlng, and a sensatton
of movement by greater concen-
tra tíón or the tubes ln the central
nucleus.

AIR COOLING IN THE TROPICS

Shyam Janveja

ln the tropical summer, the
temperature may :rlse as hlgh as
1200 F. ln the daytlme and the
prohlbltlve cost of alr condltlon-
Ing polnts the advantages of ín-
dlgenous devlces such as the tra-
dQtional Atrícan water trough for
freshenlng the passíng breeze
scooped in at the tO» of the
house, or the grass mat hung over
doom and windows ln lndia and
watered by hand to cool the ln-
comlng air by evaporation.
A more ingenious cont:aptlon 18

the wooden box wlth mattlng of
khas-khas flbre on thl'ee sldes
dampened by water drlpplng from
a container on top of it. When
In use, an electric fan ls placed
inside the box to force a draught
th'.'Ough the coollno; sUl'faces.
Convenlence and efflciency can
be galned by constructlng the
bu!1dlng w1th bullt-ln wall-boxes
of concrete faced wlth permanent
khas-khas mattlno; humld!fled by
a sorlnkler condult fed from the
roof tank. A g:oove collects the
exceS3 water and helos keep the
mat molst by cap1llary actlon.
To lessen the dead load of thlck

brlck or earth flll' fo! roof Insu-
latlon, dnverted channel beams of
ore-stres~ed concrete as much as
45 feet ln length are now t>elng
used wlth asbestos .concrete sheet-
lng lald ove" a ceiUng .of any lIf!ht
heat - lnsulatlng material, the
through draught 'between the
two belng regulated by adjustlble
louvres.

URBANIZATION MARGINALITY

Sylvio de Vasconcellos

The populatlon of Latln Amer-
lca, now more than two hundred
mllllon, ls rlsing by compound
annual lnc:ements of 2.9%, whlch
means that lt w111have doubled
by 1990. Moreover, growth ls more
rapld In the towns than on the
continent as a whole. At present
the urban-rural ratlo averages
flfty-flfty, but the - balance Is
already tlpplng ln several coun-
trles (Uruguay, Argentina and
Ch'le, for lnstance). Glven the
relatlvely few clt!es absorblng thls
Inc~ease, twenty years change ln
thls ratio ln Latln Amerlca would
take elghty years to come about
ln the Unlted States.
Furthermore, In Latin Amerlca

Industrial expanslon ds lrumffl-
clent to asslmllate the lnflux of

2 unskllled labor 01' offset lt by nn
lncrease ln food productlon. Nor
are llvlng standards.~rlslng - pro-
portlonately, at least for a major
sectlon of the ur""an populatlon
whlch ls forced to live a Ufe
apart, marginal, and dlstinct from
the organl,-ed world wlth access
to the good!3of c!vll!zatlon.
Modern times have seen three

types of coloniza tlon: Integral
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settlement and transplantatlon ln
depth of the home culture, gaín-
Ing complete autonomv (United
States, Australia, South Afrdca);
superficial colonlzatlon, Largely
mercantlle and lmperlallstlc, 'brtng-
íng little change and creatlng no
new structures; flnally, between
the two, the Latln Amerlcan sys-
tem, !ll-detached from the me-
tropelia, transplantlng new struc-
tures but not ln depth, eventual
lndependence beíng accompaníed
by the spllttlng up or colonial
government lnto a multlpllclty or
smalt admlnlstratl ve areas, only
techntcally natlons, antagonlstlc
If not actually warrtng, thelr
strucbural lnconslstency perslstlng
ln polttlcal lnstab!llty or explod-
ínz ln revolutlons.
Colonial soclety ín Latln Amer-

lca was stratlfied at three leveLs:
I) a small excluslve éllte, arísto-
cratíc and autocratlc, courtly and
conservatlve, wíeldíng the polltlcal
power paternalistlcally and per-
sonaltstíeally, derlvlng thelr wealth
from extensl ve stockraísíng or
monocurture on vast estates. tend-
íng toward absenteelsm, and grav-
itat!.ng to a few urban centres;
2) a shlftlng mlddle class, sub-
servlent to the rlch and domí-
neerlng to the poor, engagíng ln
the ímport of consumer goods
w1th an abuslve margtn of proflt,
rlslng by exploltlng the lower
classes, winnlng the:r support by
thraate, demagogy and charlty_
mongertng. and spreadlno; alone
thA seaboard; 3) a subslstent and
.<leU-supporttng worktnz c 1a s 8 .
matnív slave labor. wlth low and
unlhalanced consumptlon, servlle,
1ll1terate and quite allen to pol-
ltlcs, scatterlng ln concentrlc clr-
cles over Increaslngly lar,;,;e aeras,
but tendlng to flow back to the
cltles.
Four centurles of unAltable equi-

llbr1um were shakell by the etrug-
gle for Indeoendence and Irrevo-
cablv dlsrupted by the lmpact of
technology and the amazlng de-
velopment of means of commu-
nlcatlon. To remedy the sltuation.
It 18 necessary to adoot an overall
approach and an outlook undlstort-
ed by exces.lve tpchnocratlc spe-
clallzatlon. Wlth thls end ln vlew,
a. Centre for Economlc and Social
DAvp.lonment In Latln Amerlca
(DESAL) has been set up wlth
head off!ces ln Santiago de Chlle,
under the dlrectlon of P. Roger
Vekeman, wlth a constructlve pro-
~ramrn.e dp.sle:ned to nromote or-
ganlzed solldar!ty of the marginal
populatlons. thelr lnco!poratlon In
global soclety and como"ehen.'lve
Integratlon of the latter. Work
hM already been started on the
oroblem ln Santiago, Lima and
Santo DomIngo and \,>uccessfulex-
tenslon of the results obtalned to
the wholp. of Latln Amerlca may
~onfldently be expected.

ART AND EDUCATION
Lucio COSW

lt would seem that, save for
the movles, frustratlon ls rife
among the artlsts and art critics
of tOday. Trlggered by the devel-
opment of technology, the basle
cause lles ln a mlno~lty forever
chaslng after noveltles and a ma-
jOl1lty lncapable of understandlng
modern art.
Too many medlocre art!.sts roam

at large, and the publlc Is be-
wlldered; thls calls for educatlon
throughout the whole social range,
the pr!mary and secondary levels
to start wlth. not to turn out
!nfant prodle:les but to brlng
home to youth and hence to fu-
turA generatlons the concept that
resthetlc awareness Is a normal
manlf!'Statlon of life.
Artlsts are of two kllnda: the

favoured few of Plcas,;o who "seek
not, but flnd" and the many
"seekers", self-just!fled by the
sensltlve. passlonate enllghtenment
of a genulne artlstlc tpmperament.
'I'he teach!ng of art, then, should
overflow from the school to the
factory and thence to the bulld-
lng-yard, brldglng the gap be-
tween artlst and workman and re-
vlvlng ln some measure the crafts-

manshlp excísed by the machlne.
The aím ís not "arts and crafts"
but Industrial arts, the realizatlon
that every utllltarian object has
form, matter and colour, and à
functlonal principIe that attaches
lt, however sllghtly, to archltec-
ture. Just as the wall ãs not
merely a slab to hang píctures on,
but a fundamental element in
ltself, so archltecture ls not mere-
lY a background: it ls an Integral
part of art. and the archltect must
be an artlst .
To return, to the appreclatlon of

art, thís ís not the _prlvllege of a
cultural .Nite, desplte the wíshf nl
thlnklng of the merchants. Al'tlfl-
clally boosted, prlces may soar and
artlsts à Ia mode qua-rel and
contradlct íncomprehenstblv, but
the man ln the street still can
and does .buy fine reproducttons of
the works he has grown to love.
Dlssemlnatlon of artlstlc feellng
through Industrial output may
temporarl1y degrade artlstlc taste,
but true art wlll eventually re-
surge and thrlve. as a normal
manlfestatlon of life, as long as
manklnd.

ASPECTS OF BRAZILIAN ART

Roberro Burle Marx

tn Spanlsh Amerlcan countrles.
colonial art ís always dlstorted by
the Amerlndlan herltage from .
Tlahuanaco. Yucatán and other
centres of Pre-C"olumblaTl.culture.
rn Braztl, lt ls rranklv Portuguese
w!th no traces of autochthonous
Inspíratton , As to the Negro. de-
splte the art trad!tions of Afrlea
and a certaln lnborn faclllty. the
exactlons of slaverv lnhibited hls
crp.<\tlvitv much later.
Braz!1!= baroque dlffers from its

European or Amerlcan countp~-
parts by the homogenelty Wlth
whlch lt has spread over a vast
expa.nse of terrltory and melts
"rlmlrably lnto the landscape.
The dense dark-green background
of the forest, relleved by the brll-
liant vellow and vlolet splashes of
the flowered treetops ,1$ a perfpct
settlng for whlte walls edged wfth
the f!olden grav of soapstC'ne, and
the old rose of the roof-tllps adds
the rle-ht touch to the composl-
tlon, vlbrant ln the tropical sun
and ennob1ed bv the sllvered co'1-
umns of the palm trees.
Unfortunately, a lack of tradl-

tlon only too often aIlows ugly
bulldlngs to encroach on the most
harmonlous of concepts, as when
Aleljadlnho's Prophets nlead in
valn at Congonhas, beUttled by a-
tawd!'Y structure and unable to
resumo thelr free "dance of the
statuoo" (savs Germaln Bazln),
outllned agaln_t the azure of the
upland sky. Brazll, cut off from
the rp.st of the world for eentu-
rles, has leaot from the buIlock
C9.rt to the .1et nlane. and tlll~ lI!
\'lhat art should expre.s. Some
'Bl'<\z!1!a.n'lare lndeed aware of the
facto reaUzlno: that ln llte,:,ature,
oalntlng. muslc or ar~hJ\tecture,
transoo.!tlon of actuality 1" a
worthwhlle contrlbutlon to global
culture.

ARCHITECTURE & AMBlANCE
AT THE I.C.A. IN 1967

The dlscuS"lons at the XIth In-
ternatlonal Conf!ress of Archltects
to be held at Prague next year
w1Il revolve about the questlon of
how to creatp. a human envlron-
ment compatlble w1th the cul-
tural levei of the nopulation. tall-
o'1ing the dem.and for m<\nufac-
tured gooda to the avallable sup-
ply and almlno: at the achleve-
ment of equ!l1brlum. not onlv ln
the natural blologleal med!um,
but ln man hlmself.
The Agenda comprlses flve !tems,

on whlch background material 1s
to be prepared for ,_t~ worklng
partles by the - or,ganlzers, after
consultatlon wlth the other na-
tional sections of the I.U.A. ln
addltlon to a general reportlng
off!cer from the host country, lt
1a suggested that a 'rapporteul' be
appolnted for each Item as ln-
d!cated after the subUtles 1n thJs

SUMMARV I RÉSUMÉ

abstract of the analysís prepared
by the Czech authorlt!es.
1. Evolution of the resldentíat

structure (USSR or Brazl1).
Advanced manufacturing countrles
are more concerned wlth the exlst-
lng pat.tern or lregular demograph-
lc dístríbuttíon, whlle industrial-
ly developlng natíons have to plan
for future housrng requlrements,
bearlng in mlnd such essentlals
as sultable zonlng regulatlons,
smooth-flowlng trafflc, and am-
pie racnttres for lelsure and re-
lar'atlon. Although the slze of
cltles and the organlzatlon or
nelghbourhood uníts and satellltes
ls lmportant, the need for region-
al plannlng cannot be too firm-
IY emphaslzed.
2. Man and th'e Iandseape

(U.S.A., U.K. 01' Portugal).
The habítat of the clv!l!zed world
L'3 very lal'gely the jolnt work aí'
nature and mano whose creatlve
urge should be channelled toward
a _ respect for blological, socío-
Iogícal, blotyplc and artlstlc cen-
slderations In thelr bearlng on
the maintenance of a healthy bal-
ance between work, shelter and
rest. Too rapid Industrtaltzatíon
tends to mar natural beauty, pol-
lute the alr and the rãvera, and
subdue the open country to means
of transporto A new landscape
rnust be rashíoned: should the
trend be toward standardlzatlon
01' heteromorphlc enrlchment?

3. Th.e housing meãtum (swe-
den 01' the Netherlands). - The
dearth of houslng ls often re-
sponslble for ímpetuous and 111-
consldeTed reconstructlon of old
cltles. 01' the mushroom growth
of new ones. lt must be remem-
bered tha.t the houslng medlum
of today should be deslgned to
meet the demanc1s of tomorrow
arls~ng out of automatlon and the
nprvous tenslon It 18 llkely to
c:eate, the emanclnatlon of wo-
men from housphold tasks, the
progressiva reductlon of worklng
hours, the extensIon of educatlon
In scooe and deoth, "nd the
programmlng of spare time.
4. Production and 'Worklm: con-

ditlons (Japan 01' France).
ThA stage of development that
natlons have reached ls judged
nowadavR by the varlety and ccale
of masslve outpourlngs of con-
Sllmêr goods nmglng from steel to
plastlcs to food products, but the
comforts they brlng are offset by
the burden of tons of tranqull-
lizers. dpclhels 01' dln, the corro-
slve lntensltv of smog and the ln-
cldencp. of Industrial dlsp.ases and
occupatlonal neuroses. The pres-
sure of lndustry w1thln rlgld phys-
leal llmltatlons has 8et up nerve-
wrackin~ a.nd unwholeoome envl-
ronments that the archltect and
town-planner must correct pnd
above ali avold by controlllng
from the start the nermlsslhle
range of expanslon. The paclflc
use of atomlc enel''''''. the svn-
thesls and m,'V;sproductlon of ba-
stc commodltles. lncludlno: food,
and the aoollcatlnn of autom"tlnn
to productlon call for an entlrely
new conception of worklng con-
dltlons.
5. The histortcal heritage In

the modern 'World (Yuº,oslavla or
Italy). - The preservatlon of 18_0_
late(i' hlstorical monuments, ln
vogue at the bpglnnlne: of thls
century, has p,:,oved lnadequate
and lt Is now necessarv to n1an
th"lr lntef!l'atlon ln the llvlng
htl"caue. Areas of s·lp.nce. pro-
hlbltlon of motor trafflc. conver-
slnn of old houses for certaln
klnds of f"mUles to Uve ln. Are
only na.lllA.tlve mMsur"s confllct-
lno: mA.te'1allv wlth the dema.nd
fnr mo<iem cnnvenlencps and res-
thetically w1t.h the lncur,,'on aí'
modem bulldlngs of a very dlf-
ferént stvle and proportlon.
.Exhibltlons. - Flnally. lt should

be mentinned that there wll1 be
·an exhlbltlon organlzed bv the
national sectlons of the' I.U.A.
to lllllstrate the sublect under
d'scusslon; another of studpnts'
work competlng for the Athens
Award; and a th!rd focalizlng
Czech architecture.



CON'COURS POUR DECOR MURAL

"

I1 y a maintenant à Rio de Ja-
neiro une nouvelle Ecole natío-
nale de santé publique, dirlgée
par Edma:r Terra Bloís, qui a or-
ganlsé récemment un concours
pour décorer Ia sal1e de conré-
rences. Le jury composé de Flávio
de Aquíno, architecte, Lyg1a Clark
et Lygia Pape, peintres, a choísí
Ies architectes André Lopes et·
Eduardo Orla alnsi que le peíntre _
Carlos Verga,ra pour un arrange-
mente col1atéral en tubes de pias-
tic blanc (CPV) se détaeharrt cur
un fond noir qui couvre tout le
mur derriere l'estrade et donne Ia
profondeur à Ia compositlon sans
nutre pour autant au conféren-
cler. Rldeaux, tapís, síêgea et re-
couvrement des mura et du pia-
rond absorbent le son, ce qui a
exígé que le panneau solt un bon
r2flecteur sonore tout en réallsant
une continuité de dessín sans mo-
notonie, une lllumination juste et
v~brante et une sensation de mou-
vement gritce à une concentratlon
plus grande des tubes dans le
nucleus central.

LE PROBLEME DE L'AIJR FRAIS
AUX TROPIQUES

Shyarm Janueia

Pendant I'été tropical Ia tempé-
rature monte jusqu'à 480 C. A dé-
faut de Ia cllmatisation trop coü-
teuse, on peut obtenlr plus dagré-
ment grâee à des svstêmes Indígà,
nes comme, eu Afrique, celul de
recuelllr le vent en haut de Ia
maison et le falre passer par une
auge r€mplle d'eau tous les jours,
ou en lnde, l'habltude populaire
de suspendre des nattes de "khas-
khas" (fibre indienne) aux portes
et fenêtres et de les arroser con-
tlnuellement.
Un dispositi! plus ingénieux est

Ia caiese portatlve en bois, dont
trais des côtés, restés ouverts. sont
tendus de khas-khas humecté pal'
I'eau qui s'égoutte d'un réservolr
posé dessus; un ventllateur élec-
trlque souff1e I'aãr à traver,3 les
Interstlces entre les flbres qui font
surface d'évaporatlon,
La facl11té et le rendement du

systéme sont rehaussés en incor-
porant à l'immeuble en construc-
tion des éléments creux en béton
emboutis dont I'amenée d'alr est
vollée de khas-khas, humldif1é par
um tuyau perforé aEmenté par Ia
calree d'eau du tolt. L'excédent
ó,'eau est retenu par une ralnure
et alde à conserver humldes les
brins de khas-khas par capllarlté.
Ces prises d'air, avec chacune son
asplrateur, remplacent avantageu-
sement les ventllateurs de plafond,
dont Ia >one d'aératlon ut11e n'est
que de 76 m2, et permettent de ré-
dulre le pied-drolt, qui est norma-
lement de ~ m. Avec ce systéme,
11 n'est plUB néceEsaire de dormir
sur Ia terrasse de Ia malson au
détrlment du confort et de l'lnti-
mlté.
Pour évlter le polds mort d'un

rempllssage en 'brlque ou en
terre pour Isoler les couve~tures,
les archltectes emploient commu-
nément en lnde des poutre,,-chê-
neaux en béton pr:contralnt de
plus de 14 mêtres de long avec
plaques de fibrociment superpo·
sées à un plafond en matériau
lsolant léger; Ia vent11atlon crolsée
entre toit et plafond est réglée au
moyen de perslennes' à lames amo.
vlbles.

URBANISATION ET
MARGINALITE

Sylvio de Vasoorncellos

La: populatlon de 'l'Amérique la-
tine augmente à un taux cumula·
tif annuel de 2,9% qui, s'U 136
maintlent, aura doublé en 1990 le
ch1ffre du nom'bre d'habitants,
aujourd'hui de plus de deux mll-
llons. Cette augmentati9n est plus
raplda dans les v1l1es que' daus
l'ensemble du continent; Ia pro-
portlo~ Jilrale-u,ba!ne est actuel-
lElment à égalité mais l'équ1l1bre
est déjà chancelant dans plusieurs
payo!l (Uruguay, Ar.gentlne, ChU!"
~ sril>n<1e partia' de oette popu-

latlon urbalne ne proflte pas das
avantages du monde clv11lsé et
vit à part, marginalement, 101u de
Ia soctété organlsée et de tous les
blens que Ia cívnísanon apporte.
I! y a eu teots types de cotoní-

aatíon ces derníers aíêclea: peu-
plement íntégraret transplantation
en prorondeur du pays d'origlne
accêdant à l'autonomie complete
(Etats-Unls, Australle, Afrique du
Su,d); cotonísatíon superflclella,
·avant tout níercant11e et írnpéría-
liste, apportantpeu de change-
ment et ne créant pas de nouvelles
structures; enfin, 11 y a entre les
deux Ie svstême appllqué en Amé-
rlque iattne qui, trop attaché à
ia métropole, transplantait de
nouvetles structures sans les enra-
ciner et;· lors de l'lndépendance
acqulse, morcelaít les grandes ré-
glona colonlales en de multlples
peUts états qui n'étalent des na-
tions que de nom. et touíours en
désaceorn quand Ils n'étaient pas
en guerre ou en revolutlon. n'ac-
cédérent jamais à Ia stab!1lté po-
tttíqus.
En Amérlque Iatrne, li I'éooque

coloníats, les couches eocíales se
divisaient atnsí : 1) Ia petlte éllte
artístocratíque et rermée, autocra-
te et privlléglée, conservatrlce et
courtísane, qui, du haut de sa
grandeur patríarcats, domínatt le
peuple entler; c'est I'élevage ou Ia
rnonoculture sur des Iatírundía qui
avalt fait aa fortune et, ayant ten-
dance à l'a.bsentélsme, eUe gra.
vltalt autout d'un petlt nombre de
centres urbalns; 2) Ia bourgeoí-
sle Instable qui, pleutre devant les
rlches, écrasante devant les pau-
vres, s'étendalt sur le llttoral et
Importalt des blens de consomma-
tlon, commerce dont les proflta
étalent aussi abus1fs qu'avanta-
geux; 3) Ia claàse des travallleurs.
sufflsant li peine li ses beosoins.
constituée surtout d'esclaves et
d'indlvldus serviles. analphabêtes,
ignorant tout C1e Ia polltlque út
s'éloignant de plus en plus des
centres.
L'équlllbre IIL~talb1e de quatre

s!êcles, bouleversé nar Ia lutte pour
I'indépendance, s'écroulalt déflnl·
tlvement sous le p01ds de Ia tech-
nOlogie .. a1l!ée à l'extraordlnalre
développement des moyens de
communicatlon. Pour remédler à
Ia sltuat1on. 11 faut attaquer le
probleme. en l'envlsageant. dan~
son ensemble et sans le déformer
par un excês de spéclallsatlon
technocratique. C'est dans ce but
ou'un centre de Développement
économique et social en Amél"\que
latlne (DESAL), avec slege à San-
tiago du Ch!l1, sous Ia directlon de
P. Roger Vekeman. a "té créé pour
promouvolr Ia solldarlt9 des po-
pulations marglnales et les inté-
grer à Ia communauté globale. Des
travaux i. ce sujet ~ont en cours
à Santla;.o, Lima et Saint Domln-
gue et II faut espérer que les ré-
sultats seront d'lcl peu un vérlta-
ble succês pour l'Amérique latlne.

L'ART ET L'EDUCATION

Lucio Costa

11 semble qu'en dehora du ciné-
ma, Ia frustration soit de régle
parmi les artlstes et les critiques
d'art d'aujourd'hul. La faute en
est à Ia fols au développement de
Ia technologie, à Ia recherche à
tous prix de nouveautés de Ia part
Ó,'une mino'!'ité surexcit~e et mor-
bide, et à 1'Ignorance de Ia majo-
rité lusufflsament évoluée pour
comprendre I'art moderne.
De plus, 11 y a trop d'artlstes

médlocres dans tous les domalnes
et le publlc s'y perd. Il faut donc
éduquer celul-ci à tous le, éche-
lons de Ia soclété. Paur y parve·
nl1'. une révlslon de l'enselgnement
prlmalre et secondaire est nécessai-
re pour que les hommes futurs sa-
ehent que le nhénomene ar·il~tlque
cst une manlfestatlon normale de
Ia vie.
I1 y a deux types d'artLstes plas-

tiques: celu! qui "ne cherche pas
mais trouve" - comme dit Picas-
50, et l'lmmense majorité "d'art!s-
tes qut eherehent" ou "Ii'adeptes"
dont l'a.ctivlté est tout auasl lég!-
time pulsqu'elle est passlonnée.
L'art doit done être êtudié tant à
recole ~ue ctans lea fabr1ques ct

à l'ualne pour que l'artlste entre
en contact avec l'ouvrier et que
Ie désir d'invention retlré petlt à
petit à I'artísan en solt allmenté. I1
ne s'agit pas d'art décoratif mais
d'art Industriel de grande pureté
plastlque et proche de I'archltec-
ture. Pour que cette entente s'éta-
bllsse, n faut que I'archltecture
solt conçue et réalísée conscíem-
ment et que l'archltecte soit un
artlste.
L'homme moyen est, aujourd'hul,

désorienté par Ies opíntons con-
tradítoíres das propres arttstes
qui se dénígrent mutuellement. li
préfêre donc de belles reproduc-
ttons d'oouvres auxquelles 11 est
accoutumé et qu'U peut compren-
dre à celles qui risquent de nn
atUrer Ia moquerie.
En falt, le peuple dolt "jeter SR

gourme" et ce n'est qu'aprês Ia
crise Inévltable de crolssance qu'!l
pourra collaborer au phénomêne
artlstlque.
L'art!ste eurtout s'11 "ne

cherche mais trouve" - dolt donc
agir pour que Ia masse sorte de ce
long crépuscule et préparer le ter-
raín pour le ternps des grandes se-
mences qui ne saurait tarder.

(lTTELOUESCONCEPTS
SUR L'ART BRESILIEN

Robert BU1'le-Marx

Dana les pays htspano-amért-
caíns, l'art colonial espagnol est
toujours modlf!é par l'lnfluence
des Indlens íncas, mayas ou au-
tres. Au Brésl1, 11est franchement
portugals et Ia maín d'oouvre 10-
cale essaya de s'adapter plutôt que
de le marquer de son emprelnte.
Quant au nolr qui en Afrlque
avalt une tradltlon artlstlque II ne
pouvalt, en tant qu'esclave, s'y
mêler malgré son haJbl1eté certalne
qu'll ne put d,é,velopper que beau.
coup plus tard.
L'art baroque brés1l1en dlffere

en outre de celul de ses contempo-
:·aln.1européens ou amérlcalns par
Ron homogénéité malgré l'lmmen-
slté du terrltolre Oll cependant 11
,,'adapte admlrablement. En effet.
10 paysage Oll le jaune et le vlolet
domlnent et se détachent sur le
vert sombrp. et dense e-t falt pO'u!'
les murs blanca cernés du grls-
blond de Ia st~atlte, et les toits
rose-doré des malsona et des égll-
aes donnent Ia note ju.te à Ia
maieRté des palmlers Impérlaux.
Malheureuspment, le pavs man-

quo de tradlt' on et lal~se trop
muvent construire d'ümobles bã-
tlments qui dégradent Ies plus
boaux pn.emble.~,comme. par e"em-
pie. à Congonhas do Campo ou les
statues de l'Ale.ladlnho devralent
50 découper SUll I" bleu dll doi et
non sur une triste construction.
Lo Brésll, lsolé du reste du monc1e
pendant des siecles, a sauté brus-
quement du char à bC'P.llfà l'avlon
sans presque de tran~ltion et c'eat
ce que son art dolt .repr~Renter "t
aue certains artlstes br!slL'ens cnt
~U comprendre et transcrire selon
leurs dOllS. que ceux-ci soient I1t-
téralres, plastlques ou m.usicaux
cal', en fait, Ia tãche de I'artlste
est une contrlbutlon vallde au
processus de Ia culture unlvre-selle.

ARCHITECTURE ET AMBIANCE
AU C.I.A. DE 1967

L'objet des débats, au IXéme
Congrés internatlonal des architec-
tes, est de déflnlr comment créer
une ambiance humaine, dans le
cadre du niveau culturel de Ia po-
pulatlon, susceptible d'ajuster Ia
demande des biens de consomma-
t!on aux dlsponib1l1tés, et de fa-
vorlser I'établissement d'un équl-
lIbra harmonwux, tant au polnt
de vue biologique' qu'en ce qui
touche à I'esprit humaln.
Aprés consultatlon avec les au-

tres zectlons natlonales de I'U.I.A.,
Ias organisateurs tchéques se pro-
posent de préparer Ies donn6es de
baile dfs cinq questlona à l'Ordrc
ilu 'jour pour les Groupes de tra-
vaU et suggêrent, qu'outre le rapo
porteur général du pays hOte, on
désigne \ln rapporteur spécial pour
chacune des quesUons, comme 11
est. lndiqué aprés les sous-tltres
de ce résumé de I'a.nalyse C!u'Us
ont étabUe,

1. Evolutlon de Ia structmre rést-
dentlelle (URSS ou Brésll). - Le
problême majeur, pour les natlons
163 plus développées Industrielle-
ment, est Ia distrlbutlon trrégu.
liêre de Ia populatlon, alors que
pour les pays en voie de dévelop-
pement, c'est Ia planificatlon du
logement qui, outre I'urbanisa-
tion, comporte les facteurs de zo-
nage, les problêmes de Ia circula-
tíon, les movens de transport et
des prO'granfmes de lolsir et de
repos. L'étendue des vllles et 1'0r-
ganísatíon des unités de voístnags
et de eatellltes ont beau être ím-
portants, c'est sur Ia planlf1catlon
régíonaja qu.'11 raut le plus ín-
slster.
2. L'homme et Ie pcysags

(E.U.A., Royaume-Unl ou Portu-
gal). - L'habltat dans le monde
civ1l1sé est três souvent d,4termlné
par le travall cóníoínt de Ia na-
ture et de l'homme. II est done
essentíel que l'esprlt créateur de
cetuí-cí so!t ! même de consldérer
les côtés bíologíques, socíologt-
ques, ,biotypiques et artdstiques,
s'H veut conserver un [uste équí-
libre entre Ie travall, le logement
et le repos. L'lndustrialisatlon
trop rapide déflgure Ia beauté na-
turelle, soullle L'atr, I'eau des ri-
víêres, et Iaísse envahlr Ia cam-
pagne de moyens de transport de
toutes espêces, Uu paysage artí.
ficiel s'tmpose , Sera-t-Il d'un type
standard ou, au contratre, un en-
richissement hétéromorphlque?

3. L'ambiance habitable (SuMe
ou Pays-Bas) , - C'est Ia pénu-íe
de logement qui est responsable
de Ia reconstruct!on urbalne mal
eomprlse, .. de I'exces de vllles
champlgnons, et empêche que ne
solent prises des mesures radlca-
les nécess'alres au confort de l'être
humain,-"'Le plan!f1cateur dolt
touj ours considérer les exlgences
des génératloIL~ futures devant le
mllleu habltable qu'l1 crée au-
Jourd'hu!. En falt, I'automatlon
de Ia production est appelée à
provoquer une tenslon nerveuse
qui dolt être compens~e. I1 faut,
en outre, envlsager l'émancipation
de Ia femme des travaux ména-
gera Ia réductlon progresslve des
he~e1 de trava11, I'expansion de
j'ense!gnement en étendue et pro-
fondeur, Ia programmatlon des
loislrs.

4. Product!on e conditions de
travP.il (Japon ou France). - Le
stade de développement atteint
par les natlons est maintenant
évalué suivant Ia variété et Ia
quantlté des blens de consomma-
tion comme l'acler, les plastlques,
Ias prodults allmentaires, etc., fa-
bTlqués en grande série et qui,
S'118aldent au confort, apportent
avec eux uu bruit Infernal. un alr
pOllué, des maladies professlonel-
les et l'obl1gatlon d'absorber dfS
tonnes de tranqulllisants. La con-
centratlon de l'lndustrie, étoufHe
par le manque d'espace, crée, en
effet, une amblance énervante et
malsalne; c'est à I'architecte et à
I'ullbanlste d'y remédler en déf!-
nlssant, dés le début. le degré
d'expanslon permla. L'énergle ato-
mique au service de Ia palx, Ia
production synthétlqu~ en masse
des produits de ba~e, y comprls les
allments, par I'automation, exlgent
un concept ent!erement renouvelé
des conditions de trava.!1.
5. Le patrlmolne historique du

monde moc'.erne (Yougoslavle, ou
Italie) Les moyens employés, au
début du siecle, pour préserver les
monuments cla.ssés, se sont avérês
insufflsants; le monument histo-
rlque doit s'lntégrer au paysage.
Les zones de s11ence, l'lnterdiction
de Ia clrculation automob;le,
I'adaptatlon de malsons anclennes
en logemen ts pour certa!nes fa-
mllles, ne sont que des moyens de
fortune incompatlbles, matérlelle-
ment, avec les exigences du con-
fort moderne et, esthétiquement,
avec Ia pouss'e des constructlons
modernea si diftérentas en s~yle et
proportions.
E:qlositions. - Au nombre de

trO"s â. 1'()CCa510ndu congres de
I'U.I.A.: a) organlsée par les sec-
tio~ nationales pour lllustrer le
sujet en discUl!s10n;b) des tra.vaUll:
d'étudiants concourant au prlx
d'Athênes; c) su.r l'a.rchltooture
tohéooslovaque.
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Ed itorial

Uma profissão •em crise

Certos fatos, de fácil observação, relativos ao
exercício profissional da arquitetura vêm relevando
um mundo de absurdas contradições.

Entidades privadas, e principalmente o Poder
Público, gastam, anualmente, importâncias conside-
ráveis na manutenção de centros de ensino destina-
dos à formação de profissionais aptos a enirentareni
os problemas colocados pelas complexas necessida-
des do homem contemporâneo. Dentre estas uni-
dades de ens:no mantidas pelas universidades fi-
guram, cada vez com maior destaque, as que se
dedicam à formação de arquitetos, ou seja, de pro-
fissionais "altamente habilitados" a conceberem. o
habítat do homem.

A êsses projissumais assim qualificados, cabe
uma função social das mais importantes e signifi-
cativas, uma vez que, continuamente, estamos
criando, modificando e recriando o espaço no quaê

, o homem vive e atua.

Existem no Brasil, hoje, 11 escolas de arquite-
tura em funcionamento. Estas 11 escolas distri-
buem-se por todo o território nacional. Belém, For-
taleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba,
Pôr to Alegre, São Paulo -' duas unidades - Bra-
silia e Belo Horizonte, formam anualmente, arqui-
tetos. A multiplicação dessas unidades âe ensino
especializado demonstra, sem dúvida, a necessidade
de, profi~sionais qualificados ao exercício da arqui-
tetura.

A observação daquilo que ocorre na prática, no
entanto, não corresponde exatamente ao que se
vem desenrolando no -p;ano da formação profissional.
Na realidade, os arquitetos, apesar de constituírem
um contigente protissiona! relativamente reâuziâo
- 4 mil para uma população de 80 milhôes, ou seja,
um arquiteto para cada 20 mil habitantes - não
estão sobrecarregados de trabalho, na medida em
que esta relação poderia levar a crer. Pelo contrá-
rio, no plano do exercicio profissional, nota-se uma
acentuada contradição entre a demanda que seria

4 de esperar ante, o dado mencionado e as reais opor-
tunidades oferecidas pelo mercado de trabalho.
Grande parte docontigente profissiona,V de arquite-
tos está eub-empreqaiio ou desviado para tarefas
diversas dáq'l.uildS para as quaie foram formados.

As causas dessa contradição, que se afigurá
mais absurda ainda quando se considera o prestígio
e a projeção da arquitetura brasileira no exterior

. '
podem ser identificadas em inúmeras origens.

Uma delas reside na obsoleta legislação profis-
sional. Esta, ao ser estabelecida há mais de 60,
anos atrás, coniunti'a as esferas de ação da enge-
nharia e da arquitetura, ensejando a sobreposição
de funções e atribuições específicas à cada uma
delas. O desenvolvimento tecnológico do País, no
entanto, ao ampliar extraordinàriamente o campo
de atuação de engenheiro, se encarregou, por si
mesmo, de diluir os pontos de atrito que se verifi-
cavam na prática das duas profissões. Infelizmente,
se éssesconflitos de atribuições se dissolviam, outros
recrudesciam envolvendo outras categorias profis-
sionais.

Os arquitetos sentem em sua própria carne
estas contradições se açuâizarem, ao mesmo tempo
em que são anunciados os primeiros programas
habitacionais de maior enoerçaâura, campo, por
excelência de sua atribuição profissional. No en-
tanto, ao que tudo indica, a premência em apresen-
tar, na solução de um problema que não é de hoje,
saldos imediatos, parece haver induzido aos respon-
sáveis pelos programas habitacionais a considerarem
de menor relevância os planos arquitetõnicos e ur-
banos, a êles inerentes, reduzindo assim a oportuni-
dade de os arquitetos poderem contribuir e parti-
cipar em maior e mais adequada escala.

A esperança, há tanto tempo acalentada pelos
arquitetos, de que os programas orientados oficial-
mente viriam a ensejar condições propícias ao iní-
cio, lento mas seguro, de uma renovação urbana
que se faz indispensável e urgente, parece que não
se concretizará desta vez. Com amargura, vêem os
arquitetos' a ameaça da materialização dos progra-
mas habitacionais em formas e espaços destituídos
de maior expressão. O anseio da criação de novas
áreas, concebidas harmoniosamente, que possibili-
tassem a renovação. da cidade e o enriquecimento
~e seu patrimônio arquiietônico, afasta-se como
uma miragem. O



Concurso para um mural

A uditório da
Escola Nacional de Saúde Pública

Auditório da Escola Nacional de Saúde Pública

o edifício da nova Escola Nacional de Saúde Pública, destinada
à formação de técnicos sanitaristas de diversas especializações, está
situado em Manguínhos, na cidade do Rio de Janeiro. Por iniciativa
do seu diretor, Sr. Edmar 'J;'erraBlois, um concurso foi realizado para
a escolha de um mural. a ser executado no auditório desta Escola.

A Oomissão Julgadora do concurso, composta pelo arquiteto
Flávio de Aquino e pelas pintoras Lygia Clark e Lygia Pape, classi-
ficou em. primeiro lugar 0' trabalho da equipe integrada pelos
arquitetos André Lopes, IAB-GB e Eduardo Orla, IAB-GB, e pelo
pintor Carlos Vergara. Em seu veredicto a Comissão Julgadora
registrou "o trabalho que melhor se adaptava ao ambiente do audi-

-.tórío da Esc9~aNacional de Saúde Pública decorando-o sem chocá-lo

5



6

- -- ---------------

c:a.k.lic; •. I
•. uc.Cll.e.t Q..~tlc.c

-f~~ \M.ct~a~
re~k-ta... Jo ~~

~
rl:>O ta.relê. alo~Ol"v~te

~t'0~~i~O'õ.
1-.:::. ,1Q.t.«K~ aJo 100.-\& \;:

O-.uA.bw.~ e\axo I

..1-0---1

t I r I 111 r I I

I I

-Il
i~"cuú ..tv~
~·~ele.... a...\ t-Q...

Planta e corte apresentanl!.o esquemãtícamente a solu~llo

ou perturbar sua função especí-
fica foi o projeto apresentado sob
a inscrição dezenove e' posterior-
mente identificado como de au-
toria da equipe composta pelos
srs. Andre Lopes, Eduardo Oria e
Carlos Vergara.

Continuidade de composição
sem por isto cair na monotonia,
uma vez que a vibração luminosa
dos tubos ao serem atingidos por
iluminação adequada e o núcleo
central mais concentrado por ele-
mentos salientes, movimentam a
composição. Proporção adequada
entre a maqueta de 1: 20 e a exe-
cução definitiva - uso de mate-
rial nôvo e portanto inventivo,
inclusive ·~o.trata.mento ~oú$ti-

co. Capacidade de execução de-
finitiva dentro do orçamento da
concorrência. ~ste é o nosso jul-
gamento" .
Os autores do projeto premiado

ao fazerem a justificativa de seu
trabalho diyidiram a memória em
duas: partes:

Análise - Tecnicamente, dois
pontos foram objeto de estudo
para o painel: espaço psicológico
e acústica.

Espaço psicológico - Numa
sala de dimensão perto do qua-
drado o ângulo visual do especta-
dor num ponto médio, é muito
aberto, logo seu campo focal é
reduzido, tende a focalizar além
das paredes.



No caso de um painel de fundo,
que se estende em tôda a corda
do ângulo visual, não devem exis-
tir elementos que prendam o ôlho
num ponto situado sempre pró-
ximo de, pelo menos, a metade
da platéia.

É conveniente que o ôlho corra
livre sôbre o painel, procurando
afastamentos maiores, sem dis-
traí-to conscientemente.

Acústica - Nada causa maior
dispersão e maior desinterêsse,
num auditório, do que não ouvir
ou ouvir mal.
O painel deve' ser acusticamen-

te harmônico com as paredes, o
piso e o teto. No caso observamos
uma sala onde, mesmo vazia, .o

Outro aspecto do Auditório

som era abafado. Cortinas, tapê-
te, cadeiras e revestimentos (pa-
redes e teto) absorventes do som;
ótimo do ponto de vista de ter
uma platéia silenciosa, assim o
painel de fundo deve ser refletor
para ter uma mesa audível.

Conclusão

O paineçé é um processo tubu-
lar, desenvolveu-se a partir do
tubo, da artéria e da veia; asso-
ciou-se num ambiente claro e
limpo, criou um campo focal ho-
mogêno.

É composto por tubos plásticos
(PVC) sôbre um mesmo plano
afastado da parede de fundo.

Os tubos são colaterais, ligeira-
mente soltos do piso e do teto, a
parede do fundo pintada de prêto
cria um espaço psicológico maior,
já que o ôlho se perde no prêto
sem avaliar profundidade.

o plano foi considerado como
um campo focal servindo para
colocar o orador ou a mesa no
foco dêsse campo, apenas que-
bram o plano pequenos pedaços
de tubos que compõem sôbre a
mesa.

7

o orador círcula, assim, ante o
painel sem ser esmagado ou co-
roado por detalhes que o desfo-
quem da atenção. Foi adotada a
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Painel da Escola Nacional- de Saúde Pública
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côr branca sôbre fundo prêto
porque dando contraste não pro-
duz choque:

O painel é ligeiramente incli-
nado para o piso, refletindo o
som sôbre a platéia. É impor-
tante notar que sendo o painel "
um plano, esta reflexão é homo-
gênea evitando assim uma difu-
são de som não controlado".O



9

Considerações sôbre a.
arquitetura tropical

Arquitet:-> SHYAM JANVEJA

No domínio da arquitetura tropical, um
volume considerável de pesquisa sôbre as
questões da orientação das construções,
dos efeitos da radiação solar, do vento, e
das técnicas de construção em relação ao
confôrto do homem, já foi levado a efeito.
Não obstante, resta ainda muito a fazer
com respeito ao progresso da arquitetura
indu e africana que sofrem, em grau acen-
tuado, os efeitos das duas condições cíí-
máticas dominantes naquele pais e na·
quele continente. Uma temperatura que
varia de 0°0 no inverno a 45°0 no verão
oferece sérios problemas técnicos de cons-
trução - Instrumentos básicos para se
chegar à obra arquitetõnica. At análise dos
métodos nativos de construção, animada
dos propósitos de incentivar a pré-fabrí-
cação dos prédios; a fim de atender às
exigências dos países subdesenvolvidos, e
de conceder liberdade ao arquiteto, a fim
de que êste possa utiliza!' seu talento para
trazer. à arquitetura uma modíftcaçâo ra-
dícal, pode ajudar eficazmente o objetivo
daquelas pesquisas.

Diferentes técnicas de eonstruçã , cujas
vantagens sôbre as que já se encontram
em uso foram comprovadaspeJ.a expe-
riência, são a seguir apresentadas.

\J e.~TO
•

,

ÁGuJ\
Sistema tradicionalmente empregado na Africa para resrríamento do ar

Na índia e na Africà, no verão, à tem-
peratura' máxima chega a atingir de 45°é
a 48°0, o que torna insuportável as con-

. I

'iEIJTO

eO~Te.
Almofadas de Khas Khas 'fixadas I\OS vãos das janelas são utilizadas

~radlicionalmente na índia pua leilfriau;a.ento 110 ar ambiente.

'.

eM!."I'\'!

~olução apresentand!! 11 emprAglI dlU AlmofadilS Kha~
J\blll5, 110 cajO de portas. '
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Processo atWllmedle usado na índia para r-esfriamento do ar, ambiente por evaporação

díções de trabalho, A necessidade de pro-
porcionar uma proteção eríeaz contra as
radiações solares, determinou o uso de vli-
randas, paredes espêssas de tijolos na face
externa das construções, tetos altos, telha-
dos bem ventilados e isolados. No entan-
to, apesar de todos êsses cuidados, as pa-
redes não cessam de irradiar calor, até
altas horas da noite, tornando o interior
do prédio inabitável. Em conseqüência,
torna-se necessário reservar 10 a 15% da
área total da construção para um terraço
de dormir - coberto ou descoberto - o
qual, por ser devassado, acarreta tôda: sé-
rie de inconvenientes [,àcilmente ímagí-
náveís.

oqm o desen,'VolvimentoeconÔmi,co a
que hoje se assiste por tôda parte, quase

Elevação

tôdas as famílias da região uroana da
índia encontram-se em condições de ad-
quírír ium ventilador, de teto ou de mesa,
!'lue é usado durante o dia. Numerosas fa-
mílias da classe alta sentem necessidade
de usá-to inclusive até altas horas da noi-
te, quando sentadas ao ar livre. As esta-
tístícas demonstram que pouquíssímas ra-
míliJls índus terão condições econômícas
para utilizar. os aparelhós condicionadores
de ar "Volta" ou "General Electric", que
custam 16, vêzes mais que um ventilador
comum-de teto ou d~ mesa.

o sistema de resfríamento do, ar, ideali-
zado para atender às exigências atuais,
baseia-se' em sistemas nativo, indu e arrí-

SUCc.Ãs t>o, ...

eano, de resfr1am~to do ar, obtido por
evaporação,

o sistema africano tradicional de res-
friamento do ar,consíste bàsicamente na
captação do vento no alto da cabana e na
sua canalização para um depósito de água,
cujo conteúdo é renovado diàriamente pela
dona da casa.

No método tradicionalmente adotado na
mcía, almofadas de khas k1ws (1), São fi-
xadas aos vãos de portas e janelas, com a
aproximação do verão. EStas almofadas
são umedecídas manualmente, e o vento,
ao passar por elas, orre o processo de
resfriamento POr evaporação. Não obstan-
te, ainda nesse caso .o ventilador de teto
se faz necessário para fazer o ar cular
e criar, assim, as indispensáveis ecndíções
de conrôrto nuscadaa.

o método moderno de resfriamento por
evaporação utilizado 'na índia, é aparente-
mente 'muito primitivo, mas apresenta re-
sultados ainda melhores do que o anterior-
mente descrito. Consiste êle em um ven-
tilador de mesa e uma caixa de madeira,
ambos fáceis de ser obtidos, O ventilador
custa 125 rúpias (aproximadamente 28 dó-
lares) e a caixa, montada por um earpín-
teíro, é vendida por 2ã rúpias (mais ou
menos 5 dólares) , Almofadas de khas khas
são- dependuradas em três dos quatro lados
da caixa, e molhadas' continuamente pela
água que vaza através de perfurações fei-
tas no depósito colocado acima dela. Uma
vez posto em funcionamento, o ventilador
impulsiona o vento que, atravessando al-
mofadas úmidas, provoca a evaporação e
refresca o ambiente.

A necessidade de substituir êste engenho
primitivo, inconvenientemente colocado no
interior do aposento. por outro mais econô-
mico e adequado, e que pudesse ser utili-
zado com proveito em prédios' de muitos

(1) - o Khas Khas é uma fibra aromãtica
origináriá da 1n~a. ..

'1-1---- COLVNA)EA8AS'/'ECIMtNTO fI"WÁ

'REGI~TR.O

AR ttES~RIA.I>O

CORTEi.
Corte e etevação 11.0 sistema de resfriamento de ar usado em edifícios de vãlws aru!ar~s

•

•



andares. levou à pesquisa de novos pro-
cessos de resrríamento do ar por evapora-
ção. Para. começar, a caíxaede madeira foi
substituída por outrà de concreto. munida.
em sua borda superíor externa. de um
condutor de água. perfurado com 1/2 po-
legada de diâmetro. ~ste condutor pode
ser alimentado. pela caixa de água supe-
rior. colocada na cobertura do prédio.
Aoaíxo dêste condutor ,perfurado está fi-
xada permanentemente uma almofada de
khas khas. Cada uma dessas unidades
pode ser -regnlada individualmente por um ••
mecanismo destinado a controlar o volu- ;;",
me de água que cai sôbre a almofada. per-
mitindo ao usuário o estabelecimento das
condições de umidade deséjáveís em cada
caso. O sulco- inferior da caixa de cón-
ereto, .uma vez cheio com a água que go-
tejou. conserva' a almofada úmida por
tempo mais prolongado, dada a ação da
capilaridade. Conforme a área a ser res-
friada. um determinado número dessas
unidades providas de um ventilador de
mesa de tamanho normal ;pode ser insta-
lado nas paredes externas. Isso resulta
numa rêde de encanamentos nas paredes
externas da construção, semelhante a dos
condutos elétricos nas lajes. Uma vez em
funcionamento, a unidade trabalhará çer-
tamente com muito maior efícíên-ía que
um ventilador de teto, cujo rendimento é _
calculado nara cada 16 metros ouad"ados '
e área útil. O sistema apresenta ainda
diversas outras vantagens. Permite o re-
baixamento do teto. o que significa econo-
mia no custo total do nroíeto de constru-
ção. O prédio, em conseqüênciado processo
de resrríamento ' ínínterrupto não fica
aquecido durante o períod diurno. o que
permite sua utilização até uma hora 'mais
tardia. e possivelmente à noite. sempre
com maior economia de funcionamento.
Concomitantemente. possibilitac aos seus
moradores dormirem em quartos comuns.
evitando os incovenientes que decorrem do
"terraço de dormir".

..•

No caso de edifícios de muitos andares
que possibilitam o', emprêgo de materiais
mais leves. o mecanismo poderá se mos-
trar extremamente eficiente reduzindo as-
sim. os custos da construção.

Outro tipo de isolamento térmico usaoo na
:ln41a.

"! -.". ,__ ..J

Cobertura oom isolamento térm1co A bate
. de terra.:

Corte dJe eobertura mostrada na perspectiva.

CII4"'" ~& ~IM.I\ITo AM\4WTQ

/

A cobertura é um dos itens mais im-
portantes de uma obra no que concerne à
redução do custo da construção. Ela deve
proporcionar flexibilidade ao espaço útil
que cobre e. ao mesmo tempo. revelar-se
eficiente no tocante à transmíssâo do calor.
Isso parece ter sido logrado há muito tem-
po atrás na índia. mediante o emprêgo de
materíaís que se comportam como bons
isolantes do calor. como sejam a terra e
as almofadas de ar. Visando a retardar a
transmissão do calor aos espaços úteis si-
tuados sob a cobertura. os pés direitos
foram aumentados até uma altura média
de 4 metros.

O sistema de cobertura usado atualmen-
te na índia, ao mesmo tempo que aper-
feiçoa. o acabamento da construção, acar-
reta õnus excessivos; o uso das lajes e vi-
gas de concreto armado impõe límttes ao
emprêgo dos 'ventiladores. tolhendo a fle-
xibilidade de sua instalação e restringindo
o seu campo de ação.

A temperatura de sunertícíe, a tempera-
tura do ar e a temper tura tomada na
sombra variam sempre. de acõrdo com as
condícões ambientes. Baseado neste dado.
utiliza-se na cobertura. vigas de concreto
protendído de 14 metros, cuía secção é
projetada de forma a servir como calha.
O telhado de cimento-amianto é extrema-
mente leve e eficiente no escoamento da
água da chuva, '0 fôrro, feito de qualquer
material isolante leve, proporciona a for-
mação de uma camada de ar entre êle e o
telhado de eímento-amíanto, assegurando
uma ventilação Quepode ser interrompida
no interno. mediante o techamento das
venezianas, permitindo-se a almofada dé
ar agir como bom isolante, O
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!ripo doe- cobertura e lsola.lnento térmico atualmente. usado na 1h&a..



Urbanização da América Latina., \

M~rginalidade

Arquit~to SYLVIO DE VASCONCELLOS, IAB-lrlG. .

A população da América Latina cresce
~ uma taxa cumulativa anual de 2.9.
ESsa taxa é a maior já veritícada em tôda
a história do mundo' e ultrapassa consí-
deràvelmente as de qualquer' outra região
Se esta taxa for mantída fará com que o
global pcpulacíonal dobre em número cada
vinte e cinco anos, Com duzentos milhões
de pessoas ou pouco mais, no momento, a
América Latina terá quatrocentos milhões
de habitantes em 1990.

•.

Ao fenômeno do crescímento demográ-
ríco explosivo se juntam outros dois igual-
mente extraordinários. O primeiro diz res-
peito a urbanização. A ta~a de aumento
das populações .urbanas ultrapassa tam-
bém, consideràvelmente, a de crescimento
demográfico. Isso quer dizer que, as cida-
des crescem ~ainda com mais rapidez que
a população global já explosiva. No mo-
mento a relação urbano-rural ainda se
equilibra em números mais ou menos
iguais. Contudo êsse quadro está-se alte-
rando velozmente, e quatro Ou cín-o paí-
ses, exatamente os mais desenvolvidos, já
apresentam uma população urbana maior
que a rural: Uruguai, Argentina, (i:1J.ilepor

\. exemplo. O segundo se refere ao fato
dêste processo de urbanização estar se
concentrando em poucas ridades, geral-
mente nas capitais dos países. A veloct-
'dade do crescimento urbano, agravada pelo
exíguo número de cídades que o absorve
é, de maneira geral. ouatro vêaes superior
à verífícada nos Estados Unidos nos Últi-
mos rem anos. Isso Quer. <'Iizer que o cãm-
'bio de relacão uroano-rural aue nesse ÚI-
tímo país reatizoú-se em rêrca de oitenta
anos, na Améríca Latina está-se realizan-
do em vinte.
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E .maís, o fenômeno .de urbanízacão ve-
rffír-ado em todo o mundo- atp. n~SS9S dias
foi frutn e acompanhou. n.:tràlela e nro-
po"cionalmente, o des=nvolvímento tecno-
Ióztco em mar-na. Té"ni"'a~ e tndús+rlas
permitiram o 'pxod0 rurat, r-omnensado '1101'

um anmen+o de n1'o'lntivinade -de alimen-
tos. Térni'~a e inrlústria sbsorve=am a mão
de obra. disponível. atraída nara as r-ida-
des. O crescimento da- proqllcão não só (
atendeu às' demandas existentes como as
_ultrfm9,•.sou, aumentando, conttnuamente,
os stanãarãs de vida das populacões res-
pertivas. Na América Lat.ina tal não está
aconte-en+o . Pelo contrário. a. tecnolozía
e a indústria es+ão crescendo em pronor-
ção r-onsíderàvelmente meno- do oue a
exíaída para ate11(ler às ores-entes deman-
das. A taxa eumnlatíva anual da nroducão
é a m=sma, pràticamente. do crev-ímento
dernoerâtíoo. sen-ío oueasdemandas 'de-
correntes da ín-orporacão de urna imen-
sa- população rural à sooleda+e global. ur-
bana. de onde estava afastada, crescem
assustadoramente.

Por outro lado verifica-se que 'O desen-
volvimento eeonômíco da América Latina
é. anárquico e desequilibrado. Enquanto••

)

)
alguns setores de produção se mantêm em
nível artesanal, outros atingem níveis de
alta categoria. As indústrias quase casei-
ras, correspondem a indústrias de base, do
aço ou do petróleo. A regiões altamente
desenvolvidas correspondem outras absolu-
tamente estáticas. As culturas agrárias
continuam extensivas e muito pouco' tecní-
fícadas. A orgânica social desaparece. Não
há continuidade nem paralelísmo setorial
no desenvolvimento.

Desta maneira éonfigura-se a América
Latina corno sede de características espe-
cificas no qus diz respeito à estruturação
da civilização moderna: extrema veloci-
dade de cambíos e extremo desequílíbrio
orgânico. :É a partir desta verdade que
tôdas .as tentativas de solução para os dra-
mas locaís devem se orientar. A funda-
mental tentativa, nesse sentido, só pode
ser, evidentemente, a de planífícação cor-
retora, visando, precipuamente, dois obje-
tívos preliminares: amenizar a velocidade
de câmbios, e equílíbrâ-Ios. Em outras pa-
lavras: buscar, antés de um desenvolvi-
mento a qualquer preço, ainda anárquico,
sua organíeacão para que permita um
desenvolvimento simétrico.

Enquanto isso não se verificar - e Ja-
rece que tão cedo não se verlfícará, dado
o espírito antíplanífíeaõor local - a si-
tuacão não se modifica.rá, ou melhor, ten-
derá a agravar-se. Qual seu resultado
mais visível e .cruel. aí está nítido. palpá-
vel - a marginalidade de considerável
parcela da população. "Maralnalíd-rda Que
muttínlícn, favelas. "callampas", "vilas mí-
sértas". etc .. vários nomes de um s6 fe-
nôm=no: concen+rações humanas forq da
80('ie&l,(1~moderna. Em número crescente,
assustartor, sitiando a cidade com suas
aspirações.

Niío se trat-, anenas de gente nobre no
conceito tl'eà.idonal. São r-opnlecões imen-
sas, em I'rescill:W'nto, Oue estão crían-to
uma dualídad» na Am6rica Latina, anja-
/Zôni"a e exnlosíva. Dois mundos nue se
t(}~qm físír-a-nente. mas absotnt=merrte dis~
tintos': o que par+íclpa da rivili"''1cão mo-
derna e o an~ dela não nartí-Ioa. Um
mundo organizado e ou+ro nlío-ol'g"ni:>:ado.
Um mun+- rme dispõe dOS bens íncornora-
dos à riviliza~"'o e outro 'que a êles não
tem acesso. Um mundo que parti,..ipa das
der-ísõss -sue r-omandam a sociedade e ou-
tro alheio a elas.

Como a tal extremo chegamos é fá,..U de
comnreender. A Amérí-a Latina foi po-
voada e coloníwrda. servindo-se de uma
estrutura trí-dímen onal: r-olonízadores,
elementos de relacão e escravos (índios (li
afri"'anos). Esta estrutura" em três nívei§
não correspondeu a uma evolucão natu-
ral aue a conformasse de maneira exnon-
tânea, a Ionzo prazo. tal corno as e111'O-
npia"~. binolares - srtstocra-ía e nlphe,
bureu=sta e povo - ou ainda nropríetártos
e aervldores. Foi uma estrutura em dado
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momento criada, artífícíalmente, por trans-
plante cultural díreeíonado a objetivos es-
pecíficos. Embora êsses objetivos supuses-
sem status ilimitado no tempo, na verdade
se apresentavam, em têrmos humanos,
como transitórios. Em outras palavras:
embora se desejasse a, eternidade da si-
tuação, os colonizadores se colocaram sem-
pre em posição de dependentes das estru-
turas metropolitanas, considerando sua
aeão, nas colônías, como temporária e ja-
mais - tanto as metrópoles' como seus
agentes ~ pensaram em estabelecer qual-
quer esquema que incluisse o futuro delas,
em si mesmas. Tais circunstâncias; desde
logo tipificam a colonização na América
Latina, fazendo-a distinta das outras. A
colonização da América do Norte assentou-
se em outras preliminares. Baseou-se em
colonizadores que se desligaram, por uma
razão ou outra, das metrópoles européias.
Levaram consigo valôres e objetivos per-
manentes, alícerçados em alto censo de
autonomia responsável e individualismo,
que se revelam nitidamente na conquista
do Oeste norte-americano.

Na Africa a colonização ou foi superfi-
cial, baseada em comércio epidérm:~o, em
relação às estruturas tríbaís que se man-
tiveram intactas, ou reproduziu o esquema
norte-americano t-;U .como na Africa do
Sul. Dq, mesma maneira que também na.
Austrália. Na Asia, igualmente, a presen-
ça do branco ümítou-sa a explorações co-
merciais que não cambiaram as estruturas
tradicionais .

Teríamos, assim, três tipos de coloniza-
ção nos tempos modernos: uma em pro-
fundidade, de transplanta integral e defí-

. nítívo de culturas metropolitanas, em con-
dições de se autonomí rem; outra epídér-
míca, de contato, não modírícadora ou
criadora de estruturas novas; e, finalmen-
te, a latino-americana, que se coloca como
uma mistura das duas primeiras citadas:
transplante, porém não em profundidade,
.estruturas novas, objetivos transitórios.
Evidentemente, por suas' próprias caracte-
rlsticas e instabilidade ínstítucíonaí, não
tinha condições de manter-Se e, realmente,
muito cedo; desintegrou-se. Não' por cons-
ciência e desenvolvimento 'reais, como mo
caso norte-americano. Muito mais por ín-
viabilidade inerente ao próprio sistema
colonizador.

Por isso mesmo ~ como fruto de condi-
ções negativas (à 'ínadequação dos siste-
mas coloniais) - e não de condições po-
sitivas - o' desenvolvimento e maturidade
interna - a independência da regrao
apresentou-se desintegrada (multíplícídade
de países em antagonismos permanentes-
guerras regionais) e sem consistência es-
trutural (instabilidadf polítíea, revoluções).

Por outro lado a estrutura colonial la-
tino-americana, nem foi suficientemente
forte que produzisse uma íntegração com



3, metrópole ou com a sociedade universal
- tal o caso da Austr:yia e dos Estados
Unidos - nem foi suficientemente fraca
que prescindisse do apoio externo,' não
indispensável às estruturas nativas - tal
o caso africano ou mesmo asíátíco , A co-
lonização latino-americana estabeleceu-se
fundamentalmente sôbre o signo da de-
psndêncía subordinada. Nem se alcou ao
paralelo, nem se alheíou das metrópoles.

Aos três níveis da sociedade colonial
corresponderam as seguintes situações:

Econõmicamenie - exploração extensiva
.•da terra. Monocultura. Latifúndio' cir-
cuito econômico e dependêneia do exterior.

Comércio de importação de bens de con-
sumo, lucro abusívo, circuito lento.

Atividades de subsistência e auto-sufi-
ciência; baixo e desequilibrado consumo:

Socialmente. - elites reduzidas arísto-
crátícas, de acesso fechado; conse;'vadoras,
dependente das côrtes.

Burguesia instável, subserviente às elites
e preuotente com relação às elaeses maís"
humildes.

Servilismo conformista.

Politicamente - concentração de poder
autocratismo; paternalísmo de' vantagens:
Personalísmo.

Sujetcão ao setor alto e coerção ao' bai-
xo. Utilização do setor baixo como ele-
mento de acesso vertical. Demagogia. oa-
rttatívísmo ,
Alienação.
Territorialmente - Estabeler1mento de

tocus de concentração e irradiação.
Povoamento da faixa litorânea.
Disseminação concêntrica em áreas cada

vez maiores. Refluxo aos centros urbanos.

A estrutura fundamental - colonizado-
res. elementos de relação, escravos - se
repete, tricotõmica, em qualquer dos con-
textos pelos quaís se possa analisá-Ia.
Muito pouca orcaníoídade apresenta pelo
que sua adantabílídad« a Um desenvolví-
mento, natural e equilibrado, se torna ver-
dadeiramente difícil.

Frente ao impacto da tecnolozta e do
desenvolvimento fabuloso dos meios de
comunír-acâo, rompe-se o equtlíbrio instá-
vel e ao-it(ldo oue vinha mantendo, por
auatro sé-ulos, tais estruturas e a mesma
desintegração oue produziu o rompimento
dos lacos coloniais, tende ín-oercívelmente
a novas exolo=ões, já agora, de muito
maior significação.

co~~~~!rn~o pS:o~~~~~ !Ol~~)~l~'i~!S~e~~:~
sárías à estabílídade de seus súditos. Arro-
ra incumbe aos resnonsávets pelos desti-
nos da Amérír-a Latlna n50 reoetír erros
já seculares e reiterados. ]íT\rumbe urgen-
temente. conhecer a .sltuação real' em aue
nos encontramos para. na base clê,:;tes co-
nbeelmentos. promover inte1i«entemente
nossa estabilidade ro'11O so"ipchde orzaní-
zada. As carac+ertstíoas hístórIcas ofere-
cem-se como ponto õe uartida. Restará
anena« situá-Ias na história quê estamos
vivendo.
Contudo, muito pouco se tem feito nesse

sentido. 'A amnlítude das tarefas a reali-
zar tem levado o estndo de nOS% reali-
dade a uma tecnocra-ía' de esnC"ialil>:"Idio
setoríal. oue não eondus à visão global
dos problemas. Antes ravore-e o deseoui-
Iíhrlo, na medir1a~em cue conríus a solu-
ções parciais desarmônícas. l\ITe~m() os or-
ganismos internacionais se divorci uns

dos outros e, embora tenham avançado
extraordínàríamente . em seus particulares
objetivos, não Se deixaram ainda conduzir
à globalídade necessária.

Frente a esta situação, um órgão está
se "formando auspiciosamente. Trata-se do
Centro para o Desenvolvimento Econômico
e Social para a América Latina (DESAL) ,
com sede em Santiago do Chile. Dirigido
por uma personalidade excepcional ~e é
P. Roger Vekemans, êste organismo se
distingue de todos os outros similares por-
que tem objetivos nítidos, assentados em
uma doutrina sólida, voltada para a so-
ciedade moderna considerada como Um
\000.

Sua.s caracterfsticas são as seguínpes: o
homem tem direito à liberdade, cuia afir-
mação primordial se traduz na sua capa- .
cidade e possibilidade de auto-realizar-se.
Na América Latina estabeleceu-se uma
dualídade ......:há homens que são livres e
compõem a sociedade gloibal, e homens
que "não são livres; colocados à margem
dessa. sociedade. A 'maramaltdads se de-
fine de três maneiras: pela falta de COesão
de I'eUS membros, que exclui a interde-
pendênr-ia, fundamentat a uma so-íedade
organizada; pela falta "de participação re-
ceptiva. isto é, falta de acesso aos bens
oferecidos pela eívllízacão; e, finalmente,
pela falta de parttcínacão ativa, isto é.
nenhum acesso ãs decisões da sociedade
global, ínelusíve àquelas que lhe possam
dizer respeito.

Por outro lado, o problema da margina-
Iidade na América Latina 5e agrava POr
sua intensidade e crescímento , Ele se con-
sideram as nonulacões marcínaís ruràís e
urbanas. o total e~timável al-ancarín cêrca
de metade dos habitantes rla região, ou
seja, cêrra de 'duzentos milhões de pes-
soas. EStfl.Sestão Se concentrando. de ma-
neira vertiginosa em algumas poucas cí-
dades, através um processo de verdadeíra
invs.<;;o. Aerava-se também,' quando. se
considera S11f\ R'loblllidade, em onanto se
refira a carêncí-i em todo e cualrmer um
dos setores nelos O1Jf1ispossa ser observa-
da: enupgr;;o. vivenda. saúde, etc.·. etc.
Em consecüêncía, o fenômeno se confle-ll'"a
como dp. 11"Q'ente·a+endímento traduzido
em n,.j(winRr'les. Verifica-se tarnbé-n cue a
ln<l.rginalid<1deP de tal modo radí-at, oue
não se ",nr'l;> esnP,"ar cne no,. ~i m=sm« te-
nho. <,ondjrÓp.s de J"p<o'ver-se. Imnõe-se,
portanto, uma a'llação de fO"a pa,.q den-
tro. dp~om,.,pnhada .por o""'<ll1izariío Qne
possa imbsidiar as ;pouulaf'iles marginais
em seu processo "de auto-realizar-se.

Anui se Ierha o corno da doutrina. vol-
tandõ a. B"11 fundamento nue Á a Iíberdarie
essencíal do homem correspondendo ao di-
reito de auto-realizar-se.

Do nonto de vista onera-Ional, o Cento·o
de Desenvolvimento E"onômiro e Social
pa.ril, a Amprif'~ Latina, se atém .aos se-
g'lJ!ntes pronósttos: promover a solídarte-
dane orsanízaõa das r-onulacões margtna-
Itzadas. sua ín-orporacãn à sociedade glo-
bal e a íntegração desta como um todo.

Para tanto comeca por realísar neseuí-
sas e estudos nrotundos vísa ndo conhecer
em tôda 811'1 sxtensão a realídade. No mo- '
men+o 1'1ededí-a ao r-roblema em Santlflgo
do Chlle, Lima no Peru e. s. Domínsos.
Pelo alto nível cíentítí-o dos trabathos que
empreende, pela capa-idade da ermlna de
0111' dispõe e nelos amplos propóaítos oue
anfmam a oreanízacão, é de esperar-se
venha a assumir. em curto prazo. nanel de
excepcíonal relêvo na América Lª'tina. O

Arte Brasileira
Alguns conceitos

Arquiteto

ROBERTO BURLE MARX, IAB-GB

Observando a produção artística em
países híspano-amerícanos tem-se a nítída
Impressão da influência do índio, da sua
maneira pessoal de interpretar e dar fei-
ção própria ao barroco chegado através da
Espanl\a. Porém, êste índio tinha já uma
organização social e um status que lhe
permitiu o desenvolvimento de uma tra-
dição art1sticá nos mais variados campos ..
Nas cerâmicas aymaras e na escultura de
'Fi.wuanaco, anteriores de séculos ao apa-
recimento- dos Incas, por exemplo, nota-se
essa vontade criadora nas formas abstra-
tas e puras dos vasos cerimoniais e nos
desenhos geométrtcos harmonizando e
dando ênfase àquelas. O mesmo aconte-
ceu na arquitetura onde, em alguns mo-
mentos, realizou-se a integração com a
escultura, o relêvo e a côr como nos con-
juntos e templos funerários da civilização ,..
dos Maias no Yucatá.

pelo contrário, no Brasil a arte coloníad
é em todos os aspectos, arte da Metró-
pole, arte transplantada de portugal e
realizada principalmente com. materiais e
mão-de-obra locais que tentaram se adap-
tar da melhor maneira às técnicas por ela
exígídas.

Explica-se na composiçao racial e em
outros fatôres que mais adiante expore-
mos: o índio achava-se no penado da caça
e da pesca, nômade em grande parte, por-
tanto, com utensílios e armas rudimenta-
res. Foi com essa' experiência colocado
diante de eomplícados objetos aos quais
somente se limitou a copiar, chegando é
verdade, às vêzes a se tornar mestre no
oficio, orientado pelo português.

Quanto a êste, na época em que o Bra-
sil foi descoberto e começou sua coloniza-
ção, Portugal achava-se na fase manuelí-
na, um gótíco tardio' combinado à herança
romântica e às influêncías orientais recém-
adquiridas pelas viagens e comércio.

O terceiro elemento primordial da com-
posição, o Negro, trazido como escravo da
Africa, tinha sua cultura, uma cultura
arcaica que na época nenhuma modifica-
ção importante trouxe à arte, embora ti-
vesse mostrado nos mais variados ofícíos
ser um hábil ãrtísta, cheio d'ê íntensão
plástica na resolução dos temas que lhe
foram propostos e mais tarde, já mestiço,
chegou a se tornar verdadeiro artista,

Na Itália, as diferenças e características
na produção artística da época eram mar-
cantes não somente do Norte para Sul,
como .também, de uma região para outra,
ou de uma para outra cidade, apesar da
reduzida extensão territorial. Essas dife-
renças eram causadas pelo regime de Ci-
dades-Estado e pela necessidade de auto-, 13
expressão aliada à grande instabilidade
política. .

Sômente constatando a' produção artís-
tica do Bra.sil, vê-se imediatamente que
apesar d~ vastidão do terrítórío existe uma
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homogeneidadecultural; a obra de arte
de Pernambuco não difere fundamental-
mente da de outros setores tais como Baía,
Rio de Janeiro ou Minas ~rais. Existe,
porém, alguma diferença para a de Por-
tugal, causada como dissemos, ;pelas difi-
culdades de mão-de-obra mestra no ofí-
cio e pela necessidade de adaptação aos
materiais locais e ao meio tropícal, bem
como pela distância e isolamento em rela-
çáoà metrópole. E, se em Portugal che-
gavam rápidos. os ecos da renovação de
países cômo a França e a Itália, até nós
demoravam muito, e ainda mais lenta-
mente se espraí vam na ímensídão do ter-
rítório. Isto não só porque ao colono.: com
tôdas as dificuldades para enfrentar, in-
teressava apenas o essencial, como tam-
bém, porque faltava estímulo no intercâm-
bio de hábitos e de maneira de viver na-
quele l1ta.tus social sem perspectiva de mu-
dança a curto prazo.

14

o extraordinário é' que o ba,l'roco e o 1'0-

coeô adaptaram-se admiràvelmente na
paisagem 'brasileira. Não se ;pode imagi-
nar o Brasil rorn Oharbres ou com a Ca-
tedral de ColônIa: é tão ,barr6co que se
tem a; impressão de. que o barroco nas-
ceu aqui. Isto podemos constatar na na-
tureza exuberante Que. anésar .dísto não
apresenta o verde brilhante das gargan-
tas de Ga]fcia, ou a oraía de vermelhos,
eeres e laranjas em um outono europeu,
ou a docura das paisagens de UmlbrIà: o
nosso verde é escuro, Quase negro, e por
estranho contraste apresenta duas côres
dominantes: o amarelo das cássías e 'ipês
que dão, em vibração, a composição cro-
mâtíea, e o v;oleta das quaresmas Quase
feitas para crijl1"em essa 'atmosfera ritual
da Semana lfnta, repetindo as rÕ1"€~. a
natureza '5S anresenta juntas, competindo
com as tonalidades rosas 'das paíneíras,
para dar a justa medida da comnosícão e
Que sõmente se expliram por causa dessa
luz e dêste céu em contraste com o verde
escuro e denso da mata círcundante. En-
contramos, também, na forma e no ritmo
das montanhas das serras, "alezro vívace''
contrapondo-se a momentos de contem-
plação, "adágios" dos vales e planícies.

Os artistas 'mineiros tiveram essa justa
comnreensão da' arte de comnor: Como
canta um muro branco caiado em ron-
traste com os alisares de pedra-sabão,
como no interior das' igreias souberam
criar momentos de eloqüência nos altares
de madeira talhada, dourados refletindo a
luz, silêncio !pausa nos brancos muros, ao
contrário de muitas igreias híspano-ame-
ricanas onde a veemência do adôrno não
deixa lugar ao repouso e toma, põr com-
pleto. paredes, colunás e tetos. Ou, nos
exteriores de algumae igrejas, muito bem
estudadas e proporcionadas,algumas bem
movimentadas com a obra de Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Obra rica,
complexa e um pouco preciosa que conse-
gue na Capela da Ordem Terceira de São
Francisco, elementos absolutamente novos
e que chega à sua máxima expressão na
Igreja de São Francisco de Assis onde a
única obra estranha ao artista é a pin-
tura do teto, criando assim um dos mais
perfeitos momentos do período colonial.

No urbanísmo, como em Ouro Prêêo,
plàsticamente uma maravilha, com suas
ruas adaptadas à topografia local, com
suas ígrejas .otimamente distrtbuídas, cer-
tas formas, como, por exemplo, o pinho
do Paraná entra como elemento na com-
posição barrôca.

Na extraordinária Igreja de Bom Jesus
do Matoz;inho em Congonhas do. Campo, o
Aleijadinho constrói um conjunto arquíte-
tônico integrando o grupo escultural dos
proretas na composição através de planos
absolutamente definidos, criando, à me-
dida que nos aproximamos, Um jôgO de
volumes contrapostos' e relacionados entre
si e o corpo da Igreja. Aqui se ,Pode dízer
que adquire uma qualidade de artista prí-
mítívo, porque na elaboração dessa cultura
volta-se às raizes, ao gótico, "influência de
estampas florentinas de 1470 que êle pro-
vàvelmente conheceu e, que, por sua
vez, refletiam a influência da arte alemã.

li: curioso como lt palmeira Imoeríat, ele-
mento nôvo, importado em 1803 !Por Dom
João VI parar-a feita para completar a
arouii!etllra barrôca. O Oarrno de São João
deI Rei nos ·óá a ilustração: Um grupo de
palmeiras defronte a Igreia líaa a cons-
trucão, através da paisagem, com o ho-
mem; os tons vetustos dos esoícues das
palmeiras compõem admiràvel):npnte as
.pilastras e o ;portal de pedra-saoão, Que
em São João deI Rei apresenta tonalidades
cinza escuro azulado com o ar.enite. In-
felizmente não se pode dizer que o estado
de conservacão seta bom; a íncomoreen,
são de. grande número de prefeitos oue
pensa resolver problemas de Jardins pin-
tando a base de árvores e palmeiras é mal
que parece irremediável no Brasil.

Em Congonhas do Campo, por· exemplo,
ao lado do magnífico 'grupo arcuítetõnt-o
barroco, colocaram uma construcão éspüría
desvirtuando o valor do monumento na
paísaeem e a intencão do Aleijadinho de
que essas estátuas fôssem vistas contra o
céu azul coalhado de nuvens gordas, re-

-; chonchudas e infladas. :tsse "bailado de
estátuas" romodiz Germain Bazln, quan-
do iluminado pelos últimos raios do sol,
transmite a sua mensagem de intensa emo-
ção poética .e rítmica. Dizem cue um pre-
feito mandou fazer um' coreto!

Absurdos dessa ordem sàmente àconte-
cem no Brasil.

Estamos, porém, num país onde se tem
ao lado do homem na idade da pedra, o
do século XX: passamos do carro de boi.
ao automóvel e ao avião, sem a tradição
européia. Estivemos isolados do resto do
mundo durante muitos anos, mas, foi
nesse isolamento nessa calmaría aparente
que se verificou ~ entrschoque das culturas
e o caldeamento das raças: o resultado é
uma maneira. ,própria"de viver, de amar,
de pensar. Daí, o artista plástico, deve
tomar seu vocabulário: da observação da
fauna humana, seus hábitos, costumes e
contradições, situando-os e relacionando-
os à natureza e à paisagem à qual im-
primem seu caráter e são por ela modela-
dos, para que, atrasés de sua visão ,pessoal,
com sua própria maneira de expressão

consiga transmitir a sua mensagem de
emoção poética.

Não se trata simplesmente de emprestar
elementos ao folclore, acreditando com isso
fazer arte de expressão nacíonal, conse-
guindo, isto sim, apenas "aparência" por
ser o conteúdo, a maneira de ver, comple-
tamente alheios. Trata-se de ir aos fun-
damentos da alma do povo, à paisagem
brasileira para, com êste vocabulário, re-
criar uma nova sintaxe, uma nova lin-
guagem.

Não é outra a experíêncía de alguns
artístas brasileiros, de um Guimarães Rosa
que, observando e estudando profun~a- ,
mente os falares, suas eorrespondêncías
com determinados estados de alma e com
a paisagem, do homem do interIor, ería,
com êsses elementos, obra de valor uni-
versal; onde um Vílla-Lôbos tem na mú-
sica popular a fonte de sua inspiração.
E assim, outros, cada um no seu campo
tentando 'achar o caminho que leve a Uma
línguagem nova, própria.

No meu trabalho como artista, tento
formular um vocaoulárío partindo (I~ rl-
qufssima flora brasileira, de 'Sua infinita
variedá'de, introduzindo nos jardins espé-
cies nativas, estudando apaixonada e cons-
tantemente aS associações ecológicas, ob-
servando a paisagem natural e lutando
pela preservação dessa herança que .está
sendo destrufda ímplacãvelments pelas
queírnadas no campo e as poucas reservas
de mata junto às cidades, pelos loteamen-
tos e urbanizações anressadas onde a ter-
ra é arrasada PQr comnletn e onde depois,
;plantam-se árvores raoultícas, na maloria,
exótí-as, que lhe emprestam êsse ar de
cemitérios de 'Vivos.

Nesta época em que o homem da cidade
está mais do que espremido e sufocado em
sua moradia onde a ordem é: "mínímos
Standards", há necessidade de Cl'la't' gran-
des espaços livres onde se possa respirar,
entrar em contato com a natureza, ter a
oportunidade de poder meditar, contem-
plar uma flor ou uma forma vegetal num
lugar sossegado; dar à juventude o prazer
de desfrutar despreocupadamente o espor-
te e a vida .ao ar livre. Isto é, jardim com
expressão própria como obra de arte Que
deve ser, e, que, simultâneamente, sàtís-
faça esta neeessídade de contato rom a
natureza que t-em o homem da cívíüzacãc
tecnolôzíea . A tatefa, todavia, não termi-
na anuí, é precíso lutar contra. a cupidez
e o desejo de lucro imediato para preser-
var a flora, as, formações de mata, pre-
servar o que resta da magnífica herança
para legar às· gerações fut~ras.

Assim, conhecer o passado e aprender
os valôres fundamentais para se situar e
tomar consciênria do Que a tradição sig-
nifica, lutar pela preservação dos seus mo-
mentos e manifestacões expressivas em.
todos os campos. procurar uma linguagem
própria que reflita todos os nossos -anseíos
por uma vida melhor e mais equilibrada
e qUe consiga 'amalgamar e sintetizar o
sentimento de contemporaneidade que dá
à arte validade de contribuicão no pro-
cesso da cultura universal, é tarefa do ar-
tista br, ileiro" . O



1964 O Diálogo da Arquitetura
. com a População

Os estudos de técnicos e normas estéti-
cas terão sua importância diminuída nos
tempos que se aproximam. A análise e
compreensão da nova estrutura social,
passará á ganhar outra importância. AS
normas e regulamentações ora em elabo-
ração para os programas de reconstrução
e planejamento urbano devem' basear-se,
sobrecuuo, em idpias sôbre a vida.

O escritório do arquiteto deverá ser antes
Uma oncma de traoaino e pesqussas do
que o antigo "atelíerv. '

I

Nos dias atuais, devemos buscar, através
das idéias, uma aproximação à vida total.
Estas idéias, nao poderao evoluir, mesmo
quando próprias de uma maioria, se esta
maioría se caracteriza por uma mentali-
dade vegetatíva e passadista ,

~ engano procurar tolher o es;pilito es-
perimen.aí que desponta entre os estu-
dantes. (

I
A coesão, o sentido de unidade, numa

sociedade só são encontraéos através da
expressao das moraaías, pois elas revelam
o conceito da vida em comum.

Cabe aos jovens arquitetos iden~ficar-se
com as estruturas sociais baseadas na prç-
dução em grande- escala. A dímínuíção das
horas de traeaino diário levará ao aprovei-
tamento do tempo disponível para produ-
ção individual o.e pequena escala.

1l:lesdevem levar em conta, ainda, que ao
homem cabe viver no "espaço total" e que
o 'Planejamento da produção lhe propícia-
rá um número de, horas livres cada vêz
maíor .

zstes são tatôres essenciais na modifica-
ção das estruturas das cidades.

Os arquitetos ,deverão conscíentízar a
partícípação da coletividade, o que será a
caractenístíca dos padrões culturais de
amanhã.

O arquiteto moderno deverá comunicar-
se com a população.

A beleza, hoje, deverá eX\.pressar a am-
plidâo e a franqueza nas relações huma-
nas, as tônicas que possibilitarão um nõvo
estilo.

1951 - "O coração da cidade"
O planejamento arquttatôníco, nos dias

atuais, só pode ser concebido como traba-
lho de equipe. '
A concessão de bons resultados só será

possível quando esta cooperação fôr ba-
seada na aceitação, em comum acôrdo IPor
parte dos membros da equipe, de uma idéia

•
-O pensamento. de Bakema

"

de inter-relação dos vat!ados aspectos que
constituem o problema do pla~ejamento.

!

O centro comercial "ter Meulen-Waesen-
van Vorst" em Roterdam é constituído de
quatro elementos ínter-relacíonados por
uma ordem espacial. O arquiteto J. J. P.
OUd, viu, neste prédio, um passo' adiante
na arquitetura moderna, Isto foi realizado
nos escrítóríos da van den Broek e Bake-
ma, em equipe estruturada na aceítação da
idéia-chave de íntér-relação, ,
A relação entre os diversos elementos

deve ser reconhecida e em seguida "rea-
Iízada" com o fim de se obter uma ordem
própria,

1952 - Debates sôbre o Trabalho
de Equipe

Os atuais métodos de trabalho l&aseiám-
se numa ordem aamínístratíva, '1l:.ste es-
tado oe coisas deve ser aiterauo em prol
de uma ornem baseada no uso da Imagi-
nação, ímagmaçâo tomada no seu sentido
fecundo.

1957 o desenvolvimento do
movimento moderno
de Arquite;tura

•

dos. Uma resistência muito maior lhe será
oposta. Cônscio da valídez' da ínter-reía-
ção dos renõmenos, deverá estender sua
imaginação a esferas onde hoje a espe-
cialização, sob tôdas suas formas, preva-
lece. O planejamento urbano pode indi-
car o uso que se dará a determinada área
de uma cídade, cabendo ao arquiteto vísua-
lizar as condições !particulares que serão
levadas em conta em seu futuro desenvol-
vimento. A. tipificação POr exemplo, é
pane essencial da expressão arquitetôníca
e a relação entre os diversos tipos tem
influência decisiva' no desenvolvimento de
cada típo de per si. isto nunca poderá. ser
feito pelo planejador urbano que deve con-
siderar uma série de circunstâncias de
outra ordem. ~ ao arquiteto faltar a no-
ção de relacionamento entre os t1pos, corre
o risco de íncídír, para fugir da monoto-
nia, numa solução especial meramente de-
corativa.

A forma constítuí um meio visual de -
comunicação entre pessoas. O movimento
mouerno perderá em qualidade se não
considerar êsté príncípío.

1957 - Arquitetura para Clientes
Anônimos?

Como 1P0derá a disciplina arquitetõnica
voltar a funcionar na vida diária?

E como poderá a pesquisa de arquitetura
e planejamento ser feita numa sociedade
em que se encomenda construção para.
clientes anônimos?

Como poderão o planejamento e a ar-
quitetura disciplinar as diversas fases no
desenvolvimento de cidades, vílarejos e
conjuntos, mantendo, em tôdas as rases, li.
unidade dentro da variedade?

Como poderá a industrialização fornecer
elementos construtivos que permitam ex-
pressar as varíações no modo de viver?

oomo poderá o plan flexível atender as
modírícações necessárias à vida familiar?

Como poderá, no algomerado de cida-
des da Holanda atual, planejar-se o es-
paço em que êste pais se tornou de maior
densidade populacíonal do mundo ?

1959- A Arquitetura é necessária

Chegou-se, sem dúvida,a um momento
decísivo no desenvoivímenco do movimento
mocerno , Para os que trilhavam a via
prmcipal existia um 'aWo: estimular sepa-
radamente "6 desenvolvimento da consciên-
cia 0.0 homem no sentido de pô-Io em con-
tato COm o fenômeno chamado vida, .. A
mecanização comanda a ação dos cons-
trutores em muitos países e o planejamen-
to tomou um vulto' ímprevísíveí, no inicio
do nosso século. Muitas idéias do mdví-
mento moderno têm encontrado aplícação
nas socíedades. . Mas, com freqüência.
sente-se o desapontamento dos que for-
mularam originalmente estas idéias quan-
do vêem seus princípios empregados com
desamor e íncompreensão, num baixo ní-
vel de prostituição e. exploração. Torna-se
claro que o desenvolvimento de alguns dos
princípios do movimento .moderno só pó-
derá superar as 'barreiras existentes atra-
vés de ume reorganização dos métodos de
trabalho. -

As populações são confrontadas com há-
bitos de vida 'produzidos em massa.

A oportunidade de comparar diversos
modos de viver, perde-se no meio coti-
diano, Se a comparação não é possível,
perdemos a noção da relatividade do nosso
modo de 'Viver democrático.

Para dar o passo seguinte os métodos de
tra:balho do arquiteto deverão ser altera-

Os velhos centros urbanos são mais su-
gesttvos que novas unidades de vizinhan-
ça. Atravessamos um !período em quê se
deve ensinar às pessoas como vísualízar
as estruturas sociais, quer pelo uso dá. pa-
lavra, quer pelo do desenho arquitetõnico
consciencioso.

15

Devemos informar, através <ks rormas
construídas, o p~o seguinte da. evolu-
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ção da estrutura das relações sociais. Esta
é uma pesquisa que poaerá tornar o tra-
balho ao arquiteto uma neeessicade per-
manente, como o pao e o vinho. Com-
pete-nos restaoelecer a função da forma
na víua diária, As escolas ue arquitetura
deverão ecucar os alunos para que pos-
sam erigir através do vianeJamento e <Ia
arquitetura de sua época.

O projeto de prédios de uso bem caracte-
rízaao (por ex, seue de rírmas comerciais,
centros governamentais) aeve ser imciaeo
,pela visuanzaçao ao programa, pois atra-
ves dêie sérá estabeíeciuo como as pessoas
pouerao se isoiar ou se enconcrar - en-
quanto trabalham.

1l:stes ;prédios, cada vez, se assemelharão
a VHareJGSou eidaues, enquanto que as C1-
da<t,,::; tomarao graoativainente o aspecto
de préoio. uníceces ae vizmnança ueve-
râo ser uma espécie de casceio CO.n torres,
quartos, galerias; corredores secretos e
pátios surpreendentes.

1944 - Arquitetura para
"o l\'laior NumerO"

O desamor dos arquitetos pelos proble-
mas' CiO "maior numero" nos impede de
soiucíonar o ' problema das "hauuaçoes".
lJevemos saber como íncuvíduos e grupos

vivem em relação ao' sol, ventos, árvores,
horizonte.

Os movimentos trabalhistas ficaram para
trás e estamos vivendo o tempo em que
as rclaçoes se razem em condições de
ígualdaoe,

Não é mais uma sociedade que especula
no assim cnamaco "mercado ae -traoalho"
e sim uma sociedade que aceita, como
senao um direito de todos, a expressão in-
dividual. ..;

E melhor lidar com a realidade do coti-
diano, ao gue com uma espécie de estilo
domíngueíro, não baseado nas reívíndíea-
.ções dos que hoje constituem o chamado
"maior número".

A arte de deseobrír' que "eu" sou um
grande numero, O [lrocesso de familíarí-
zação com a. maravilha denominada es-
paço.

A construção desempenha uma função
neste processo.

A forma arquítetôníca se desenvolve
através do projeto, onde ptanejadores - e
arquitetos devem trabalhar numa relação
simultânea e não hierárquica.

1962 - A Missão do Arquiteto

/

A função da expressão arquitetõnica e
do planejamento urbano na sociedade con-
temporãnea não diferem da que existia nas
sociedades do passado.

Arquitetura e planejamento são, simples-
mente, expressão espacial da conduta hu-
mana. Nesta conduta, uma .séríe de cons-
tantes são pensamentos, O ser humano é
feliz, é triste, ama e morre. Há, [lorém,
um aspecto que se tem transformado ràpí-
damente: a relação entre o homem e a
totalidade do espaço universal.

Nas sociedades !passadas, esta relação ho-
mem-espaço total, foi regída, respectiva-
mente, pela religião (Idade M.édia - culto

• ", tê): pel!\ economíe, PQUtlca. (século XIX
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- primazia da posse»: pela administração
(século xx: - importância da gerência).

A nova sociedade dará ao homem con-
dições para manter reiações individuais
com a totalidade vívencial: o direito de
ter uma opinião própria sôbre a vida.
Assim, recursos técnicos, físicos, psicológi-
cos e estéticos, devem ser utírízados para
criar as condições que !possibilitem ao ho-
mem encontrar sua opinião jiesseaí sôbre
a vida, defínída em têrmos espaciais.

Os volumes construidos constituem um
fator de enorme importância neste condi-
cíonamento.

o homem cria o meio ambiente e, em
seguína, passa a ser ínnuenc.auo por sua
proprra criaçao. Os recursos uunzaaos na
criaçao aos ambientes suo símpies paredes
e aoerturas nestas pareces. O matenai <te
que é teita a parede tem pouca imoortãn-
ela. Os meios construuvos drversuaearao-
cada vez mais os típos de muros e suas
aberturas. O vo.aouiàno aumentou e é
enriquecídc cada vez mais. Durante 2,000
anos, os homens viveram sob as árvores,
próximas ao solo. bomeme nos úlamos
bOO anos é que êíe foi capaz de viver acima
da capa das árvores, em contato com o
horizonte.

Agora, tôda a gama de possibilidade pe-
verá. ser empregada para harmcnízar a
vida no solo com a víua que está em con-
tato com o horizonte,

Quando a construção multiplicar as pcs-
srbíudades de <Vivernum determinado es-
paço, estabelecendo Vll1CWOSmaíviduaís
com êste espaço total, estaremos sacisreí-
tos. zsce tipo ue ccnstruçao levará ao de-
senvolvimento de uma escétíca ou de um
estilo baseado no direito de opinião pessoal
de todos sôbre 'a v~a.

Isto implica numa líberdade de espírtto
que Só pode ser encontrada quando a todos
é garantida a sacísração de suas necessi-
dades materiais. Esta é a autenuca de-
mocracia. Voltemos ao passado. Nas an-
tigas' cidades como Amsterdã e Paris

• encontramos ainda a massa de prédios
construidos no passado. São as casas dos
qUe produziam mercadorias. Não encon-
tramos a moradia da população anônima,
pois, com f~'eqüência, esta população não
tinha um lar fixo; vivia de maneira ins-
tável, em moradas improvisadas, fora das
muralhas da cidade ou abrígada ,por aquê-
les que desempenhavam funções destaca-
das na sociedade.

As favelas, (slumsi surgídas no século
dezenove, foram a primeira manifestação
de uma camada pcpulacíonal que emergia
do anonimato, .buscando um lugar, mais
próximo do .soí, desejosa de ver reconheci-
dos seus direitos de ter uma defin1ção
própria ante o-espaço total.

Creio que o grande ínterêsse despertado
entre arquitetos pelo tuioitat: dos índios
Pueblos, (Sudoeste dos EE. UU; ) e das

, tribos a~ricana.s deve-se à ~xistência, nes-
tas comunidades, de uma expressão espa-
.cíal que retlete as aspírações da totali-
dade da população. Devemos, no entanto,
levar em conta a luta dessas populações
para se equiparem com as técnicas utili-
zadas em diversos países da Europa, na
América e na Rússia. ll:ste éo drama, Em
nossas comunidades •. procuramos dar ao
cliente anônimo uma expressão espacial de
sua maneira de vi!ver. Nas sociedades pri-
mitivas, esta maneira de Viver está cara c-
teriza.c,m" :Fe.ltauHhll, no entanw, &.$' t6c~

nícas c~zes de livrá-Ias do mêdo e-do
terror que entravam o gozo de uma vida
'total e piena, E preciso iemorar que o
runcionaiuemo uesras socíecaues prrmítí-
vas repousa com rreqüencia na exp.oraçao
de tOClOSos tIPOS ue cerrores e superstiçoes.
E CUi'lOSOconscatar a existência ue um con-
rronco, coucnano entre nomens e raças.
lVlas, por outro lado, existe o confronto en-
ti e sociedades pnnutivas, dotauas de há-
bitos mtegrados, cujos memnros aspiram
a equipar-se com tecnicas modernas, e. 20
nosso sociedade, desmtegraua .pelas mes-
mas técnicas e em busca ae urna nova ais-
cipiína integradora. Por esta razao, ne-
cessitamos uns CIO ouiros, quer sejamos
brancos, amareios ou negros. compete-nos,
simpresmente, mooiuzar-nos como arqui-
tetos e arquicetos-pranejacores capazes de
coordenar e integrar. eomence o árquíte-
to, através do uso críterioso dos voiuznes
construidos, está em conciçoes de dar ao
homem as condíçoes para expressar seu'
díreitoa uma viaa pessoal.

Os elementos para tanto são simples:
paredes, cooer.uras, portas escadas, eieva-
cores, materiais e equipamentos tecmcos, O
estilo resuitará - da relação erure .estaa
coisas. '- .

1tstes elementos, entretanto, podem ser
usacos negauva ou posiuvamente, ae ma-
neira ativa ou passiva. "-

Pode-se, pela. combinação de tais ele-
mentos, estnnu.ar a reraçe,o do homem com
a lUZ, com o nonzonce, com a na.urezs e
com os espaços, oaoa homem tem o di-
re.to de escar em conta.o COl1'lo fenôme-
no a que cnamamos (Ia vida total e é pela
uso dos VOlumes construiaos que isto pode
ser consegumo, Esta e a runçao oa ai qui-
tetura e CIO píanejamenco no desenvorví-
mente da nova socieuace ,

Em muitos lugares, pode-se constatar a
diferença entre uma arquítecura ativa e
uma passiva. Num mesmo local, determí-
nauos elementos e padroes são utilizados
de forma passiva por arquitetos desinte-
ressados I e ínuírerentes à consecução das
qualidades espaciais, enquanto que o grupo
ae arquitetos Oandílís - Woods, usa os
mesmos danos ue forma ativa e particí-
pante , A diferença é notável! As células
individuais encontram-se dispostas como
as fôlhas de uma árvore: o tronco ta caixa
da escada) é envolvido pelas fôlhas (os
apartamentos) . O individual e o COletivo,
entidades estreitamente relacionadas, ex-
pressam o fenômeno da vida total e !plena,

A nossa tarefa consíste em considerar a
dísposíção espacial dos volumes construi-
dos como uma função da ,vida social. A
nova sociedade aquela que possibilitará ao
Indivíduo expressar seu conceito de vida
em sua totalidade. Estas são simultânea-
mente as maís antigas e mais recentes fun-
ções da arquitetura e do planejamento. Os
meios são simples: paredes, pílotís, jane-
las, escadas, elevadores, lajes, equipamento
técnico, e o plano que estimula uma nova
liberdade.

ltstes têrmos, constituem a idéia central
a que se podem subordinar especialistas e
técnicos. 11:em tôrno desta 'idéia que o
arquiteto pode ordenar e integrar. Preci-
samos iniciar a luta capaz de tornar a
arquitetura uma função essencial à socie-
-dade , Criação ou rotina. Modo de vida
ou estética. Liberdade ou ditadura. Si-
multaneidade ou hierarquia. Integração
ou caos. Planejamento ou administração.
Estrutura ou decoração. Função da arqui.
tetura. eu tunc1onalliIDQ$, Q

-------------------------------------------------------------------~------------------------~.---------------------------



A industrialização transformou funda-
mentalmente o mundo. Os aspectos poaí-
tivos do gigantesco crescimento da produ-
ção são acompanhados por fenômenos
negativos que crescem incessantemente,
ameaçando as próprias bases do meio am-
biente humano. Não Só a natureza ao
nosso redor tem suas leis contra-tadas e
violadas, em nosso próprio organismo ob-
servamos uma ínsurícíente capacidade de
adaptação frente à impetuosa mudança
das condições de vida. A civilização, sem
ter resolvido as antigas cont.adíções so-
ciais que acompanham Sua evolução, de-
para-se com novas contradições internas.

Como será possível criar um ambiente
humano de acôrdo com o nivel cultural dos
seus integrantes, que responda às exigên-
cias de consumo â:s bens f ..brictuios e
que, ao mesmo tempo, propicie um equilí-
brio harmonioso não só nJ' meio biológIco
natural, como em nós mesmos?

Nos organismos urbanos, sob a influên-
cia do desenvolvimento impetuoso, nume-
rosas relações foram cortadas. Outras se

Arquitetura e o. meio ambiente

entrechocam em antagonismo ínadm.ssí-
velou são sacudidas de modo incrível.
Neste meio, vive o homem apreasac o,
cujo ho: ário natural é atingido e cuja
maneira de passar o tempo, foi há muito
violentada.

~te ,pre,eesso civilizador se Expande
como uma avalancha, atíngíndo regíões
nas quaís ainda ra.entemen.e, e.am váli-
das as rnilenares regras do jôgo Entre na-
tureza e o homem. Séculos sao superados
em vínte, cinqüena ou cem ancs , Será
que nestas regiões de desenvo.vímento
brusco também deveremos repetir -os vicios
de uma civilização descontrolada?

Onde devemos prccurar os germes de
um nôvo equíl.brío que não se limite sim-
plesmente ao 'homem e à natureza, mas ao
equílíbrío entre o homem, a natureza e
tuco aquilo que o homem criou e que o
deveria servir? Sôbre o qus se basea-à a
maneira de viver que. sem rejeitar qual-
quer conquista da civilização, representará
a 'Vitória C:ohomem sôbre a técnica? Uma
vitória cuios frutos possam ser colhidos
por todos os habi antes de nosso g.obo
terrestre. Qual será a posiçii» que ocuparão

neste processo o arquiteto e o urbanista
que devem construir mais do que um sim-
ples abrigo?

O IX Congresso Mundial da U .1. A.
pro ura.á responder a esta última per-
gunta, ao acordar os temas da evolução
da estrutura resídencíal do homem e a
paisagem do meio ha-bitável da procução
e do local de trabalho e do patrimônio
histórico no mundo moderno.

A Evolução da E&ltrutura
.Resídencial

os problemas mais recentes da estrutura
residencíal consistem, notada:nente, na
necessidade de ordenar as migrações es-
pon.âneas da população, cujo número aU-
menta ràpidarr.ente em grande parte dos
países no mundo. Nas nações industrial-
mente avançadas, o problema maior é a
cístríbuíçâo írr egu.ar da população e a
concentração progressiva em uma ou vá-
rias aglomerações de grande porte. Nos
países ainda sob o processo de industriali-
zação ou que iniciam êste estágio surge o
prob.ema de uma nova estrutura residen-
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cial que deveria ser determinada de ma-
neira planificada.

Além do processo de urbanização em
curso, outros fatôres influenciara:n a evo-
lução da estrutura residencial tais como,
zoneamento das emprêsas industriais e dos
serviços, as exigências crescentes dos equi-
pamentos de transporte e a aguda neces-
sidade de áreas para repouso e lazer.
A determinação das dimensões ideais de

uma cidade tem sido objeto de muitas dis-
cussões. No primeiro plano, de ínterêsse se
acha a evolução das grandes aglomerações
de diversos milhões de habitantes. Na
teoria e na prática, nas defrontamos uni-
versalmente com uma série de diferentes
concepções - desde as idéias da necessi-
dade absoluta do crescimento futuro das
grandes cidades atingidas, até as exigên-
cias da dispersão num sistema de pequenos

cas; os transportes; as zonas de repouso;
e, também, as reservas naturais, - as do
campo, como as das aglomerações urba-
nas - e colocando o problema do grau de
separação ou de interpenetração, dos di-
ferentes fatôres funcionais. I

Ainda em relação a êste aspecto é muito
importante considerar os meios capazes de
permitir a formação intencional e plani-
ficada de um sistema de estrutura resí-
dencíal, Não basta, para tanto, elaborar
projetos urbanísticos e indicar medidas
legislativas. As diferentes experiências
mostram que a plena realização dessas
estruturas, depende de tôda a conjuntura
econômica da sociedade, de suas possibili-
dades de desenvolvimento planificado, da
distribuição das fOrças produtivas, dos
equipamentos sociais, culturà.is e outros.

problema' do equílíorío biológico entre o
trabalho, a habitação e o repouso. Os as-
rpectos negativos da rápida industrializa-
ção, caracterizados pela destruição da pai-
sagem, poluição da atmosfera e dos cursos
de água e o domínio da paisagem pelos
meios de transporte de tôda espécie, che-
gam a ameaçar' a base bíológíca do ho-
mem. A criação de uma nova paisagem
torna-se ímperíosa para salvaguardar e
recultívar a que foi destruída,

No decorrer da história vimos desenvol-
ver-se, sob a influência da ação do ho-
mem, três tipos fundamentais de paisa-
gem: a paisagem natural, a paisagem
agrícola e a paisagem industrial. Em que
sentido deverá se orientar o desenvolvi-
mento futuro? Em direção a um nivela-
mento dos tipos de paisagem, ou ao con-

Igreja N. s.a dos Remét!.ios, próxima a Ma.uã - Estado do Rio de Janeiro

elementos autônomos. a comum, atual-
mente, a construção de cidades-satélites.
Estas todavia, apesar das incontestáveis A paisagem é hoje, numa parte predo-
vantagens parciais, não souberam provar minante do mundo civilizado, obra co-
serem capazes de se destacarem das gran- mum da natureza e da atividade criadora
das cidades; ao contrário, têm conduzido, do homem. A necessidade da críaçâo da
em príncípío, a um maior crescimento. paisagem, respeitados todos os aspectos
As experiências conhecidas referentes à biológicos, sociológicos, típológícos e da

orientação do desenvolvímento das cidades composição, ressalta a ímportãncía da ar-
mostram ser impossível continuar dando quítetura paísagístíca nas concepções ur-
atenção somente às grandes aglomerações; banísticas e arquitetônicas e indica' a ne-
deve-se abordar a planificação de regiões cessídade de integração progressiva na
inteiras, compreendendo tanto as popula- criação arquitetônica global.
ções das cidades e do campo, como todos
os outros elementos: as áreas destinadas' Torna-se patente, principalmente nos
à produção: cs .recursoae .rêdes- energétí- : países industrializados, a importância do
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o Homem e a Paisagem trário, em direção ao seu enriquecimento
numa escala ampla, integrada no desen-
volvimento das estruturas residenciais,? O
problema da paisagem chamada urbana,
define-se como um dos problemas mais
importantes na criação do ambiente hu-
mano.

o Ambiente Habitável
As .antigas cidades passam por um pe-

ríodo impetuoso de reconstrução. A ca-
rência acentuada de moradias em quase
todos os países do mundo, não permite
geralmente intervenções radicais' no caso
das habitações não satísratórías existentes



no núcleo original, dificultando desta for-
ma o atendimento das exigências, até hoje
sem precedentes, de novos espaços loca ti-
vos. Na maioria dos casos, as cidades pro-
curam responder a esta demanda se en-
tendendo através da construção de' novos
conjuntos residenciais, destituídos de maior
ligação lógica com o organismo primitivo.
Na concepção dêsses novos conjuntos in-
tervem as exigências da industrialização
da construção e, também, uma maior pres-
são no sentido do adensamento, provocada
por outros fatôres funcionais. De modo
geral, deve-se admitir que a diferenciação
racional entre habitação e os outros fatô-
res urbanístícos, acarretou em muitos ca-
sos, tamanha ruptura entre êles, que se
fala cada vez mais do estilo monótono e
desinteressante dos novos complexos re-
sidenciais.

As antigas e novas comunicações no in-
terior da cidade, obrigam o cidadão de
qualquer país do mundo a percorrer dis-
tâncias que dia a dia lhe roubam mais
tempo. A hipertrofia do tráfego nos sufo-
ca. Nem mesmo a solução perfeita do
ponto de vista técnico. nem a segregação
conseqüente do transporte motorizado e
dos pedestres são suficientes. Seria possí-
vel criar contatos entre as zonas runcío-

. naís, entre os locais de trabalho, de mo-
radia e de repouso, capazes de reduzir as
exigências do nômade moderno face ao
transporte, em vez de empurrá-lo sempre
para o seu veículo ?

Na criação do ambiente habitável nos
defrontamos ainda com uma série de si-
tuações que 000 foram nurícíentemente
analisadas, e para as quais não encontra-
mos resposta satisfatória.

A composição do espaço começa a ser
criada em bases completamente novas,
mas a habitação individual continua a ser,
na maioria dos casos. a velha unidade
isolada. As relações entre a moradia e o
meio habitável (serviços, etc.) , não alcan-
çaram ainda um nível que respondesse às
aspirações do homem do século XX. à
tôdas as possibilidades vivenciais da com-
plexa vida moderna.

Não é, porém, suficiente compreender
apenas o aspecto atual destas relações.
Devemos prever as exigências que as pró-
ximas gerações farão em relação ao meio
liaõitâue! que hoje criamos, O processo de
automatização da produção suscitará a
necessidade de uma crescente compensa-
ção para a previsível tensão nervosa. A
emancipação das mulheres exigirá sua
libertação das funções que as prendem ao
lar. A redução progressiva da duração do
trabalho suscitará um nôvo regime coti-
diano, ao qual deverá corresponder um
meio habitável adequado, Ali extgênclas
impostas pela civilização, corresponderão
exígêncías . em relação à educação, etc. O
método empírtco inão nos é maís suficiente
para responder' a esteS "problémás. Deve-
mos nos valer da ciência, assim como,
participar dosmovimentós secíaísque hoje
preparam o amanhã. -, ----' ._.

Trecho da Av. Preso Antônio carlos _ Rio _GB.

A Produção e o Local de
Trabalho

num barulho incessante, os males profis-
sionais, as neuroses.

O meio humano sofreu a conseqüência
do desenvolvimento das emprêsas e o local
de trabalho a conseqüência da reconstru-
ção sucessiva e da intensificação da. pro-
dução, dentro de limites físicos reduzidos.
A maioria das cidades está marcada pelo
desenvolvimento espontâneo da indústria.

Como melhorar a atual situação? Como
assegurar uma futura evolução da produ-
ção, em harmonia com os demais fatõres
que constituem ou icrígtnam o meio am-
biente humano? O uroanísta e o arquiteto
devem conquistar uma nova .posição dí-
versa da atual. Devem partíeípar direta-
mente das fases iniciais da concepção de
desenvolvi:nento da produção, consíderan-
do as propostas imediatamente a ,parUr
do impacto que as mesmas produzirão sô-
ore o ambiente. Todo processo produtívo
atinge de certo modo o seu meio. O ar-
quíteto deverá determinar, com um con-
selho de especialistas, qual o alcance e os
limites dentro dos quais s'e possa evitar a
deterioração do meio ambiente, dos locais
de trabalho e das moradias próximas, en-
fim do meio habitável.

Estamos no início da era atômica. O uso
pacífíco dessa energia representa uma
fase nova da revolução técnica. Os mo-
dernos métodos de produção, a sspecíalí-
zação, a cooperação e a automação acar-
retam a concentração da produção em
imensos estabelecimentos de nível econô-
mico superior. A agricultura também se
está transformando em uma produção de
base industrial. Conceitos modernos arre-
bentam os velhos esquemas sôbre comér-
cio, serviços, pesquisas e administração.
Em todo lugar, o arquiteto enfrenta uma

Na evolução da civilização, a produção
teve papel primordial. O rápido desenvol-
vimento das rôrças de ,produção, ligado ao
crescente consumo social, criou imensos
organismos urbanos e aglomerações indus-
triais qUe se estendem por dezenas de qui-
lômetros. A humanidade viu-se inundada
por produtos, com os quaís nossos ante-
passados nem sequer sonhavam. A matu-
ridade dos países é julgada hoje através
do seu consumo de aço, papel, borracha,
cimento, ácido sulfúrico, carros, aparelhos
de televisão, materiais plásticos, fibras ar-
tificiais, tecidos, calçados, gêneros alimen-
tícios. Tudo isto, deve ser fornecido em
milhões de toneladas, de metros quadra-
dos, de peças. O homem está rodeado pe-
las últimas realizações da técníca que tor- 19
na-lhe a vida mais agradável, oferecendo-
lhe coníôrto e informações mais rápidas;
mas, -o reverso d.a medalha é o:consumo
de toneladas de tranqüílízantes, a respira-
ção do ar poluído - pela--t1lll:lAÇa.;: a .. vída., •• --1lomeiudrabalhãilcro-:-.:Esti'uLUrá metálloa



complexa rêde de relações e o problema
de um 10.al ce trabalho de tipo nôvo, onde
o homem passa metade de sua vida ativa.
Deve pcr isso prEOCUP3T-se r om as con :ii-
ções fhiológLas e psíco.ógí ras do tvat alno
humano, hoje e no fu~uro. Deve apoíar-se
em um conhecímsnto cíentí.Ico dos re 'ur-
sos ma.ertaís e numa coordenação tertto-
ríal planejada. somente assim, o arquítsto
poderá definir a matéria prima a ser
transformada, por seu a;o c:'iador, em um"
obra arquítetôníca.

o Patrimônio Histórico no
Mundo, Moderno
A edificação das habitações humanas

sorre um incessante processo de seieçao,
reconstrução e adaptação às mucantes ne-
cessidades vitais do homem.

A edificação e a reconstrução das cida-
des industriais in.errompeu brutalmente,
no decorrer dos dois últimos séculos, o
harmonioso procesro da adaptação das
cidades hístôrít as, cesíquüíbrando a estru-
tura residencíal e a de vastas regiões, onde
predominaram paisagens naturais e culti-
vadas.

As teorias da conservação dos monu-
mentos históricos, em voga no inicio dêste
s.cuío, estão atualmente ultrapassadas.
Verificou-se que a Simples preservação das
construções, isoladamente, não era sufi-
ciente, em virtude das transformações fun-
damentais do meio ambiente. Exace:ba-
ram-se os antagonismos entre as novas
construções e os centros históricos a.nda
existentes nas grandes cidades, dado o 'l'á-
pido aumento da população, sua crescente
mobilidade e às exigências impostas pelo
confôrto técnico.

Modificou-se portanto, o critério por nós
adotado ante a questão dos monumentos
históricos. 1!:ste critério foi elevado ao nível
urbanístico. O desenvolvimento da con-
cepção do caráter unitário dos monumen-
tos abrange desde o respeito às formas in-
teiramente evidentes, até a compreensão
de sua gênese e do seu relacionamento.
Predomina um problema: como utilizar os
monumentos históricos de acôrdo co:n as

necessidades da vida contemporãnea, ín-
c orjorando-os ao organismo dos complexos
de produção e de habitação.

:É possível considerar, de uma, forma
geral, a existência de categorias de mo-
nurr.entos históricos, seja íso.adamente,
seja em centros preservados nas cidades.
Desenvolvem-se assim doís pontos de vis-
ta - o dos valô .es culturais e artísticos
dos monumentos tombados, e o da possi-
bilidade de utilizá Ios de ar.ôrdo com as
ex.gênt ías contemporâneas. Universali-
zam se, por um lado, os conceitos relativos
aos monumentos históricos, ao meio am-
biente preservado, à paisagem natural;
mas, por outro, há pontos de vista dife-
rentes sôbre os meios de alcançar uma sín-
tese entre um ambiente histórico e a vida
atual. Naturaln:ente, os centros das me-
trópoles são os mais expostos aos diversos
conflitos e sugestões. Enquanto certos ur-
banistas vol am a sugerir medidas "círúr-
gicas" de saneamento de um Haussmann,
outros defendem a manutenção dos ve-
lhos centros, demonstrando suas qualida-
des, não só artísticas, como sociais e eco-
nômicas. Alinham, nesta defesa, as van-
tagens de se criare:n Lhas de silên:io,
áreas de domínio do pedestre, assím como
centros naturais de compra e um meio
amb.ente agradável à vida social e cultu-
ral; recomendam ainda a regene:ação dos
centros, a exclusão do tráfego motorizado
de suas ruas e a adaptação de velhos edt-
Iícíos para moradia de certos tipos de
famílias.

A solução naturalmente não é tão sim-
ples. O antagonismo entre o plano de con-
servação e as proporções das construções
novas que, sob a pressão do último sécu.o,
penetraram na parte mais antiga dos cen-
tros, os problemas do transporte em gran-
des áreas centrais (,POr exemplo, em Roma
ou em Praga, onde a excursão do tráfego
motorizado de todo o núcleo contraríaría
as exigências de serviços, etc.) - tudo isto
exige ainda um amplo trabalho criador,
teórico e prático.

Mesmo preservando o mais possível os
conjuntos históricos, novas construções
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surgira o . O hístorícísmo romântico na so-
lução das novas construcões já é recusado
em nossos dias, mas ainda restam contra-
d.ções quanto à conservação dos crítéríos
que criaram ordínàríamente um determi-
nado ambiente, da possibilidade de sua
valorização nu:na composição nova; na
questão da fôrça das novas edificações e
da utilização de construções e materíaís
mede-nos. Tôda uma série de exemplos da
Grã-Bretarrha, da Itália, da Polônía, da
RFA, da Techeco eslováquía e de outros
países provam a possibilidade de soluções
diferentes, desde que se tenha um Ol:Jjetivo
claro e aue esta tarefa seja abordada por
um arquiteto maduro.

A seção tcheca da UIA que elaborou o
texto acima transcrito, declara ainda, que
provavelmente não se encori.rará respos-
tas totalmente satisfatórias aos cinco as-
suntos propostos pelo Congresso. Gostaría,
no entanto, de chegar, juntamente com os
representantes das demais nações partí.t-
pantes, a certas recomendações passíveis de
serem adotadas em cada país e de definir
alguns problemas. Desta forma, após o
encerramento do Congresso, os participan-
tes poderiam começar a procurar com 03
ínte.ectuaís, engenheiros, sociólogos, polí-
ticos e todos aquêles que se preocupam
com o destino da humanidade, as respos-
tas capazes de serem aplicadas, passo a
passo, na vida de cada país.

Na preparação do IX Congresso, a seção
tcheca da UIA tomou algumas medidas
abaixo assinaladas:

Inquérito: Proceder a um ínquóríto nas
seções nacionais da UIA; os resultados
após servirem aos representantes dos gru-
pos de trabalho, seriam reunídos e publí-
cados nos anais do Congresso.

Relatores: De acõrdo com a tradição dos
congressos da UIA, propõem a indicação
para relator-geral de um arquiteto do país
que hospeda o Congresso. Para o grupo de
trabalho "Evolução da estrutura resíden-
cíal", são de opinião que seria útil convi-
dar um relator da União Soviéti:a ou do
Brasll . Para o grupo de trabalho "O ho-
mem e a paisagem" um relator dos EUA
ou da Grã-Bretanha, ou o arquiteto Ca-
bral, de portugal. Para o grupo de traba-
lho "O meio habitável", um relator da
Suécia ou dos Países Baixos. Para o grupo
de trabalho "A produção e o meio de tra-
balho", um relator do Japão ou lia França.
Para o grupo de trabalho "O patrímõnío
'histórico no mundo moderno" um relator
da Iugoslávia ou da. Itália.

Exposições: Organizar por ocasião do IX
Congresso três exposições:

a) exposição das seções nacíonaís da
UIA, relativas ao tema do Congresso;

b) exposições dos trabalhos de estudan-
tes referentes ao 'Prêmio Atenas;

c) exposição de arquitetura Teche:o-
eslovaca. O



I Congresso nacional de
arquitetos sôbre planejamento físico

ção do homem e portanto, na interpen-
dência e solidariedade entre os indivíduos
e as instituições, exigindo um esfôrço
contínuo de renovação e planejamento;

7 - que êste planejamento de caráter
global, à semelhança da prática consagra-
da pelas modernas nações, deve ter como
objetivo Intervir no processo de desenvol-
vimento sócío-eccnômíco, atuando de for-
ma múltipla e objetivando resultados
quanto ao nível de renda, à estrutura e
ao ritmo de orescímento da economia,
níveis de vida e padrões de organízaçâo
social;

8 - que uma mentalidade neste sentido
de planejamento vem-se formando, no
país, .iá revelada. inclusive, em algumas
experíêncías isoladas do poder Públi "O,
não só no âmbito regional, como estadual
e municipal;

9 - que, no entanto, registra-se uma
marginalízaçâo sístemátíca e progressiva
do arquiteto dêsse processo de planeja-
mento, quer pela formulação incompleta
dos proble:nas relatívos ao desenvolvímen-
to sócio-econômico do país, quer pela
tentativa de importação de técnicos es-
trangeiros para realizar tarefas para as
quaís já estamos suficientemente equ.pa-
dos, estaóelecendo como conseqüên-ía, uma
capacidade ocios-a na oferta dos profissio-
nais, e, prejudicando o pro-esso de desen-
volvimento da cultura nacional;

10 - que, enquanto nas modernas na-
ções a tecnologia e a educação se desen-
volvem símultâneamente, os países em
processo de desenvolvimento são induzidos
a importar a tecnclogía neeessáría ao de-
sencadeamen;o de seu processo industrial,
permanecendo sem íntra-estrutura edu'::a-
cíonal capaz de fornecer-Ihes os traba-
lhadores, técnicos, cientistas e líderes ne-
cessários ao seu progresso livre, harmô-
nico e independente;

11 - que a aparente contradição reve-
lada entre os dois itens anteriores se
acentuará na medida em que as autorí-
dades desist.i:nularem o recrutamento de
novos quadros técntco-prcfíssíonaís e man-
tiverem ·a estrutura de ensino atual, in-
compatível com as necessidades de nosso
desenvolvímen to sócío-eccnômíco ,

curínba, 1966

Realizou-se em Curitiba, entre 12 e 16
de maio passado, o I Encontro Nacional
de Arquitetos sõbre Planejamento Físico.
O Encontro, que contou com a presença
do Mínístro Extraoil"diná,io para o Plane-
jamento e Coordenação Econômica, prof.
Roberto Campos, ao reunir cêrca de 300
pessoas entre arquitetos, advogados, (,;'::0-
nomístas, engenheiros e sociólogos, teve o
caráter ínterdíscíplínaj- que se afigura
como índíspensável no trato dos proble-
mas relacionados com o planejamento fí-
sico-territorial.
Pela primeira vez no Brasil, aspectos

fundamentais do planejamento físico fo-
ram debatidos de forma ampla e aberta.
Campo nôvo do conhecimento humano, o
planejamento físico vem sendo reconheci-
do como disciplina da mais decisiva sig-
nificação à vista de todos os povos -
sejam êles tidos como já desenvolvidos,
subdesenvolvidos ou em via de desenvol-
vímento,
O documento final do encontro, que a

seguir transcrevemos, se constitui, com
essas razões, numa manifestação da maíor
oportunidade e importância.
DOcumento Final do Primeiro Encontro

Nacional de Arquitetos Planejadores.
Arquitetos, SOCiólogos, engenheiros,
economistas, advogados e es~uiantes
de Arquitetura, vindos de tcdos os
pontos do país e reunidos em ourí-
tíba, entre 12 e 16 de maio, para
debaterem os problemas relacionados
com o planejamento fisico-territorial,
tornam público o documento-síntese
de seus trabalhos:

~3tes profissionais CONSIDERANDO:
1 - que o Brasil de hoje está em pro-

cesso de rápida e profunua transformaçâo
social acompanhada de írr.pressíonante
expansão cemograríca e sígriín.a.ívo cres-
cimento urbano;

2 - que herdamos do período colonial
uma estrutura social dualísta e aristocrá-
tica que se desenvolveu à sombra de uma
administração a.taments centralizada, di-
nástica e paternalista;

3 - que há cêrca de trinta anos, teve
início, neste país, um rápido processo de
industrialização, acompanhado de conside-
rável expansão da classe m rdia e orescen-
tes reivindicações. das classes trabalha-
doras por maior justiça SOcial e participa-
ção mais ativa na vida política da Nação:

4 - qUe a crise brasileira pode ser in-
terpretada como um fenômeno de desa-
[ustamento entre a dinâmica de uma so-
ciedade afluente e a ímobílídad , das íns-
ti tuíções tradicionais;
5 - qUe o hiato entre o Brasil arcaíco,

essencíalmente rural e arístoerá.íco, e o
Brasí! nôvo, industrializado e democrático"
não poderá ser vencido sem profundas
mudanças das nossas ínstítuíções sociais e
políticas;

6 - que uma socíedade tecnológíca e
extremamente complexa e díversltí rada,
deve basear-se numa crescente valoriza-.

1 - qUe o planejamento g:obal, confor-
me conceí.uaçao exposta, deverá ser utili-
zado como um dos instrumentos funda-
mentais para superação da crise sv.den-
cíada ;

2 - que o planejamento global desen-
volver-se-à em planos setoriais visando
obter resultados em faixas específícas de
atívídades Ou problemas, como o desen-
volvimento industrial, a produção agrícola,
a infra-estrutura de transpor.es e ener-
gia, os problemas de habitação, educação
(ou saúde pública; •
3 - que o planeja:nento global deve ser

utílíaado nos vários âmbitos que as carac-
terístícas de cada área indicarem, seja no
âmbito regional, em têrmos de regiões
programas, no estadual ou municipal;

4 - que em todos os escalões de aplica-
ção do planejamento global ou setorial,
íntegra-se necessàriamente o planejamento
ffsíco-terrr.ortal, como categoria especifica
que focaliza os aspectos e condicionantes
espaciais do que se planeja;

AFIRMAM

5 - que o campo específico dêsse pla-
nejamento físlco-territoríal é o do espaço
físico, onde os objetivos sócíc-econõmícos
devem se concretizar em têrmcs de loca-
lização, sistema de comunicações e equí-
pamentos, e onde se desenvolve a vida das
populações, condícionando, pottanto, seu
agenciamento como "habítat" em função
de todo conteúdo cultural dessas .popu-
lações:

6 - que ês.e aspecto é particularmente
importante em países onde os desequílí-
brios regionais configuram realidades cul-
turais extremamente variadas, que não
podem ser integradas no pro-cesso de
desenvolvimento através de intervenções
restritas à perspectiva de um planejarnen-
to econômico e, portanto, setorial;

7 - que o arquiteto sendo rormaco para
a compreensão do espaço físico e para o
manejo de técnicas de seu agencíamenro,
é um profissional naturalmente índícado
para responder por êste aspecto na ro:n-
posição de equipes integradas, responsáveis
pela elaboração dopl3.nejamento global;
8 - que no planejamento urbano os

arquitetos vêm assumindo posição de van-
guarda na promoção do planejamento poís
não só elaboram S'8US aspectos físicos,
como vêm propiciando o tratamento dos
aspectos econômicos, admínístratívos, le-
gais e sociais, pelos proüssíonaís ade-
quados;
9 - que êste aspecto revela, sobretudo,

uma der.cíêncía da estrutura de ensino no
país na medida em que a grande maioria
dos educadores brasileiros, obedientes exe-
cutores de uma anacrônica programática
educacional mantem-se nos estreitos ni-
chos de suas especializações sem atentar
para o fato de que a educação não é algo
estático nem isolado do processo histórico
e social;

10 - que o planejamento urbano deve
ser entendido como um processo con.ínuo
que pode ser ínícíado pela elaboração de
um plano básico e que deve ser imple-
mentado por um órgão permanente e
local;

11 - que é indispensável a compreensão
de que no atual decênio a população ur-
bana, já majoritária nas áreas índustria-
lízadas, constituirá a maioria da popula-
ção brasileira e que, portanto, a e íucaçâo
deverá atender a esta mudança radical,
democratizando-se em todos os níveis e
reestruturando-se, convenientemente, rara
atender ês.es novos anseie-s, mesmo que
isto venha diluir e rebaixar certos valôres
tão prezados de nossas elites;

12 - que o nosso instru:nental t êcnico-
prcríssíonat do planejamento ríst:o. peno-
samente elaborado através de autodidatis-
mo tem demonstrado a necessrdade : de
uma constante e sistemática aferiaçâo de
sua validade, que só se pode dar no ãm-
bí:o da prática, do ensino ajustado às ne-
cessidades do jlaís, e dos encontros de pro-
rísstonaís que atuam íntegradamente no
planejamento global.

RECOMENDAM
1. AS AUTORIDADES

GOVERNAMENTAIS

Que os Podêres da Repúolica adotem
medidas Iegaís e admínístratívas objetí-
vendo:
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a) a implantação de um processo de
planejamento global aos níveis nacional,
regional, estadual e municipal criando ur-
gentemente Organismos de Planeja!llento
Global, junto aos órgãos Executivos, dína-
nizando as estruturas técnicas e adminis-
trativas existentes;
,b) a criação de setores de planejamento

físico-territorial, de importância compatí-
vel com os demais setores, em todos os
organismos de planejamento global ou se-
toríal, nos níveis nacional, regional, esta-
dual e local;
c) o completo aproveitamento da capa-

cidade ociosa dos arquitetos brasileiros,
cuja assímílação cultural das condições de
nosso desenvolvimento tornam sua partlcí-
pação insubstituível no seu campo de ati-
vidade;
d) a programação em escala nacional

de treinamento de técnicos necessários ao
planejamento nsíco-terrítoríai,
e) a reformulação da estrutura de en-

sino na formação do arquiteto para aten-
der as característícas de desenvolvimento
do país, afirmando-o como profissional de
formação integral, apto não apenas para
o projeto, como também para o planeja-
mento, esta formação que capacita o ar-
quiteto para o planejamento deve-se dar
no âmbito das escolas de arquitetura;
f) a reestruturação do ensino para os

demais profissionais envolvidos no plane-
jamento global, ,para fornecer ao país, em
futuro próximo, equipes Integradas com-
patíveis com os programas governamen-
tais;
g) a elaboração, nos vários âmbitos

regionais, de planejamento físíco-terrtto-
ríal que localize .pólos urbanos, áreas de
integração e eixos de comunícação, de
importância fundamental para uma es-
tratégia de desenvolvimento, capaz de ori-
entar os investimentos, definir prioridades
de atendimento, instituir unidades de pla-
nejamento e administração nos níveis de
govêrno correspondentes;
h) a formulação da política nacional

de desenvolvimento urbano na qual se
objetive: ,
I - a expansão, reformulação e criação

de centros de pesquisa urbana nos quaís
serão elaborados índices técnicos, normas
e instrumentos legais que orientem o tra-
balho de planejamento urbano, em função
da realidade brasileira;
!I - promover prioritàriamente o pla-

nejamento urbano das áreas metropolita-
nas e de alta urbanização que interesse ao
desenvolvimento equilibrado do país;
!II - promover um programa geral de

financiamento que 'Capacite os municípios,
quaisquer que sejam suas dimensões a
empreender os trabalhos que dêem início
a seu processo de planejamento;
IV - obter textos legais que considerem

como de ínterêsse social as desapropriações
que visem a renovação urbana, permitindo
inclusive, a revenda a particulares.

22 2. AO INSTITIJTO DE ARQUITETOS
DO BRASIL

a) que através de suas Dívísões Na-
cícnaís de Traba~h'o encaminhe as pro-
postas; anexas a êste documento, relativas
ao instrumental_-práticp-prof.i.&sional, à
aprovação do Conselho superior au.;A1)·

sembléia Nacional, cuías sessões estão pre-
vistas para setembro próximo na cidade
de Salvador;
b) que promova junto às autorídades

govemamentaís e a todos profissionais
vinculados 'ao planejamento, a concretiza-
ção das propostas e recomendações dêste
Encontro;
c) que através de suas divisões especí-

ficas, estude as teses apresentadas no pre-
sente Encontro, e os relatórios parciais de
seus grupos, estabelecendo a partir daí, o
temário e subsídio para os debates do 2.°
Encontro.

PROPÕEM
1 - Para atender ao programa geral de

financiamento recomendado:
a) que os Governos da União e dos

Estados fixem uma percentagem sôbre tô-
das as despesas em obras e serviços pú-
blícos, a ser destinada à formação de um
fundo especíríco financiador de órgãos
responsáveis por planejamento físico-terri-
tortal em todos os níveis, objetivando à
elaboração de estudos, pesquisas e proje-
tos específicos;
b) que o Gabinete do Ministro Extraor-

dinário para o Planejamento e Coordena-
ção Econômica estime as necessidades fi-
nanceiras para dotar os municípios brasi-
leiros de Planos Diretores de Desenvolvi-
mento Integrado, orientando os Govêrno
Federal e Estaduais sôbre o valor da per-
centagem acima referida.

2 - Para atender ao processo contínuo
de aferição do instrumental técníco-pro-
físsíonal em uso pelos .profissionais ligados
ao planejamento físico-territorial:
a) que o IAB através da DINPHA leve

aos arquitetos do pais o documento sín-
tese dos trabalhos realízados nesta opor-
tunidade para servir de documento básico
dos debates do 2.° Encontro;
b) que o IAB indique a cidade do Re-

cife como sede do próximo Encontro,

MOÇãO

Os arquitetos reunidos em Curitiba, no
I Encontro Nacional de Arquitetos Plane-
[adores, aprovaram ainda a seguinte
moção, relativa ao registro de Firmas es-
trangeiras de planejamento, arquitetura e
engenharia.

CONSIDERANDO QUE
I - o Ministro Extraordinário, do Plane-

jamento enviou ao CREA da 5.a Região,
o aviso de n.v 167, de 24 de março de 1966,
em que solicita rápida tramítação e re-
gistro de firmas prcríssíonaís amerícanas
cadastradas no FINEP,
II - O avíso do Sr. Ministro assinala

que vultoso empréstimo em dólares está
condicionado ao registro dessas firmas por
parte do CREA.

!II - O FINEP enviou na mesma oca-
sião ao GREA, o ofício de n.? 53 de 12
de abril de 1966 que também sugere aquela
medida propondo registro em caráter pro-
visório.
IV - O CREA em sua reunião de 18 de

abril de 19f1,5, após debate e votação unâ-
nime de seus membros, negou o registro
em caráter excepcional, solícítando o
atendimento aos preceitos legais,após cujo
exame seria dado rápido provimento aos
registros.

OPINAM QUE
1 -. a. capacidade de técnicos estran-

geiros é:acei:.tável _e mesmo oenvínda,
quando ela suprir omissões .existentes no
país,isto é,quandoem- carãter, comple-
mental' ou i;uplej;iv.o~_.v' ".; .~.,~.~1j

2 - no entanto, no campo da pesquisa
e .projetos de grande parte das atividades
nacionais, notadamente no campo do pla-
nejamento urbano, pesquisas afins, proje-
tos ar quite tônicos, - é flagrante e mun-
dialmente reconhecida a capacidade quan-
titativa e qualitativa de profíssíonaís era-
síleíros habilitados a equacionar e indicar
soluções;
3 - esta capa.cidade tem sido demons-

trada seja através do trabalho individual
de profissionais, seja pelo incessante tra-
balho de assessoramento que o IAB tem
prestado aos governos Municipal, Estadual
e Federal;

4 - estudos, pesquisas ,e projetos rela-
cionados com nossa situação e desenvolvi-
mento social, econômico e urbano reque-
rem sempre que possível o conhecimento
e a vivência profunda de proríssionaís lo-
cais ou pelo menos brasileiros, únicos ha-
bilitados à eficiente apreensão, compreen-
são e equacionamento dos problemas;
5 - a 'Vinda de profisslonats do exte-

rior, para a realização de tarefas para as
quaís existem numerosos e comprovados
elementos nacionais significaria uma de-
claração de falência de nossas universida-
des, implicando num nefasto desestímulo
para a formação de técnicos, precisamente
no campo de que o govêrno sente necessi-
dade urgente;

6 - um país em desenvolvimento ne-
cessita aumentar seus quadros técnicos e
aperfeiçoá-Ias se desejar evitar um atraso
ainda maior no cotejo com demais países:
para êste fim a demanda de serviço por
parte do govêrno é o maior estímulo pos-
sível, no setor de planejamento e da pes-
quisa;

7 - o contrato de técnícos estrangeiros,
quando desnecessário, implica uma eleva-
ção no custo de operação em virtude das
condições de r:yalties, juros e divisas;
8 - os financiamentos estrangeiros se-

jam recebídos através de ínstítuíções pú-
blicas, sempre que atenderem a ímposíções
das coletividades a que se destinam e, so-
bretudo, para atender a planos realizados
por entidades, emprêsas ou profissionais
brasileiros;

9 - a pretensão de registro de profis-
sionais em caráter excepcional, para con-
trato de serviços que poderiam ser reali-
zados por profissionais brasileiros, - pod s
acarretar uma marginalização dêstes, im-
pedindo seu desenvolvimento técnico, em
lugar de aumentar sua capacidade.

2

PROPÕEM

I - enviar ao Sr. Ministro do Planeja-
mento o ponto de vista dos arquitetos
reunidos no "Encontro", os quaís:
a) manifestam-se contrários ao pedido

do registro de profissionais estrangeiros
em caráter de excepcíonalídade em seto-
res em que reconhecidamente há expe-
riência nacional;
bl continuam, corno sempre, à disposi-

ção e engajados no desenvolvimento cul-
tural, t~cnico e sócio-econômico do pais,
seja individualmente, seja coletivamente,
através do IAB, assessorando as autorida-
des naquilo que lhes fôr pertinente;
c) solicitam do govêrno, uma maior de-

manda de seus serviços profissionais à
altura das necessidades e da capar idade
técnica nar íonal, ainda parcialmente ocío-
sa, em virtude da escassez daquela de-
manda.
!I - enviar ao CREA, CONFEA e en-

tidades .de classe representativas dos pro-
fissionais engajados em pesquisas; .estudos
e projetos, - o ponto de vista dos arquíte-
tos aqui reunidos, .sclícítando a sua. ma-
nifestação ... {J. ,--- .:,...... ~.'. ....
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1 - Entrada-terraço
2 - Salão de estar
3 - Bar
4 - Sanitário
5 - Restaurante
f, - Cozinha
7 - Copa
8 - S. S. cozinha
9 - Zelador

10 - Kitchennet
11 - S.S. Zelador
12 - Salão de Josos
13 - Sala de estar
14 - Secretaria
15 - Kitchennet
16 - Sanitários
17 - 18 - Salão de jOgoS

19 - Solarium
20 - 21 - Raios Ultravennelho
22 - Sala de estar
23 - Casa de mãquínas
24 - Contrôle
25 - Sanitários
2~ - Giná<tica
27 - Vestiário
28 - Massagens
29 - Ducha (quente)
30 - Duchas simples
31 - Sauna
32 - Ante-sala
33 - Gás
34 - Tanque frio
35 - Terraço

Teresópolis Bridge Club
Teresópolis - Estado do Rio
de Janeiro

Arquitetos: F. A. REGIS, IAB-GB, A. A.

ANTUNES FILHO, IAB-GB e

VICTOR NOEL SALDANHA

MARINHO, IAB-GB

Projeto - 1965

Dentro das limitações do terreno, cujas
medidas reduzidas o tornam impróprio
para o programa proposto, procuraram, os
arquitetos, criar um prédio que atendesse
àquele Objetivo.
O prédio, segundo o programa apresen-

tado deveria dar aos "veranístas", em
geral instalados em pequenos apartamen-
tos, a ambientação e as comodidades que
não têm em suas residencias.
Assim, pelo projeto em pauta, terão os

veranistas, restaurante, bar, sala de bate-
papo, salas de jogos e, na cobertura, ins-
talações completas de sauna e fisiote-
rapia,

O aspecto exterior pretende, com sim-
plicidade, expressar o caráter do prédio.

O

23



Painel

Projeto da sede da
Associação Scholem
Aleichem de Cultura e
Recreação "A. S. A."
Arquiteto OLGA VERJOWSKI, IAB - GB

Rua .são Clemente, 55
Rio de Janeiro - GB

O projeto se desenvolve ao longo de um
terreno estreito e profundo. Na parte da

. frente ficará um teatro semí-enterrado,
com capacidade para 3M espectadores;
salão de festas para 1.,0'00 pessoas; res-
taurante; biblioteca e salas destinrudas a
diversas outras atividades. Na parte dos
fundos, outro bloco abrigará um gínás.o
para esportes, banheiros, sauna; o "pilotis"
será aproveitado para jogos de salão.
Entre 03 dois blocos haverá um conjunto

de 2 piscinas - a {te adultos e crianças.
Os dois blocos estão ligadas por uma ga-
leria que funciona também como arquí-
bancada.
O projeto será desenvolvido em 3 eta-

pJS, vindo a construção de trás para
frente.
O concreto da estrutura será deixado

aparente, apicoado. O "pílo.ís", piscina e
varandas terão piso revestido em pedra
de São Tomé , O bloco alto em ti~olo apa-
rente, caiação e cerâmica nos písos , Es-
quadrias em ferro metalízado para pín-
tura, O
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Artes plásticas

A arte e a educação

Arquiteto LOCIO COSTA

Exceto, talvez, no cinema - produto das
novas técnicas industriais e portanto, ex-
pressão artística legítima di> nõvo cíclo
social - observa-se hoje entre os artistas
e críticos de arte, dolorosa sensação de
frustração, ou mesmo de amargura. E a
causa, fundamental dêsse mal-estar genera-
lizado é sempre a mesma: a brusca ruptu-
ra decorrente da revolução industrial, que
por um lado criou novos processos de re-
gistro, de reprodução e divulgação ínten-
síva das obras de arte - quer se trate de
obras musicais, quer plásticas ou literárias
- e, por outro lado, revogou a ordem SQo-

cíal secularmente estabelecida, criando um
público cada vez mais vasto, constítuido
de duas frações desiguais - uma minoria
permanentemente em busca de novidades
e que parece artificialmente superexcitada
mórbida, e uma imensa maioria ainda in-
suficientemente evoluída e culturalmente
incapaz de assímí'ar as obras mais signi-
ficativas da arte moderna.

';..•.

Será pois, forçoso reconhecer que o pro-
blema geral que vos reúne aqui é (1), an-
tes de tudo, um problema de origem eco-
nômico-social, e que por conseguinte as
soluções lógicas que se poderiam ter em
vista estão ainda na dependência do re-
sul.ado - qualquer que seja êste - dêste
problema fundamental.

Daí decorre que as soluções transitórias,
a que poderão conduzir os vossos debates,
serão meros paliativos em face das solu-
ções definitivas que o problema compor-
ta. Mas, não obstante êsse caráter de
emergência, elas podem ser, ainda assim,
muito importantes visto que podereis desde
já delimitar o terreno e definir os valôres
essenciais em jôgo, a fim de assegurar
bases que sirvam para a solução efetiva
do problema quando a normalidade fe-
cunda tiver definitivamente suplantado a
desorientação em que estamos.

,..

Por outro lado, será preciso igualmente
reconhecer que, nas circunstâncias atuais,
não se pode cogitar da intensitic. ção da
produção artística: já temos excesso
de artistas medíocres - arquitetos, pin-
tores, escultores, músicos, literatos
que nos apoquentam com suas dúvidas,
suas angústias e sua suficiência, e cuja
produção ocupa muito espaço; trata-se,
porém, de intensificar no público a in-
teligência do fenômeno artístico, quer se
tenha em vista as classes já ravorectdas
pela cultura, quer se trate das massas a
caminho de a alcançar, porque a produ-
ção industrial Intensiva obriga a encarar
os problemas do bem-estar individual, e
por conseguinte, da cultura - não mais
em escala restrita como outrora, devido à
capacidade limitada da produção artesa-
nal, mas em têrmos de grandes massas.

(1) - Trabalho apresentado ao congre-so In-
ternacional Extraordinário de Críticos
doe Arte, Rio, São Paulo e Brasília.
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Como fazê-Io - eis a questão. Trata-se
evidentemente, antes de tudo, de rever as
normas atuais do ensino e da educação
primária e secundária, pois que é por aí
que se terá de começar. Não com o intuito
de fabricar pequenos artistas precoces, mas
com a intenção de transmitir às crianças
e aos adolescentes em geral a consciência
do fenômeno artístico como manifestação
normal da vida.

Ora, no que concerne às artes plásti2ãs,
verificam-se atualmente duas categorias
de artistas; os que sabem o que querem e
seguem seu caminho com obstinação ou
serenamente, isto é, os que "não procuram,
mas encontram", como disse jocosamente
Pícasso, e a imensa maioria de artistas que
prOcuram ou de "adeptos" cuja atividade
não é menos legítima, pOÍS que são tam-
bém verdadeiros artistas, esclarecidos, sen-
síveís e apaíxonados.

Sou de opinião que em vez de pleitear
para êsses artistas uma vida artificial,
sustentada por uma legislação de favor e
pelas encomendas do Estado, dever-se-ia
antes baixar leis no sentido de tornar
cbrígatóría a sua presença em tõdas as
escolas, a fim de assegurar, não só o en-
sino de desenho mas, principalmente, a
cultura artística rudimentar índíspensável,
lançando mão, nesse sentido, de reprodu-
ções e de projeções acompanhadas de ex-
plicações e de demonstrações gráficas.

E isso não só nas escolas, mas também
nas fábricas e nos estaleiros, numa tenta-
tiva de fechar a brecha que se fêz, em
conseqüência da industrialização, entre o
artista e o povo trabalhador. ll: que, en-
quanto outrora o artesão das diferentes
especialidades também participava, como
os pintores, os escultores e os arquíte.os,
na elaboração do estilo de sua época, a
produção industrial privou o proletário de
contribuir com a invenção e a iniciativa
inerentes às técnicas manuais de arter-i-
nato. Assim, a aparente gratuidade da
arte moderna e a relativa margem de
autodídatísmo que lhe é própria, podem
contribuir efetivamente a uma dupla fun-
ção social: alimentar êsse desejo natural
de invenção e de livre escolha, retirado ao
artesão pouco a pouco, à distância que
atualmente separa o artista do operário.

Há, aliás, todo um imenso setor da pla-
nificação industrial que poderia observar
a atividade dos artistas cuía 'Vocação plás-
tica, embora verdadeira, não seja ainda as-
sim de molde a justíncar a criação artís-
tica autônoma.

Não se trata, de modo algum, das artes
decorativas próprias da técnica do arte-
sanato e capazes de sobreviver unicamente
por exceção e em escala muito limitada,
mas das ates industriais em si, visto qU8
todos os objetos utilitários que produzem
- d03 maiores aos menores - têm forma,
têm matéria e côres, e o princípio funda-
mental faz com que sejam suscetíveis de
grande depuração plástica o' que, em es-
sência, os aproxima da arquitetura. E as-
sim chegamos a assunto de maior inte-
rêsse para os artistas, pois que o que se
convencíonou chamar de síntese das artes
deveria começar modestamente por aí.

Mas, para que se possa estabelecer uma
tal comunhão, seria preciso primeiramente

que a arquitetura soubesse atrair as jovens
vocações de artistas, .pô.sto que em sua
maioria os estudantes de arquitetura são
ainda lamentàvelmente desprovidos de
sensíbílídade artística. Por outro lado, a
idéia que os pintores e escultores têm de
uma tal síntese me parece um pouo errõ-
nea: a ouví-los, dír-se-ía que às vêzes êles
imaginam a arquitetura como uma espé-
cie de pano de fundo ou de cenário mon-
tado co:n o objetivo de dar destaque à
obra de arte verdadeira, ou então que as-
piram a fusão um tanto cenográfica das
artes, no sentido, por exemplo, da arte
barrôca.

Na realidade, o importante para que a
comunhão se estabeleça é que a própria
arquitetura seja concebida e executada
COm conscíêncía plástica, isto é, que o pró-
prío arquiteto seja artista, .porque só as-
SIm a obra plástica do pintor e do escul-
tor poderá integrar-se no conjunto da
composição arquítetural como um de seus
elementos constitutivos, embora dota-da de
valor plástíco intrínseco autônomo.

SerIa pois inteçraçâo, mais que síntese.
A síntese subentende a idéia de fusão, e
essa fusão, ainda que pcssóvel e mesmo
desejável em circunstâncias muito espe-
ciais, não seria o caminho mais seguro e
mais natural para a arquitetura contem-
porânea. Pelo menos nas prímeíras eta-
pas, porque êsse desenlace prematuro po-
deria conduzir à decadência precoce.

Muito tereís que discutir sôbre isso, pois
que há teses aparentemente bem runda-
das, de que o próprio enunciado é equí-
voco. A pintura "mural", por exemplo.

No Renascimento o muro era o e.emento
fundamental da arquitetura, e daí decor-
reram, Iõgícamente. o afrêsco e os ou-
tros processos de pintura mural. Mas a
arquitetura moderna pede até dispensar
muros: é formada de uma estrutura com
dívísôes montadas posteríormente. O muro
- belíssímo elemento de construção que
pode ainda ser muito bem empregado -
não deixa ainda assim de ser um acessório
da arquitetura moderna. e seria evidente-
mente ilógico basear a síntese desejada
em um elemento arquítetural sup ~rfluo.

Haverá sem dúvida, grandes superncíes
de teto e de divisões contínuas suscetíveis
de serem pintadas num sentido sínfôníco,
e também grandes pameis destacados
como retábulos, mas são, essas concepções
espacíaís de ou.ro espírito e que ssría me-
lhor chamar de pintura arquiteturtü - ou
escu.tura arquítetural - em contra posição
ao que se poderia designar como pintura
e escultura de cãmera. Porque estas obras
de arte de dimensões reduzidas e de in-
tenção intitnista não são, como se tende
a supor, manífestaçôes caducas e sem ob-
jetivo social. Ao contrário, constí .uírâo
necessidade tanto mais premente quanto
maior é a imposição social de estender ao
maior número de pessoas os beneficies do
ccnfôrto elementar, que os processos mo-
dernos de construção e a produção em
massa tornaram possível.

Embora ainda hoje, em vista da deso-
rientação geral; o 'consumidor médio, des-
norteado pelas opiniões contraditérias dos
próprios artistas, que Se negam mútua-

continua na pág. 27

25



Destaque

Profissionais Liberais ou
Firmas Comerciais?
As íncompreensões relativas ao exercí-

cio profissional do arquiteto e do enge-
nheiro, como profissionais liberais, não são
poucas e costumam dificultar bastante a
atividade dêsses técnicos. Uma delas, vi-
gorante nas repartições estaduais da Gua,..
nabara, exigia dos engenheiros e arquite-
tos o registro no Departamento de Edifi-
cações como firmas comerciais .
O arquiteto Mauro Ribeiro Viegas, Pre-

sidente do CREA da 5.a Região, enviou ao
engenheiro Newton Machado, Diretor do
Departamento de Edificações do Estado
da Guanabara o ofício no qual o direito
de arquitetos e .engenheiros de exercerem
suas profíssôes sem ,a exigência descabida
de se transformarem em firmas comer-
c-iais, é <definitivamente esclarecido.

:É o seguinte o teor do ofício do Presi-
dente do CREA da 5." Região ao Diretor
de Edificações.

"A êste Conselho Regional têm .sido en-
caminhadas represeniaçôes, não só (];e
profissionais ma's, tamoém, do própri:J
Sindicato que abriga engenheiros e arqui-
tetos que se dedicam a serviços de âmbito
fiscal estaâiuü ãêsse Departamento, quan-
to as exigências que lhes vêm' sendo fei-
tas, obriçcsutc-o« a registrarem-se no DED
como firmas comerciais, quando, na ver-
dade, essa qiuüiâaâe nem todos possuem,
nem desejam possuir, p~r se dedicarem tão-
somente ao exercieio liberal õe sua pro-
fissão, executando projetos e adminis-
trando ou fiscalizando obras.

Segundo têm conhecimento' êete Conse-
lho Regional, a exigência âêsse registro
está sendo feita com base na Lei Estadw~l
n.o 95,8 de 1959, que estabeleceu que "só
às firmas que tenham seu registro atuali-
zado será permitido. assinar projeoclS e co-
locar tabuletas.' nms ooras na qUOilidlallle de
construtores".

Se atentarmos para o próprio disposto
no artigo 7.° do Decreto Federal n.o 23.569
de 11/12/1933, .que diz textualmente:

"Enquanto durarem as construçõee
OU instalações de qualquer natureza,
é obrigatória a afixação de uma
placa em lug,aT bem visível ao pú-
blico, contendo perfeitamente legí-
veis, o nome ou firma do profissional
leqolmente responsável e a indica-
çàa do seu título de formatura, bem
como a de sua resid'ência ou escri-
tório."
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Verificaremos que ai está claro que o
profissional poderá funcionar numa cbra
não só como firma, mas, ta'mbém, iruii-
uulualmente como pessoa física, habilita-
do que é.

Outra nãr: foi, por certo, a razão do ar-
tigo 31 do Decreto-lei n.O 8.620, ãe 10 de
janeiro de 1946, quando declarou "nulos de
pleno direito" os contrate» referentes a

qualquer Tamo da engenharia ou da ar-
quitetura, inclusive a elaboração de pro-
jetos, direção (lU exe-cuçãod'as obras res-
pectivas, quando firmados por entidade
pública ou particular como pessoa fisica
não habilitada legalmente a exercer no
Pais a prlc1fissão ,de engenheiro ou de ar-
quiteto ou com pessoa juridic.a não habi-
litada legalmente a executar serviço de
engenharia ou de arquitetura, ftsse dispo-
sitivo deixa claro a existência de duas for-
mas de atividade - COmo pessoa física
na elaboração do projeto e na execução da
obra" COlmo seu administral:lor, ou como
firma jurídica e comercialmente consti-
tuiâc: e que, para êsse fim, deverá, além
de ter registrado no DED seu responsável
técnico, ser também registrada a firma
propriamente dita.

Exigir-se sejam os profissionais qüe
exercem a sua atividade individualmente
no âmbito liberal constituirem-se em
firmas comerciais, é cercear-lhes a li-
berãaâe do exercicio, de suas profissões,
estando êste CREA certo que êsse não é
o pensamento d~l Departamento tão bem
orientado e dirigido pelo ilustre colega e
pelos demais não menos ilustrados colegas
que ()I auxiliam nessa árdua tarefa;

Em concordância com o que acima fi-
c:<u explanado, espera o CREA ,da 5.a Re-
gião, não por qualquer revcçação da Lei
Estadual n.o 958, mas por SUa interpreta-
ção justa e liberal, corrigindo-se a omis-
são que nela se verifica e dando-se aos
engenheiros e arquitetos o mesmo direito,
que sempre tiveram, de exercer sua ati-
vidade individuGJlmente, como profissionais,
na ela.boração de projetos e administração
de obras, sem a exigência obrigatória de
se conetituireni em firmas comerciais."

O assunto tratado no ofício que o arqui-
teto Mauro Viegas, Presidente do CREA
dirigiu ao Díretor <do Departamento de
Edificações, já tinha sido objeto de enten-
dimento por parte do arquiteto Marcos
Konder Netto, Presidente do lAB-GB, com
o engenheiro Newton Machado. O enge-
nheiro Newton Machado, Diretor do De-
partamento de Edifica·ções <do Estado da
Guanabara, tem-se mostrado bastante re-
cepttvo às reivindicações dos arquitetos
cariocas, a êle levadas pelo Presidente do
IAB-GB. Assim é que, recentemente, por
sua iniciativa, foram baixadas várias reso-
luções, visando a interpretar dentro de cri-
térios de maior flexibilidade a legislação
edílícía existente.
Dentre estas resoluções, que serão pu-

blicadas oportunamente na seção própria
de ARQUITETURA, podem ser destaca-
das: as normas para o licenciamento de
lojas, prédios comerciais, industriais e
boxes de mercadínhos, nas quais são esta-
belecídas prescrições relativas a ventila-
ção e iluminação; largura mínima de ga-
lerias (3,50 m) , etc.: redução de pé. direito
em residências unífamílíares e em prédios
comerciais que não apresentem vigamento
aparente; modificação das dimensões mí-

nímas das cozinhas das haoítações que
contenham no máximo uma sala e dois
quartos, as quais poderão, desde que man-
tida a área mínima de 4,00 m2, ter reau-
zido para 1,50 m o diâmetro do círculo que
deve ser inscrito entre suas paredes. Uma
. outra Ordem de Serviço do Diretor do
DED, de n.O 6, determina que ,'9ara a
aprovação de um projeto arquítetôntco será
suficiente a assinatura de seu autor.

Reconhecimento de Direitos
Profissionais
Em [ulho de 1958 a Prefeitura Munici-

pal de l::ianto Anure, patrocinou, de acôrdo
com o IAB, o concurso de anteprojetos
para o Estádio Municípal e Conjunto Es-
portivo de \Santo Andre, tendo SIdo decla-
rados vencedores os arquitetos Júlio Fran-
co Neves e Pedro PaUlo de Mello Saraiva.
Embora o concurso tivesse sido organí-
zado de acôrdo com o IAB, outorgando-se
portanto aos seus vencedores o direito de
executarem seu anteprojeto de acôrdo com
os honorários previstos na Tabela do
IAB, não foi prefixado no edítal êste
valor, ou qualquer ordem de grandeza que
permitisse fôsse o mesmo avaliado. A
Prefeitura de Santo André, posteriormente,
ao tomar conhecimento do montante dos
honorários entendeu ser o mesmo exage-
rado, procurando na ocasião outro concor-
rente a fim de que êste solicitasse a anu-
lação do concurso, baseado no fato de que
alguns dos anteprojetos tinham sido en-
tregues com tolerância de minutos após o
encerramento do prazo para recebimento
dos trabalhos. Face a anulação proferida
pela Prefeitura, os arquitetos impetraram
mandado de segurança contra a Prefei-
tura, tendo o Supremo Tribunal Federal,
em tssi, concedido por unanimidade o
pedido, validando o concurso e mandando
fôsse assinado o contrato.
Como a Prefeitura MunicLpal de Santo

André não tivesse dado cumprimento à
sentença, os arquitetos propuseram ação
de indenização pela não assinatura do con-
trato, ação esta já vencída em prímeíra "-
instância e considerada perdida pela pró-
pria Prefeitura, em 2." instância. Desta
forma a Prefeitura de Santo André, atra-
vés seu Departamento Juridico, propôs um
acôrdo aos arquitetos, a fim de que os
mesmos desistissem de seus direitos sôbre
·a ,parte já- executada por outros profíssío-
naís, relativa ao anteprojeto inicial - o
Conjunto Esportivo - e contratassem em
cumprimento à decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, a parte ainda não execu-
tada - o Estádio Municipal de Santo
André.
Em 25 de março último, teve lugar no

Salão Nobre da Prefeitura de Santo An-
dré a assinatura do contrato com os ar-
quitetos. Ao ato estiveram presentes re-
presentantes da Câmara Municipal e da
Diretoria do IAB-SP.
O fato tem a maior relevância e serve

de motivo para justa satisfação de tôda a
classe, pois formando jurisprudência sôbre
o assunto, vem de oficializar definitiva-
mente os direitos dos arquitetos e o pro-
cesso de concurso de arquitetura no País.

Tese do IAB Sôbre Habitação
Consagrada no JB
o editorial do Jornal do Brasil de do-

mingo, dia 22 de maio de 1966, íntítulado



"Programa cívílízador" é da maior opor-
tunidade e expõe matéria que, em grande
parte de seus têrmos, coincide com o
ponto de vista de há multo' defendido
pelos arquitetos brasileiros através seu
órgão de classe, o Instituto de Arquitetos
do Brasil.

o editorial começa frisando que, o Bra-
sil, pela primeira vez, "implanta e procura
desenvolver um programa tuüntxuncauü à'e
longo alcance, seguindo nesse passo a
nuiicria: das nações no pós-guerra. DepOis
d'e seus tropeços iniciais, vê-se o Banco
Nacional da Habitação emoentuuio em
cumprir OIS1 objetivos para os quais foi
âestinaâo, isto é, atuando como uma. ver-
âsuieira açéncuu tincncusiora e estimula-
dora da construção de ml~'rI1!dias, em lugar
de executar diretamente essa ativictade,
que tantas massas de recursos exige.

( ... ) Não temos dúvida ,(te que a com-
plexidade do programa habitaciotuü bra-
sileiro, além de suas i1np:'l"tantes reper-
cussões nCl! vida. nacional, reclamarâ em
breve um Ministério especifico, não só
para dirigir-lhe a vasta execução, mas
também para aiustã-lo à nossa realidade
de País em âesenoonnmenb», o que oferece
oportunidade portamto para evitarmos ou
corrigirmos cs erros já conhecidos no tem-
po e no espaço."

o editorialista expõe, a seguir, uma das
teses em prol da qual, nós arquitetos, .te-
mos nos batído com tôdas nossas fôrcas.
Acentua o edítoríalísta do JB que "~m
programa tuibitacional, na exata acepção
do têrmo, não pode reâuzir-se simples-
mente ao fato [isico ou técnico de cons-
truir casas. Essa é uma' tese do plassado.
hoje, o conceito de moradia adquire cono-
tações muito mais amplas e ima.teriais: a
casa além de constituir um abrigo> do ci-
dadão ou da família, representa também
um fato social. Construir casas em grande
escala é sinônimo de civilizar, tais as ne-
cessidades de civilização e comunitárias
que precisam ser atendidas no bójo. cJ)e
um prcgrama dessa natureza. Por outro
lado, já não se admite que sejam rete-
gadas as considerações de 'Ü'rden~ huma-
na, isto é, que a moradia nada tenha a
ver com o homem que a habita como duas
realidades distintas. A ddalcLe, a comuni-
dade, o homem, tud)o isso são tatôres a
levar em conta e a exigir a participação
de arquitetos, urbanistas, economistas, so-
cióL:g.os, educadores, psicólogos, pesquisa-
dores."

.\

ApóS situar o proolema habítacíonal den-
tro de conceituação tão conhecida dos ar-
quitetos o edítoríalísta do JB adverte:
"se agora nos empenhamos num programa
hClJbitacional para valer, seria imperdoável
que preferíssemos aIS alternativas simplis-
tas e enveredássemos por experiênc~as já
históricas e socialmente condenadas. Não
fiquemos só em imp'lantar conjuntos re-
sidenciais padronizct;dos onde quer que
existam terrenos disponíveis. 1: verdade
que com isso milhares de criaturas SM
retiradas geralmente de condiç(jes subu-
manas e passam a contar qom um teto.
Certamente que se dá um passo adiante
sempre que novas C(tSt;tS sélo construtd.a.!.

Mas não basta a obviedade âêsse passo
material. Há que fazer dct; casa um ins-
trumento de recuperação social e huma-
na, e, uma platafoT1na de onde o morador
poSS'a tentar a seu salto nas escalas da
civili;;:ação.

Es~amos na situação privilegiada de po-
der observar ti experiência de outros povos
e de estabelecer as oznclusôes necessárias,
aproveitando os aspectoe positivos e repe-
lindo os erros, as âistorções, os equí'lJl:Jcos.
Sabemos agora que o problema tuioitacio-
nai impõe uma visão ae omiunto no qua-
dro econômico-social de cCIJdapaís. Sabe-
mos que não pOde haver programa tuibi-
iaciotuü sério sem 0' requisito preliminar
de .uma infra-estrutura de seroiço« pú-
blicos e urbanística. Sabemos, finalmente,
que é preciso adaptar a experiência es-
trangeira às nossaiS peculiaridades, inclu-
sive eCOlógicas, e que o arquiteto, o urba-
nista, o pesquisador social brasileiro, de-
vem descobrir soluções apropriadas, abso-

lutamente afinaâa« com a problemática
nxcional.

Logo a seguir o edltoriallsta do "Jornal
do Brasil" aborda um aspecto que se tem
constituído numa das mais constantes
preocupações dos arquitetos brasileiros,
razendo uma serííssíma advertência: "Não
vamos reeâitar o dramático exemplo dos
guetos, ne'm a solução exosperante cf)) fa-

lanstério. Tudo o que significar segrega-
ções, uniformização rígida e excessiva,
tôrmuiae estereotipadas, tudo o que re-
dundar em constrangimento psicológia~ ou
social para o suposto beneticiârio deverá
ser evitado, se quisermos encontrar 01 me-
lhor caminho. U'm núcleo resuiencuü se-
gregal(to, dentro de uma mesma solução
arquitetõnica, reunindo cidad.ãlolS da mes-
ma ca:tegoria econômsco-socuü e até da
mesma área profissional, desprovido de
atividades comunitárias bem motivadas e
saõias, pOde transformar-se numa concen-
tração infernal pior do que o submundo
àas favelas."

Finalizando, o editorial do JB conclama
o Govêrno a preparar-se desde logo "crian-
do, ao lado ou acima. do Banco da Habi-
tação e outros órgãos executores do plano
a instrumentação que CUidará(f)os aspec-
tos não técnicos e não ftnançeircs a» pro-
blema, mas sem os quais o projeto falha-
ria nos seus principais objetiv:iS."

Não foi outra razão senão esta - tão
bem exposta no parágrafo final do edito-
rial que transcrevemos com tanta satis-
fação, - que levou o IAB, durante a tra-
mítação do projeto de lei que instituiu o
Banco Nacional da Habitação, a insistir na
criação de um organísmo acima do Banco
e ao qual seriam atrtbuídas as funções 'a
que se refere o editorialista. O organismo
criado, o SER.FHAU, talvez por uma ín-
devida subordinação ao Banco não conse-
guiu, infelizmente, até agora, pelo menos.
demonstrar uma atividade, digna de maior
menção, nesse importante e fundamental
aspecto do programa habitacíonal. O

M.N.B.

Galeria
Conclusão da pág. 25

mente qualquer valor, prefira adquirir be-
las reproduções de obras que já aprendeu
a apreciar, chegará o dia em que, nos
inúmeros lares agrupados em "unidades de
habitação" autônomas, as obras contem-
porâneas, libertas do mercado artifical e
já então acessíveis, terão o seu lugar.

Finalmente, reconhecendo-se que a crise
artística contemporânea não é, no fundo,
mais que um corolárío da crise econõrníco-
social que adveio em conseqüência da re-
volução industrial, parece-me natural que
aspiremos todos a que êsse processo -
'Velho já de mais de século - chegue ao
fim, quer se desenrole num sentido, quer
em outro, porque só então poderá .a arte
retomar sua função normal na sociedade.
Logo, tôdas as ações e tôdas as atitudes

tendentes a facílítar êsse desenlace dese-
jável, deveriam ser bem acolhidas pelos
artistas, especialmente por aquêles que não
tenham ideologia política.
Mas como reconhecer, em face das con-

tradições do mundo atual, o caminho que
nos levará, finalmente à Idade Industrial
'Verdadeira? A meu ver há um ponto mui-
to simples que nos deve guiar: tôda ação
que tenderia a opor-se fundamentalmente
ao desenvolvimento normal da vida social,
tal como esta, se impõe em conseqüência
da prodigiosa capacidade de produção da
indústria moderna, deveria ser considerada
nociva aos interêsses da arte, pois contri-
buiria para adiar indevidamente o advento
do nôvo equílíbrío, indispensável à sua
eclosão.
TOdavia é preciso reconhecer também

que êste advento das massas, determinado
pela intensificação da produção industrial,
implicará necessàríamente no avíltamento
temporário do gôsto artístico, porque assim
como o nôvo rico a principio se compras
na ostentação de sua nova condição, o
"nôvo-rtquísmo" coletivo também terá de
passar pela mesma provação, até que possa
superar a inevitáivel crise de crescimento
e alcançar a maturidade.
Não se trata aqui, de modo algum, da

pretensa superioridade das elites em re-
lação às massas, já que a experíêncía
diária nos mostra que para os eleitos da
arte, mesmo os de origem mais rústica, o
"enlíghtment" é instantâneo, enquanto
que para o grosso da população não-ar-
tista - seja aristocrata ou plebéia, pouco
importa _ a apreciação da arte opera-se
por etapas gradatívas de assimilação.
Se o sacrifício temporário da arte é o

preço que teremos de pagar para que a
justiça social se estabeleça - visto que já
temos os meios técnicos e materiais que a
tornam realizável - teremos de nos dis-
por a fazê-Io,' tanto mais que, nas cir-
cunstâncias atuais, êsse jejum forçado po-
derá resultar fecundo.
A arte que renascer, alicerçada em bases

mais vastas, retomará seguramente seu
curso, viva como sempre, pois que, mani-
festação normal da vida, ela viverá en-
quanto viver o 'homem.
A tarefa dos artistas conscientes - prin-

cipalmente dos que "não procuram, mas
encontram" - é precisamente a de en-
curtar êsse crepúsculo inelutável, a de
antecipar as colheitas e humildemente de-
fendê-Ias para que as sementes estejam
prontas quando enfim fôr chegada o tem-
po da gra.nde semeateíra. O

27
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Coleções de Arquitetura

Cumprimentando pelo êxito com que Vs.
vêm conduzindo a publicação de nossa
ótima e bem orientada revista, queremos
sc.ícítar-Ihes a gentileza de, se possível,
enviar-nos exemplares que faltam à nossa
cole cão . Do número 19 em diante -- os
anterrores n10 recebemos porque não éra-
mos formados -- nos faltam os exem-
plares de números 21 e 38.

Arquiteto Angelo Gízzo Netto
'Rua do Forte, 837
Caxias do Sul -- RS

o Instituto de Pesquisas e Planejamento
Urbano de Curitiba, autarquia municipal,
criado em 1.0 de dezembro de 1965, vem
organizando seu setor bibliotecário, do
qual farão parte as melhores publicações
referentes a questões de planejamento
urbanístico e assuntos congêneres.

Diante disso, seria de grande ínterêsse
podermos contar com exemplares mensais
dessa prestigiosa Revista, o que víría de
encontro às nossas aspirações.

Outrossim, solicitamos pela presente, a
possíbilidade de nos serem remetidos
exemplares atrasados, a fim de que pos-
samos manter uma coleção completa.

Prefeitura Municipal de curi-
tiba -- Instí.uto de Pesquisas
e Planejamento Urbano de
Curitiba
Rua Bom Jesus, 669
Curitiba -- PR

Informamos ao colega AGN e ao IPPUC
que já envLmos os números atrasados
ainda disponíveis, dp ARQUITETURA.
Esperamos poder manter com o IPPUC
um proveitoso intercâmbio, recebendo in-
formações e publicações dêsse organismo
de pesquisas urbanísticas, recentemente
(;rÍ(wo em. Curitüia . Um [enõmeno inte-
ressante, o Paraaui está-se lançando na
vanguarda dos mooimentosÓâe planeja-
mente urbano no Brasil, o pcano de Curi-
tiba e o sucesso do Encontro Nacional de
Arquitetos, de outro dia, são umx prova
elcqüente disso. Os colegas do IAB-PR
estão de parabén,s.

IAB-GB Julga Acusação
de Plágio
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Nesta divisão do meu tempo entre Lis-
boa e o Rio, em que vivo, só agora, ao
receber o número de Março de ARQUI-
TETURA, tomei conhecimento do caso
apreciado no Relatório aí publicado, en-
volvendo os nOESOScolegas Rachel Pro-
chnick e Ulysses Burlamaqui. Como V.
pode imaginar, isso despertou minha curio-
sidade e por isso ocorre-me perguntar a V.
se não haveria possibilidade - sem deitar

mais óleo na fogueira, é claro -- de pu-
blicar na Revista fotografias dos traba-
lhos díscutidos, tanto para esclarecer o
leitor (neste caso, eu ... ) como para do-
cumentar o laudo, que aliás não faz re-
ferência a qualquer material ílustratívc->-
o que talvez tenha sido sído por esqueci-
mento.

Não quero deixar que passe esta opor-
tunidade para apresentar meus parabéns
pela Revista. Está magnífica, e faz aqui
grande SUCeESOentre os colegas portuguê-
ses, Vs. merecem a gratidão de todos os
arquitetos brasileiros.

Arquiteto Henrique E. Mindlin
Av. Casal Ribeiro, 46, - 6.oand.
Lisboa -- Portugal

IA. carta do colega Henrique Minàlin
trouxe-nos muita satisfação. A informação
de que ARQUITETURA é lida e apreciada
petoe colegas portuçuêses nos é preciosa.
Gostaria,mos de p. der, através do HM,
estabelecer um maior contato com a ar-
quitetura ,de Portugal e seus executores,
iniciando um interoâmbio que resultaria,
estamos certcs, em retü pl'oveito b: nto
para os arquitetos portuguêses como para
cs brasileiros.

Quanto a ausência de material ilustra-
tivo na publicação da matéria "IAB-GB
julga acusação de plágio", o HM não deixa
de ter razão. Invocamos no entanto, C07IW

justificativa para a omissão da reproâução
dos pTLjetOS o fato de haverem sildo pu-
blicados; ambos, anteriormente, por AR-
QUITETURA. A edição de janeiro de
1964, n.o 19, publicou. o projeto da o.teça
Rachel Esther Prochmick, distinguido cOm
o Prêmio IAB-GB, 1963, (págs. 8 e 9); e
o n.o 32, de fevereiro ,de 1965, publio.'U o
projeto do colega Ulysses P. Burtamaqui.
que mereceu uma menção honrosa na II
Premiação Anual do IAB-GB, 1964, (pã-
çinas 22 e 23).

Edifícios-Garagem

Recebi os números 42 e 43 de 1965 da
revista ARQUITETURA, como o número
44, de fevereiro passado. Na coluna "Re-
senha Municipal", que publico às têrças
ou quartas feiras no "Correio do povo",
matutino de Pôrto Alegre, destinada a
dívu.gar curiosidades municipais que es-
capam ao noticiário comum, estou dando
notícia sõbre decreto divulgado pelo últi-
mo. Agradeço a atenção da remessa, feli-
cito pelo material interessante da publi-
cação, mesmo para leigos, e faço votos
pelo crescente êxito.

Advogado Alberto André
Rua 11 de Agôsto, 184
Pôrto Alegre -- RS

Agradecemos ao AA as referências elo-
giosas à ARQUITETURA e o recorte do

"Correio ão Povo", no qual comenta ma-
téria pUblicl1Jdl] no número de fevereiro,
44, na seção Legislativa, o Decreto n.o
453 de 24 de setembro de 1965, do Estado
da Guanabara, que reçui« a construção de
edifícios-garagem.

Divulgação do Planejamento
Urbano

Pelo presente encaminhamos o agrade-
cimento dêste Conselho, pela remessa dos
exemplares da Revista ARQUITETURA,
que tão bem representa as aspirações da
classe profissional congregada pelo Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil, em prol da
arquitetura e urbanismo.

Esta cidade que desde 1960, tem seu
Plano Diretor em vigor, tem sentido a
necessidade de que haja uma maior divul-
gação dos trabalhos de planejamento ur-
bano e regional, para obter-se da popula-
ção a compreensão necessária a serviços
dêsse tipo; a Revista ARQUITETURA
preenche em parte essa lacuna" fazendo
com que, ao menos no meio profissional
seja feita a divulgação dêsses assuntos.

Arquiteto Aldrovando Rosito Guerra
Presidente do conselho do Plano
Diretor
Pôrto Alegre -- RS

O colega ARa sabe que ARQUITETURA
tem feito tudo quanto está ao seu a!c~ nc/J
para divulgar os princípiOS do planeja-
mento urbano, procurando, desta forma.
criar em tõâas as camaâ:« da população
uma verdadeira consciência da necessituuie
da crâenação harmoniosa do crescimento
de nossos núcleos urbanos.

Manaus

Tive a oportunidade de ler o n.o 42, de
dezembro do ano passado, da revista AR-
QUITETURA, editada por êsse Instítu;o,
no que vem publicado bem feita reporta-
gem sôbre a cidade de <Manaus.
Interessada que está a Pref,eitura em

ter no seu Departamento de Turismo e
Propaganda tudo o que se edita com re-
ferência a esta capital e no intuito, tam-
bém, de atender a solicitações provindas
do países da Europa e do nosso continente,
venho solicitar a Vossa Excelência, se 'pos-
sível, a gentileza de re:neter-me quinze
exemplares da já citada edição.

Paulo pinto Nery
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de
Manaus -- Manaus -- AM

Honrados com a solicitação feita pe~)
Prefeito de Manaus, informamos que já
providenciamos (J) remeSSla riJ. iS exempuires
pedidos.' O



Notícias
• Nova Loja da Fátima
Fátima Arquitetura Interiores, acaoa de

inaugurar as suas novas instalações à Rua
Domingos Ferreira, 221-B, em Copacabana,
onde mantém em exposição permanente a
sua nova linha de móveis e equipamentos

de interior. Na foto, o Arquiteto Sávio
Visconti, diretor da Fátima, com o Arqui-
teto 'Marcos Konder Neto, presidente do
Instituto de Arquitetos do Brasil-GB, e o
Arquiteto José Leal, em flagrante tomado
durante o coquetel de inauguração das
novas instalações da firma .

• Oscar Niemeyer na Côted' Azur
Oscar Níemeyer foi nomeado arquiteto

chefe para o :projeto de um grande con-
junto arquitetõnico na Côte d'Azur.
O. N. foi convidado pela municipalidade
de Gra.sse e aceitou a incumbência de
planejar um nôvo bairro fora da cidade.

c Residência Júlio Barrete

Itaipava Country Club

Na edição anterior de ARQUITETURA,
maio de 196'6, n.v 47, a seção PAINEL
publícou o projeto de uma residência no
Itaipava Country Olub, de autoria do ail'-
quíteto Paulo H3-milton Casé, IAB-GB;
por um lapso o nome do arquiteto Io,i
omitido. Retificando agora aquela omis-
são, nos excusamos ante nossos leitores e,
especialmente, ante o autor do projeto.

MNB

o
impermeabilizante
de conliança
mais usado
no Brasil

Outros produtos de
nossa fabricação:

Neutrol
Tinta betuminosa

1iilrbol6sliclr
Mástique asfáltico

ImOlAC
Cola para tacos

GARANTIA DE

OTTO BAUMGART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
AV. PRESTES MAlA. 356 • FONES, (PABX) 32-7280.35·2426.36.4425.37.9347
CAIXA POSTAL.. 3492. ENOER5ÇO TEL.(;GRÃFICO "BAUMGART"· SÃO PAUL.O



GUANDU VElcULOS S. A.
IMPERMEABILlZAQAO N.o 2.220

Estado da Guanabara
Local:
Area:
Construtora:
Arquiteto:
Data:

Guandu Veículos S. A
1.400 m2
A.I.A. Engenharia
Helio Uchôa
1965

Obs.: impermeabilização com o emprêgo de elastômeros.

• Impermeabliização de terraços, rnarqurses,
piscinas, subsolos, caixas d'água
e calhas, pelo sistema membranas.

• Fabricante de fêltro betuminoso.
• Mais de meio século

de eficiência técnica.

,5

~

COMÉRCIO E INDÚSTRIA CAVO S.A.
MATRIZ: R. Santa Luzia, 685 -10.° - Tel.: 32-2270
Teleg. =Feltrocavo" - Rio de Janeiro
São Paulo - Belo Horizonte - Curitiba - Brasllla
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Notícias
c Nova Loja de Celina Decorações

A firma CELINA DECORAÇõES inau-
gura sua galeria à Rua Barata Ribeiro,
818, sôbreloja, onde exporá seus novos
lançamentos em matéria de móveis e pro-
moverá exposições de pintura e artes plás-
ticas em geral.

A nova loja é projeto do arquiteto
HENRIQUE RAMOS DA SILVA, que vem
procurando orientar a ascensão da emprêsa
no cenário da moderna arquitetura brasi-
leira de interiores com uma nova linha de
móveis que busca, em cada modêlo, a 'bele-
za, confôrto e orígínalídade da concepção.
Suas características principais, dentro do
planejamento dos seus idealizadores, são
as de formar um conjunto que se destaque
pela intimidade que confere aos ambientes
planejados, fugindo às esquematizações por
demais frias e impessoais .

• Prêmio Beynolds 1965

O Prêmio Reynolds de 1965 foi ganha
pelos arquitetos inglêses James Stirling e
James Gowan, com a obra Ed.ifício de Es-
tudes da Universidade de Leicester (foto).

O Prêmio Reynolds é concedido anual-
mente pelo A.I.A. (Instttuto Amerícano
de Arquitetos) a uma obra marcante de
arquitetura na qual o alumínio tenha sido
empregado de maneira original. O valor
do prêmio é de US$ 25.000.

O Júri do Prêmio Reynolds, de 1965
estêve compcsto pelos arquitetos Willian
Stephen Allen, Marcel Breur, George Har-
rell, Vernon De 'Mars e Mario Pani (Mé-
xico). As revistas ínglêsas de arquitetura
saudaram a obra premiada como "um dos
mais extraordinários espetáculos da ar-
quítetura contemporânea" . (Revista da
U.I.A. n.o 37).

• piscinas

A França construiu em 1965, 560 pisci-
nas públicas entre acabadas ou ainda em
construção e 3 mil piscinas privadas. A
Alemanha 8 a 10 mil piscinas entre pú-
blicas e prívadas , Os EUA, no mesmo
ano, construíram 70 mil piscinas (públicas
e privadas). Entre 1955 e 1966o número de
piscinas nos EUA cresceu de 2';>para 5.0'0
mil, das quaís 160 mil na Califórnia.
~sses dados foram divulgados por ocasião
do 1.0 Sllão da Piscina Pública e Privada,
que reuniu 43 exposítores entre franceses,
ínglêses, amerícanos, alemães e belgas.



f) Delia Vianna Expõe Guaches
e Desenhos

A galeria Macunaíma, do Diretório Aca-
dêmico de ENBA, apresentou uma exposi-
ção de desenhos e guaches da pintora
Delia Víanna , Flávio D'Aquíno apresen-
tando os trabalhos expostos acentou que
"a jovem pintora Delia Vianna procura
um caminho do qual já tem várias indi-
cações seguras. Principalmente, na qua-
lidade requintada, profunda e quente da
côr e em certa depuração das formas cons-
truíd.is por trama de negros ou, como nos
seus guaches vermelhos, pela IÚUda opo-
sição ao fundo uniforme. É a formação
típie:a da figura e fundo. Com isso inicia
a construção da sua arte, ou melhor, do
SeU suave mundo poético. As formas são
arírmatíwis, conscientemente destacadas e
valorizadas, mas nunca agressivas. O que
dela evola é um sentimento de calmo li-
rismo, um senso medido do decorativo sem
decoratívísmos.

Já não é ela uma amadora a dístraír-se,
mas sim a criadora de um mundo plàstí-
camente meditado, sutilmente observado
como rorrnc e côr e transposto para a tela
em mensagem lírica índef'inível mas per-
feitamente sensível".

• 1)ibu~ de Contas de São
Paulo, Nega Registro a
Contrato Para Construção
de Escolas

O Instituto de Arquitetos do Bras.iJ, De-
partamento de São Paulo e o Instituto
de Engenharia, secundados por outras en-
tídades, denunciaram como ínconstítucío-
mal o contrato assinado entre o Govêrno
do Estado de São Paulo e a Companhia
Oapua & Capua, que autorizava a cons-
trução, sem concorrêncía, ;pública, de 230
escolas, no valor de mais de 40 bilhões de
cruzeiros.

O "Est.ldo de sao Paulo", edição ao dia
1 de junho corrente, publicou um longo
comentário sôbre o julgamento do caso
pelo Tribunal de Contas, que negou o re-
gistro ao contrato, no qual registra "Tan-
to no voto do sr. Ministro relater Paulo
Ayres Neto como naqueles dos srs. Vicente
de Paula Lima e José Luíz de Anhaia
Melo, percebe-se a mesma forma de sen-
tir a questão como a que revelaram o Ins-
tituto de Engenharia, o Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, o Sindicato da Indús-
tria de Onnstrução Civil de Grandes IDs-
truturas ,e outras agremíaçôas de classe,
quando saíram a campo, de resto no de-
sempenho das suas funções de órgãos de
defesa do todo comunial, contra o ato
doloso, já em início de execução, plane-
jado pelo chefe cio gcvêrno do Estado em
conivência com a firma Capua & Capua.
Houve uma perfeita consonância entre a
maneira de proceder dos srs, Ministros do
Tribunal de Contas e a daquelas entida-
des, fato que se deve levar na mais alta
conta. A ação de uns e outros veio reve-
lac-nos .:3, saúde do nosso organismo so-
cial, o que, se ponderarmos devidamente
o que se vem passando um pouco por tôda
a parte, adquire a maior signiflcação.
Quanto à atuação dos órgãos de classe,
sempre a tivemos por decísíva, sobretudo
em momentos como êste, em que as po-'
têncías das sombras procuram a tõda a
forma destruir as nossas reservas morais".

"

Os tubos de ferro fundido de hoje
duram mais que os de antigamente

( ... e os de antigamente duram até hoje! )
Uma canalização feita com tubos de ferro fundido dura uma
eternidade. Veja: em 1562, para abastecer o castelo de Dillemburg,
Alemanha, foi instalada' uma canalização de tubos de ferro
fundido, Pois bem. Até hoje está em serviço. Há outros exem-
plos espalhados por todo o . mundo, inclusive no Brasil. Hoje.
com o progresso da moderna metalurgia, os tubos de ferro fun-
dido ultrapassam em qualidade os do passado. Mas não é só
durabilidade que os tubos de ferro fundido da Companhia
Ferro Brasileiro oferecem. Resistência. Flexibilidade nas juntas,
Menor perda de carga: são cimentados ou pixados internamente.
Facilidade de instalação. E, sobretudo o próprio valor do ferro.

Linha de produtos da Companhia Ferro Brasileiro: Tubos eco-
. nexões para rédes de pressão (água, petróleo, gás); tubos e co-
nexões para esgóto; tubos para poços artesianos, registros e
aparelhos; tampões para obras de saneamento; peças fundidas
leves e pesadas para indústrias siderúrgica, mecânica e auto-
mobilistlca,

CIA. FERRO BRASILEIRO EID
Usina: Caeté . MG
Escritório Central: Av. Nilo Peçanha, 26·6 .c ando . Rio. Escritórios em:
São Paulo. Belo Horizonte - Recife,

ítatlala
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e Concurso Para o centro da
Cidade de Skopje

o Projeto de Fund'o Especial das Nações
Unidas promoveu um concurso ,privado de
anteprojetos para o plano' urbano de
Skopje, na Iugcslávía. O concurso foi 01'-
-ganízado pela ONU e pelo govêrno íugos-
lavo, 'que convidaram para participar do
concurso as seguintes equipes: Brevc.ski
Slavko, (Iugoslávia); J. H. van den
Borek e Bakema, (Holandaj ; Dorvedic
Aleksander, (Iugoslávia); Míscevíc Ra-
dovan e Wenzler (Iugoslávia); Luigi Pie-
cinato, <Itália); R.:lunikar Edual'd; Mau-
rice Rotiv.al (EUA); K'enzo Tange (Ja-
pão) . '

O Júri, constituído por Ernest weiss-
mann (presidente), Adolf Ciborowski, Mar-
tín Mieyerson, Arthur Líng, Jean Canaux,
Tiberic Krijas, Uros Martínovíc, Vojislav
Mídíc, Ljube Pota e Sasha sedlar, exami-
nou os projetes em função dos seguintes
critérios: 1) aspecto social, funcional e
estético de concepção compreendendo: a)
lntegração do desenvolvimento das duas
margens do Rio; b) íntegraçâo das carac-
terístícas históricas e naturais; C) distri-
buição das princípaís mnções do centro.
2) circulação e transportes; 3) proteção
contra sísmos: 4) economia. de execução,
o problema da íntraestrutura e a manu-
tenção das estruturas aproveítâveís exis-
tentes; 5) integração dos planos diretor

e regional; 6) flexibilidade do projeto no
que toca à distribuição dos elementos e
sua execução.

O Júri após o exame dos projetos apre-
sentados concluiu que nenhum dêles podia
ser considerado, sozinho, como ;alj)ropriado
à reconstrução do centro e conseqüente-
mente merecer o príméíro prêmio, deci-
dindo então dividir o seu valor total entre
as equi:pes de K,enzo Tange (60'% do 1.0
prêmio, - US$ 12.0'00) e de Miscevic Ra-
dovan e wenzíer Fedor (40% do 1.0 prê-
mio - US$ 8.000).

e Mesa Redonda Sôbre Politíca
Habitacíenal

O Departamento da Guanabara, com a
colaboração da DINPHA, (Divisão Nacio-
nal de Planejamento e Habitação) realí-'
zará, na, segunda quinzena de julho pró-
ximo, uma mesa-redonda sôbre politica
habitacional.

Cada Departamento do IAB deverá en-
viar pelo menos um representante, uma
vez que esta mesa-redonda tem por fina-
lídade: fixar a posição do IAB, em âm-
bito nacional, frente a atual Política Na-
cional de Habitação (BNH, bSBRFHAU,
EPEA, COHABs, Cooperativas, INOCOOPs,
etc.i : e estabelecer, também em âmbito
nacional, a estrutura operacíonal da
DINPHA.

Os trabalhos da mesa-redonda desen-
volver-se-ão ,por 5 déas - de quarta-feira
a domingo - e constarão de esclareci-
mentos gerais sôbre a PNH pela equipe do
IAB-GB I DINPHA, palestras e debates
com autoridades governamentais e deba-
tes gerais.

~ São Paulo Cuida do
Plano Diretor

O prefeito de São paulo, 81' _ Faria Lima,
reuniu representantes do Instituto de Ar-
quítetcs (IAB-SP), Instituto de EngenhaJ-
ria e Sociedade de Amigos da >Cidade, se-
aretário de Obras Públicas e o diretor do
Departamento de Urbanismo do Estado
para debater os têrmos de referência do
Plano Diretor da Cidade de São Paulo_
:esses têrmos de referência, elaborados
pela Prefeitura, deverão ser enviados ao
FINEP, órgão, do Ministério do PI'aneja-
mente, que os solicitou para instruir o
pedido de financiamento, o IAB-SP ü;:ou
encarregado de fazer, a título de colabo-
ração, uma revisão dos têrmos de referên-
cia, antes de serem êles enviadcs ao Mi-
mstérío do 'Planejamento.

O Prefeito Faria Lima, empenhado em
revígorar a Comissão oríentadora do Pla-
no Diretor, solicitou a várias entfdades,
entre elas o IAB-iSP, que indicassem re-
presentantes para! integrá-Ia. O

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

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

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

PARABENS RIO
NO SEU IV CENTENÁRIO

Rio de '9.:elro

o dmc:1to "MAUA" .up",·
.. ra a. elpecificocõel exigi-

do. pClrQ cim::nto. PortlClMd
no mvndo inteiro.



Legislação

DA - Decreto N.o 58.054,
de 23 de março de 1966
Promulga a Convenção para a proteção

da flora, fauna e das belezas cênicas dos
países da América.

o Presi-dente da República:

Havendo o Congresso Nacional aprovado
pelo Decreto Legislatlvo n.? 3, de 1948, a
Convenção para a proteção da flora, da
fauna e das belezas cênicas dos países da
América; .
E havendo a referida Convenção entra-

do em vigor, para o Brasil, a 25 de no-
vembro de 1965, isto é, três meses depois
do depósito do instrumento brasileiro de
ratírícação, junto à União Pan-amerícana,
efetuado a 26 de agôsto de 1965, decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao pre-

sente decreto, seja executado e cumprido
tão inteiramente como nêle se contém.

Brasílía, 23 de março de 1966; 145.° da
Independência e 78.0 da República.

H. Castello Branco
Juracy Magalhães

Os Governos Americanos, desejosos de
proteger e conservar no seu ambiente na-
tural, exemplares de tôdas as espécies e
gêneros da flora e fauna indígenas, in-
cluindo aves migratórias em número su-
ficiente e em locais que sejam bastante
extensos para que se evite, por todos os'
meios humanos, a sua extínção; e
Desejosos de proteger e conservar as

paísagens de grande beleza, as formações
geológicas extraordinárias, as regiões e os
objetos naturais de interêsse estético ou
valor histórico ou científico, e Os lugares
caracterizados por condições primitivas
dentro dos casos aos quaís esta Convenção
se refere; e
Desejosos de proteger e conservar as

para a proteção da flora, da fauna e das
belezas cênicas naturais dentro dos propô-
sítos acima enunciados, convieram nos se-
guintes artigos:

Artigo I

Definição dos têrmos e das expressões
empregados nesta Convenção:

1. Entender-se-á por Parques Nacionais:

As regiões estabelecídas para a proteção
e conservação das belezas cênicas naturais
e da flora e rauna de importância nacío-
nal das quaís o público pode aproveitar-
se melhor ao serem postas sob a superin-
tendência oficial.

2. Entender-se-á por Reservas Nacionais:

As regiões estabelecidas para a conser-
vação e utilização, sob a vigilância oficial,
das riquezas naturais, nas quaís se prote-
gerá a flora e a fauna tanto quanto com-
patível com os fins para os quaís estas
reservas são criadas.

3. Entender-se-á por MOnumentos
Naturais:

As regiões, os objetos, ou as espécies vi-
vas de animais ou plantas, de interêsse

estético ou valor histórico ou científico,
aos quais é dada proteção absoluta, com
o fim de conservar um Objeto especíítco
ou uma espécie determinada de flora ou
fauna declarando uma região, um Objeto,
ou uma espécíe isolada, monumento natu-
ral inviolável, exceto para a realização de
ínvestígações científicas devidamente au-
torizadas, ou inspeções oficiais.

4. Entender-se-á por Reservas de
Regiões Virgens:

Uma região administrada pelos podêres
públicos, onde existem condições primitivas
naturais de flora, fauna, 'habitação e
transporte, com ausência de caminhos
para o tráfego de veículos e onde é proí-
bída tôda exploração comercial.

5. Entender-se-á por Aves Migratórias:

As aves pertencentes a determinadas
espécies,' cujos indivíduos, ou alguns dêles,
atravessam, em qualquer estação do ano,
as fronteiras dos países da América. Al-
gumas espécies das seguintes famílias po-
dem ser citadas como exemplos de aves
migratórias: oharadrüdae, Scolopacidae,
Caprimulgidae, Hirundinidae.

Artigo I!

1. Os Governos Contratantes estudarão
imediatamente a possibilidade de criar,
dentro do território de seus respectivos

países, os parques nacionais, as reservas
nacionais, os monumentos naturais, e as
reservas de regiões virgens definidos no
artigo precedente. Em todos os casos em
que esta criação seja exeqüível, será pro-
movida logo que conveniente depois de
entrar em vigor a presente Convenção.

2. Se em algum país a criação de par-
ques ou reservas nacionais, monumentos
naturais, ou reservas de regiões virgens
não fôr exeqüível na atualidade, escolher-
se-ão tão depressa quanto possível Os sí-
tios, objetos ou espécies vivas de animais
ou plantas, segundo o caso, que serão
transformados em parques ou reservas na-
cionais, monumentos naturais ou reservas
de regiões virgens logo que, na opinião
das autoridades do país, as circunstâncias
o permitam.

3. Os Governos Contratantes notificarão
à União Pan-amerícana a criação de par-
ques e reservas nacionais, monumentos
naturais, e reservas de regiões virgens, e
a legislação e sistemas administrativos ado-
tados a êsta respeito.

Artigo lI!

Os Governos Contratantes acordam em
que os limites dos parques nacíonaís não
serão alterados nem alienada parte algu-
ma dêles a não ser pela ação de autori-
dade legislativa competente, e que as ri-

BANCO DO ESTADO
DA GUANABARA

pelos que

saberr1 selecion

COrr1rigor

NAS GRANDES OBRAS VOCÊ PISA EM

SUPERTAC é fabricado com as melhores madeiras,
tratadas pela mais avançada técnica em processos
de estufa. Alta resistência ao uso intenso.
SUPERTAC ajusta-se com nivelamento e segurança
em qualquer superfície.
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quezas nêles existentes não serão explo-
radas para fins comerciais.
Os Governos Contratantes resolvem proi-

bir a caça, a matança e a captura de es-
pécimes da fauna e a distribuição e cole-
ção de exemplares da flora nos ,parques
nacionais, a não ser pelas autoridades do
parque, ou por ordem ou sob vigilância
das mesmas, ou para investigações cientí-
ficas devidamente autorizadas.
Os Governos Contratantes concordam

ainda mais em prover os parques nacío-
naís das facilidades necessárias para o
divertimento e a educação do público, de
aeôrdo com os fins 'Visados por esta Con-
venção.

Artigo IV

Os Governos contratantee resolvem
manter inviolávels as reservas de regiões
virgens, até o ponto em que seja exeqüí-
vel, exceto para investigações científicas
devidamente autorizadas, e para inspeção
oficial, ou vara outros fins que estejam
de acõrdo com os propósitos para os quais
a reserva foi criada.

Artigo V

1. Os Governos Contratantes resolvem
adotar ou recomendar aos seus respectivos
corpos legíalatívos competentes, a adoção
de leis e regulamentos que assegurem a
proteção e conservação da flora e fauna
dentro de seus respectivos territórios, e
fora dos parques e reservas nacionais,
monumentos naturais e reservas de regiões
'Virgens mencionados no Art. II. Tais re-
gulamentos conterão disposições que per-
mitam a caça ou coleção de exemplares
de fauna e flora para estudos e investiga-
ções científicos por indivíduos ou organis-
mos devidamente autorizados.

2. Os Governos Contratantes acordam
em adotar ou em recomendar aos seus res-

A ÚNICA fÁBRICA DE
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pectívos corpos Iegíslatrvos a adoção de
leis que cssegurem a proteção e conserva-
ção das paisagens, das formações geoló-
gícas extraordinárias, das regiões e dos
objetos naturais de interêsse estétíco ou
valor histórico ou científico.

Artigo VI

Os Governos Contratantes resolvem
cooperar uns com os outros para promo-
ver os propósitos desta convenção. Vi-
sando êste 11m, prestarão o auxuío neces-
sário, que seja compatível com a sua le-'
gíslação nacionais, aos homens de cíencía
das repúblicas americanas que se dedicam
às investigações e explorações; poderão
quando as circunstâncias o justiflquem,
celebrar convênios uns com os outros ou
com instituições científicas das Amerícas
que tendam a aumentar a eficácia de sua
colaboração; e porão ao dispor de tôdas as
Repúblicas, igualmente, seja por meio de
sua publicação ou de qualquer outra ma-
neira, os conhecimentos científicos obtidos
por meio dêste trabalho de cooperação. .-

Artigo vn
Os Governos Contratantes adotarão me-

didas apropriadas para a proteção das
aves migratórias de valor. econômico ou de
interêsse estético ou para evitar a extin-
ção que ameaça a uma espécie determi-
nada. Adotar-se-ão medidas que permi-
tam, até o ponto em que Os respectivos
governos achem conveniente, a utilização
racional das aves migratórias, tanto no
desporto como na alimentação, no comér-
cio, na indústria e para estudos e ínves-
tígações científicas.

Artigo vrn
A proteção das especies mencionadas no

Anexo a esta Convenção é de urgência e
importância especial. As espécies aí in-
cluídas serão protegidas tanto quanto pos-
sível e somente as autoridades competen-
tes do país poderão autorizar a caça, ma-
tança, captura ou coleção de exemplares
de tais espécies. A ,permissão para Isso
será concedida somente em circunstâncias
especiais quando necessária para a reali-
zação de estudos científicos ou quando in-
dispensável na administração da região em
que se encontra tal planta ou animal.

Artigo IX

Cada um dos Governos Contratantes to-
mará as medidas necessárias para a supe-
rintendência e regulamentação das impor-
tações, exportações e trânsito de espécies
protegidas de flora e fauna, e -de'seus pro-
dutos pelos seguintes meios:

1. Concessão de certificados que autori-
zem a exportação ou trânsito de espécies
protegidas de flora ou fauna Ou de seus
produtos.

2. Proibição da importação de quaisquer
exemplares de fauna ou flora protegidOS
pelo país de origem, e de seus produtos,
se êstes não estão acompanhados de um
certírícado expedido de acôrdo com as dis-
posições do § 1.°' dêste artigo, autorizando
sua, exportação.

Ar'tigo X

1. As disposições da presente Convenção
não substituem de maneira nenhuma os
acôrdos internacionais previamente cele-
brados por um ou mais dos Governos
Contratantes.

2. A União Pan-amerícana submínístrará
aos Governos Contratantes tôda ' informa-
ção pertinente aos fins da presente con-

venção que lhe seja eomunicada por qual-
quer museu nacional ou organismo nacio-
nal ou internacional, criado dentro de
suas jurisdições e interessado nos fins vi-
sados pela Convenção.

Artigo XI

1. O original da presente Convenção em
português, espanhol, inglês e francês será
depositado na União Pan-amerícana e
aberto à assinatura dos Governos Ameri-
canos em 12 de outubro de 1940.
2. A presente Convenção permanecerá

aberta para a assinatura dos Governos
Americanos. Os instrumentos de ratifica-
ção será depositados na União Pan-ame-
rícana, a qual notírícará o depósito e a
data dos mesmos assim como o texto de
qualquer declaração ou reserva que os
acompanhe, a todos os Governos Ameri-
canoc.
3. A .presente Convenção entrará em

vigor três meses depois que se hajam de-
posítado na União Pan-amerícana não me-
nos que cinco ratificações.
4. Qualquer ratificação que se receba

depois que a presente Convenção entre em
vigor terá efeito três meses depois da data
do depósito de tal ratificação na União
Pan-americana.

Artigo XII

1. Qualquer dos Gov.ernos Contratantes
poderá denunciar a presente Convenção
quando queira, por meio de um aviso po-r
escrito à União Pan-americana. A denún-
cia entrará em Vigor Um ano depois do
recebimento da respectiva notificação pela
União Pan-americana. Nenhuma denúncia,
no entanto, terá efeito antes de cinco anos
contados da vigência da presente Con-
venção.

2. Se, como resultado de denúncias si-
multâneas ou sucessivas, o número de
Governos Contratantes se reduzir a menos
de três, a Convenção deixará de funcionar
na data em que, de acôrdo com as dispo-
sições do parágrafo precedente, a última
destas denúncias entrar em vigor.
3. A União Pan-americana notificará a

todos os Governos Americanos as denún-
cias e as datas em que começarão a ter
efeito.
4. Se a Convenção deixar de ter vi-

gência de acôrdo com as estipulações con-
tidas no segundo parágrafo do presente
artigo, a União Pan-americana notificará
a todos os Go~,ernos Americanos a data
em que a mesma cessar de ter efeito.
Em fé do que, os íníra-escrítos Plenipo-

tenciários, depois de terem depositado 03
seus plenos podêres, que foram encontrados
em boa e devida forma, assinam e secam
esta Convenção na União Pan-ameri-cana,
Washington, D.C., em nome dos seus res-
pectivos Governos, nas datas índícadas
junto às suas assinaturas.

Pela Bolívia: (a.) Luis F. Guachalla -
outubro 12, 194'0' (SELO) - Por Cuba:
(a.) Pedro Martinez Fraga ,- outubro 12,
1940 (SELO) - Pelo Salvador: (a.) -
Héctor David Castro - outubro 12, 19~O
(SELO) - Pela Nicarágua: (a.) Léon De
Bayle - outubro 12, 1940- (SELO) - Pelo
Peru: (a.) M. de Freyre S. - outubro 12,
1940 (SELO) - Pela República Domíntca-
na: (a.) Juíio V'ega Batlle - outubro 12,
1940 (SELO) - Pelos Estados Unidos da
América: (a.) corâeü Hull - outubro 12,
1940 (SELO)·- 'Pela Venezuela: ra.)
Diogenes Escalante - outubro 12, 1940
(SELO) - Pelo Equador: (a.) C. E. Alfaro
- outubro. 12, 1940 (SELO). O
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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,OüUm leigo
qualquer. A sua decisão envolve sempre uma compra de vulto, em larga escala. Uma compra que vele a
pena disputar. . .
Arquitetos e construtores são os verdcdeires clientes de quem fabrica ou vende materiais utilizados em cons-
trução, acabamento e decoração.
Arquitetos e construtores são o publico leitor certo é garantidQ da Revista ARQUITETURA que é o seu
órgão oficial.
ANUNCIE EM ARQUITETURA E VEJA COMO VALE A PENA.
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c apa trapeZOidal
de alumínio para revestimentos e coberturas
Material

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

Funcional

Características Mecânicas

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

Isolamento Térmico

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

•
Devido à formadesuaseçãotransversal,permiteobter,
quandocomparadacom outrosmateriaisde cobertura:
1 - maior escoamento de águas pluviais
2 - maior resistência ao flexionamento
Econômica

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

Companhia Brasileira de Dlumínio
PIONEIRA DA iNDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO

Av. da Luz, 297 - 112ando_ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Pauio
Av. Presidente Vargas, S09 - 202 ando- Tels.: 52-2074 e 2S-2611 • R. de Janeiro
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