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1 Camada de tinta primária, cujo função é vedar
os poros da làge.

1 Camada de feltro asfáltico, 15 Ibs. para dar
melhor estrutura à impermeabilização.

3 Camadas asfálticas intermediárias, para cola-
gem dos isolantes.

Experiências feitas com membranas asfálticas (Eng. Charles E.

Williams, Chicago, U. S. A) na impermeabilização de lages de

concreto, demonstram que a segurança do processo recomenda-

do pela Ondalit decorre exatamente do efeito da membrana
77
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compacta formada por 7 camadas impermeabilizantes, que 1 Camada de Eucatex isolante para isolação tér-
mica.vedam tôda passagem de umidade.

o processo recomendado e a aplicação de materiais irnper-
o telhado asfáltico em côres, impermeabilizante,
refratário e resistente às intempéries e' erosão.

meabilizantes é o seguinte:

DE MATERIAIS AGRícOLAS

A perfeita impermeabilização feita com o processo reco-

mendado pela OND4llT assegura maior proteção e

~ estética duradoura para sua obra. Consulte, sem com-e
promisso, os distribuidores exclusivos

Departamento ONDALlT

Rio: Av. Graça Aranha, 226 - 11" Tel. 22-2531
S. Paulo: Rua Flor êncio de Abreu, 270 - Tel: 32-7101
Brasilia: Av. W 3 -, Q 14 c - Lote 12 - Tel: 21-971
B. Horircnte . Av. Sentes Dumont. 227 - Tel: 2-3723
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É SEMPRE
DIADE'SOL

com a iluminacão
fluorescente da Eh~tromar

Nas grandes lojas, uma iluminação deficiente pode
causar enganos além de tornar mais cansativo o
trabalho, influindo negativamente na produção.
Um ambiente mais claro, mais iluminado, é re-
almente indispensável. E isto só pode ser conseguido
com a iluminação fluorescente da ELETROMAR
que proporciona aos ambientes de trabalho aquela
alegre aparência de "um dia de sol"

,~

-------1
E eis as vantagens que a I
iluminação fluorescente po-
de oferecer: I
• melhor ilumincmento portan-

to maior economia. I
• luz fria
• ornamental I

- • melhor difusão da luz
• não ofusca
• dura mais I
• maior acuidade visual
• maior produtividade I
• diminui acidentes
• atrai clientes I
Pora melhor aproveitamento das vcn-
tagens que o llumlncçõo pode pro- I
porcloncr, consulte-nos, Nossos técni-
cos estarõo ao seu dispôr. Peça cc- I
lálogos. .

Para residência, a E/~tromar, pos-
sui vários tipos de luminárias e as
mais modernas formas de aparelhos
decorativos incandescentes. Solicite
informações ou peço catálogos ex-
p/icativos.

fabricado sob licença
da WESTINGHOUSE pela

~-::tncidade, ~
símbolo de qua"dade 1 _

ELETRDMAR
INDUSTRIA fLET.,eA aRAS'LEIRA S. A

VENTILADORES CENTRlIFUGOS E HEUCOlIDAlIS
DE TODOS OS TIPOS

EXAUSTÃO DE GASES
VAPORES
POEIRAS

TRANSPORTES PNEUMATICOS
RENOVAÇ.ÃO DE AR

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOTORES
E MAQUINÁRIA ELETRICA S. A.

R Io o E J A N E I RO SÃO PAULO

RUA CAMERINO, 93 RUA SRIG. TOSIAS, 337

CIVILSAN

EN6ENHARIA EIVIL E SANITARIA· S, A,

RUA CONSELHEtRO CRISPINIANO, 393 - 3.0 E 4.° AND. siío PAULO
PRAÇA PIO X, 99 - 9.0 AND. - ED. ALIANÇA - R I O D E J A N E I R o



",."FUNDACOES• - Notas e comentários N.o 1

COr\IGRESSO FRANKI DO RIO DE JANEIRO
Como parte das comemorações do 25.0 aniversário da criação de Estacas Franki Ltda., foi realizado
no Rio de Janeiro um Congresso de caráter eminentemente técnico, com a participação
de representantes de Sociedades de 20 países, entre os cêrca de 50 que utilizam os pro-
cessos Franki: Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá,
Dinamarca, Egito, Estados Unidos, Espanha, França, Hong-Kong, Inglaterra,

Os temas abordados foram os mais variados:
• Estudos de solos - Vibmçôes
• Capacidade de carga - Provas de carga
• Especiticações
• Dificuldades especiais

Uruguai, Venezuela.
provenientes de 15 países, tendo

integralmente as 5 sessões
reunidos totalizam cêrca de
e fotografias.

Itália, México, Peru, Portugal, Suíça,
Foram apresenta.dos 58 trabalhos
sua discussão e debates ocupado
programadas. Os trabalhos
750 páginas com perto de mil croquis

mv.
• Estacas F1Ym1ci
• Outros tipos de estacas
• Equipamento e materiais.
Rendimento e preços de custo

• Assuntos diversos

Através de tôdas as discussões e debates havidos, sempre proveitosos e, às vêzes bastante acalorados, ficou patente, como
fato mais importante e auspicioso, o espírito de aperfeiçoamento e atualização de todos que trabalham na especialidade.

Merecem destaque especial, como demonstração dêsse esalrltn, os trabalhos:

• "Relação entre o ensaio de diepsondering e o "american standard penetration test" - Dada
a divulgação que vem tendo o ensaio de diepsondering, tornava-se mister relacionar os resul-
tados dêle obtidos com os índices de resistência à penetração colhidos no "amerícan standard
penetration test". O trabalho em aprêço, apresentado pela Sociedade Brasileira; analisa o pro-
blema com base nos resultados de algumas centenas de ensaios.

• "Execução de tubulões Franki" - Êsse trabalho da Sociedade Italiana descreve as técnicas
empregadas na execução de fundações de 130 a 150 cm de diâmetro, para grandes cargas.

• "Estacas Mega para cargas elevadas" - A Sociedade Brasileira apresentou nesta reunião
internacional o processo de execução de estacas do tipo Mega tubada, seja com reação em
plataforma, seja com reação na estrutura, para cargas de até 100 t.

• "Diversos tipos de ancoragem de cortinas de estacas" - O trabalho da Sociedade Dínamar-
quêsa descreve as obras realizadas em uma escavação para a construção do Hospital Munici-
pal de Aalborg, em que foram utilizados vários tipos de ancoragem de cortinas de estacas~-'Ô.es-
tacando-se a cravação de tirantes metálicos, posteriormente ancorados com argamassa injetada.

• O Canadá apresentou uma contribuição de Meyerhoi, conhecido especialista no estudo da
capacidade de carga de estacas, visando o cálculo de estacas Franki.

Além das sessões de debates foram realizadas visitas a obras de fundações, em execução por Estacas Franki no Rio
e nos Estados, que despertaram grande interêsse entre os congressistas.
Foi com satisfação que os especialistas brasileiros receberam seus colegas de outros países, e observaram o alto
aprêço em que é tido no mundo, o nosso progresso técnico.

Av. Rio Branco, 311 - 10.° andar - Rio de Janeiro
SÃO PAULO - 6ELO HORIZONTE - VITÓRIA - CURITlBA - rÔRTO ALEGRE - RECIFE- SALVADOR - BRASíUA - JUIZ DE FÓRA - BELÉM DO PARÁ

l



PISOS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS

LAJO'rAS ESMALTADAS VICS PARA PI-

SOS E Rl<WESTIME~TOS - ARI~NITOS

s. TOMÉ, MARIANA E PASSAGEM

l)EDHA VERDE E RÓSEA DA BAllIA,

MARMOREX, AZULEJOS DE MÁHMOllE,

REVESTIiVn~NTOS GRANULOSOS, HE-

nôco COLOHIDO, TIJOLOS DE VIDHO

GRANITOS E M.;\.RMORES

FORNECIMENTO - ASSENTAMENTO - POLIMENTO
VimE NOSSCS MOSTRUÁRIOS

HR(~II~ Itda.
ENG. - COM. - INOS;.

Rua México, 98, 5.1212/13 lei. 52-6359

COMPANHIA
GONSTRllTORA
PEDERNEIRAS

S.A.

Engenluu'ia Arquitetlll'a Construções

Av Grilça Aranfw, 226 . 5.· pav,
llio de Janeíro

Bonk o, tondon & Soulh America Limiled
filial de Sôo Pau/o
Proielo": Henrique E. Mindlin .
Construção: Companhia Construlora Pederneiras S. A.

escritórios
rua álvaro alvím,'3L16.o pav.
telefone: 52-1931
fábrica
rua rnoacyr de alrneida, 179
telefone 29·0092
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a soluçãoéte seu problema
Agora você não precisa mais quebrar a cabeça
para encontrar um novo material.
Resolva o problema com F I L O N
a mais moderna e perfeita chapa plástica, reforçada
com fibra de vidro e nylon, já fabricada no Brasil.
Mais côr, mais luz, mais confôrto, mais beleza.

Distribuidores em todo o País

Um produto das

INDÚSTRIAS REUNIDAS VIDROBRAs LTDA.
Praça Dom José Gaspar, 30, 8.0 andar, fone 33-6667, S. Paulo

~.FII,06.

-nao procure
tão longe ...



;i' o apartamento está comprado ...

II

Foi um bom negócio!
Foi um bom negocio porque representa um investimenfo sólido. Por muito
tempo, o apartamento não dará preocupação. O material é de ptirneira qua-
lidade. Vê-se pelos elevadores! Sim! Ou rante a construção, uma placa fa-
lava da excelência do material empregado: "Aqui há Otis"]

ELEVADORES OTIS S. A.

OTIS lhe garante luncio-
nam(jlnJót perfeito. per-
manente. e menores
gastos com manuten-
ção. Onde há Otis ... há
tranqüilidade.

ONDE TUDO É DE PRIMEIRA ... HÁ OTIS! w

'"'"....

II



Encaixe macho-fêmea Bons isolantes
térmicos e acústicos

LAMBRIS
FORMIPLAC

Econômicos - aplicam-se diretamente
nos tiiolos, paredes, sem colagem

Colocação rápida
- eliminam rebôco,
pintura e azuleios

Ficam sempre novos,
sempre belos,
não racham e não desbofam

Nenhuma despesa de
manutenção: limpeza
com pano úmido

Fabricados com chapas fôseas
Formiplac de 3,07mx30 em larg.
em vários padrões

Um produto exclusivo da

eu, QUíMICA INDUSTRIAL DE LAMINADOS
Rio: Av. Rio Branco, 57 - 5.° ando- tel. 23-9515 (rêde interna)
S. Paulo: Av. Paulista, 2113-Conj. Nacional - tel. 37-2373 e 32-8312



Existe uma luta.

Nenhum arquiteto brasileiro que
tenha consciência de seus deveres de ar-
quiteto e de brasileiro pode se alheiar
à luta básica de nossa profissão.

Todos, na medida de nossas pos-
sibilidades, devemos nos engajar, menos
pelo interêsse da classe que pelo dever
para com a coletividade, dever êste nas-
cido no momento em que escolhemos a
nossa profissão.

O trabalho, para todo cidadão, é
tanto o meio de prover as necessidades
suas e dos seus, quanto a maneira de
contribuir com sua parcela no esfôrço
conjunto pelo progresso e bem estar co-
letivo; o primeiro é um direito, o segun-
do um deve!'.

O profissional que é conscio da ex-
trema necessidade de sua profissão para
o desenvolvimento do país, e vê os enor-
mes obstáculos, sejam de ignorância ou
de baixos interêsses econômicos, que le-
vam o país a não aplicá-Ia, sente o de-
ver social de lutar para difundi-lo, para
vê-Ia aplicada em todos os setores e ca-
madas.

~ lamentável que ainda no ano de
1961 a profissão de arquiteto seja a úni-
ca atividade cujo exercício é facultado,
por obsoleta legislação, a profissionais
extranhos à mesma e sem a devida for-
mação.

Em conseqüência disto, e do cará-
ter exaqerctdcmente mercantilizado que
corrompe mais e mais a iniciativa imo-
biliária no país, apenas 12% do que se
constroi é projetado por arquitetos, sen-
do que esta percentagem atinge apenas
uma camada privilegiada da população.

Paralelamente, temos que 88% do
trabalho e riqueza coletivos empregados
na atividade construtora do país são sa-
crificados no mau aproveitamento, no
desperdício, frutos da mais completa au-
sência de planejamento.

Esta percentagem, se bem projeta-
da, pelos devidos técnicos, logicamente
renderia mais, atingiria maior quantida-
de de população, servindo-o com melho-
res, ou seja, mais humanas condições.

Em um país que pretende ser de-
senvolvido, cultural e econômica mente, b r
e. obsurc'o que perdure tal situação, as-
sim como é inadmissível que continuem
nascendo e crescendo cidades por todo

8 o terrltório, alheias ao mais-elementar

,
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plonejcrnento , inteiramente subjugadas
aos interêsses monetários da especula-
ção imobiliária.

Vítima dêstes interêsses descontro-
lados, continua sendo sacrificado, (além
do capital e do trabalho, do terreno, da
paisagem) o ocupante, isto é, O homem.

O déficit habitacional, estimado em
2.400.000 de moradias em ·'1950, au-
menta de 200.000 habitações por ano.

Dos 2.200 arquitetos existentes nes-
te país, cuja real demanda é várias vê-
z:s superior a êste número, apenas 40%
tem oportunidade de "pré;stqrj~q colerivi-
dade o serviço de' que \~b',irfs'em'g'per-
ceber, tanto precisa.

O Instituto de Arquitetura do Bra-
sil de muito assumiu o seu lugar na luta
pela afirmação da profissão de arqui-
teto no Brasil, cumprindo assim, o seu
dever social, como órgão profissional
e cultural, e ainda na qualidade de
órgão de classe, chamando a si também
a defesa das condições de trabalho de
seus representados.

O Departamento da Guanabara
sempre se colocou na frente de combate
mantendo alta a sua voz, tanto no sen-
tido de esclarecer a população e as au-
toridades sôbre as finalidades e a im-
portância social de nossa profissão, como
no de defender o exercício da mesma dos
ataques daqueles interêsses baixos que,
alheios à mesma, se acostumaram a ex-
piará-Ia torpemente, visando apenas o
lado comercio]. em sacrifício do atendi-
mento das necessidades humanas.

Esta revista, desde o primeiro nú-
mero, se engaja na linha de frente, ao
lado do Departamento e de todo o Ins-
tituto, na luta pela consolidação da pro-
fissão de arquiteto no Brasil.

Nossas paginas estarão sem p r e
abertas aos que quiserem lutar a nosso
lado, pelos nossos objetivos, que são:

Uma consciência da necessidade de
planejamento.

Uma política nacional de habito-
ção.
A reforma dd legislação profissio-
nal.

A ampliação do mercado de tro-
balho para o arquiteto.
Maior divulgação dos princípios bá-
sicos da arquitetura.
Defesa do nosso patrimônio esté-
tico natural e edificado.
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AsseDlbléia
Legislativa
de
São Paulo

ADOLPHO RUBlO MORALES
RUBENS CARNEIRO VIAN A

RICARDO SIEVERS



Apresentamos, em nosso I'rimeiro nú-
mero, o projeto vencedor do concurso
para a sede da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, de autoria dos
arquitetos Adolpho Rubio Morales, Ru-
bens Carneiro Viana e Ricardo Síevers.

PARTIDO
No partido do ante-projeto vencedor

o Plenário é o centro do Poder Legis-
lativo. Tôdas as suas atividades são por
êle determinadas. A proximidade dos
serviços necessários ao seu perfeito fun-
cionamento, implica numa solução em
plano horizontal. Daí o partido - bloco
único horizontal".
Partiram os arquitetos da premissa de

que o Poder Legislativo exige que se im-
ponha pela segurança, sobriedade e no-
breza. Não é edítícío de uso comum,
prestado para ser visto por quem passa,
mas sim para quem a êle se dirija, seja
público, funcionários, deputados ou vi-
sitantes nobres. Portanto, a criação de
um espelho d'água que envolve todo o
prédio, é inserido numa ampla espla-
nada nobre que, funcionando como
antecâmara a céu aberto, emprestará
a ímponêncía e dignidade que lembram
melhor a alta função social e econômi-
ca do Poder Legislativo".

TRATAMENTO
O embasamento e coroamento do edi-

fício será em granito cinza, e. as pa-
redes e rampas de acesso serão de már-
more branco. Os elementos vazados que
aparecem nas fachadas serão de alu-
mínio fundido nas dimensões de 1 me-
tro por 65 centímetros e com 30 cen-
tímetros de profundidade. Internamen-
te, as paredes mais nobres serão trata-
das com mármore, painéis e madeira.

LOCALIZAÇãO
O edifício será construido ao lado do

Parque do Ibirapuera, ou seja, dentro
da grande área existente na avenida
Brasil, esquina com a rua Manoel da'
Nóbrega. Haverá uma grande esplana-
da e uma praça ajardinada. A fachada
principal do edifício poderá ser vista,
por quem estiver à frente do Monumen-
to às Bandeiras, do lado esquerdo dêste
e a uma distância de aproximadamente
80 metros. Assim, a fachada lateral di-
reita do prédio dará para a avenida
Brasil, ao lado do lago do Parque do
Ibirapuera.

ACESSOS
Quatro rampas darão acesso ao edi-

fício e, com exceção da lateral direita,
que estabelece ligação direta entre ia
avenida Brasil, e o segundo pavimento,
as demais alcançam o primeiro. A rampa
da fachada principal destina-se ao
"hall" administrativo, a da direita à en-
trada do "hall" político e a posterior
servirá de entrada especial.para depu-
tados. Estas terão 8 metros de largura.

SEMI-ENTERRADO
O pavimento semi-enterrado não será

visível e se localizará dentro do grande
espelho d'água. Sua iluminação parcial
será obtida através de uma faixa aberta,
na altura máxima da parede, junto à
laje do primeiro piso. Nesse pavimento
serão distribuídas as" instalações de ar
condicionado, garagem para 25 carros e
serviços gerais.
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Planta do semí-enterra.de

Planta do l~ pavimento.



Os demais pavimentos abrigarão as se~
guintes funções:

1 - Plenário (16 metros de altura),
gabinete dos membros da Mesa, salão
privativo dos deputados, cabines tele-
fônicas, cerimonial, recepção nobre, sa-
lão do café, assistência técnica da Mesa,
serviços médicos, e dependências saní-
tárías completas.
2 - Gabinete dos membros da Mesa,

sala de imprensa, sala de estar (depu-
tados) , tribuna de imprensa e tribunas
especiais (debruçadas para o Plenárío) ,
taquigrafia, parlatório dos deputados e
sede da AFALESP - Associação dos
func1onári.os da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo.

I
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3 - Plenarinhos1. divisão dos servi-
ços legíslatívos, salão de reunião e bí-
blioteca da AFALESP, parlatóríos, co-
missões e galeria das tribunas popula-
res (debruçadas para o plenário).
4 - Parlatôríos, sala de cursos da

AFALESP, tribunas populares dos ple-
narinhos, e, ainda debruçados para o
Plenário, serviços de som e de televi-
são da Assembléia.
5 - Terraço pergolado semicoberto,

de 45 metros por 30 metros, bibliotecas
para deputados, público e funcionários,
restaurante privativo dos deputados,
restaurante dos funcionários, alojamen-
to da guarda com terraço privativo.
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INQUERITO
NACIONAL DE
ARQUITETURA
o Suplemento Dominical do «Jornal do. Brasil» publicou
nos inícios dêste ano. um trabalho denominado «Inqué-
rito. Nacional de Arquitetura», cujo intuito. era fazer um
levantamento. do pensamento. dos arquitetos brasileiros
sôbre a situação. de nossa arquitetura de hoje, de suas
relações com o. contexto sócio-econômico do. País, seus
problemas, definições e perspectivas face à arquitetura
contemporânea, A idéia dêste trabalho. partiu do. crítico.
Ferreíra Gullar quando. ainda respondia pela coluna de
Artes Plásticas dêste suplemento. Após agumas con-
versações, elaboramos o. questionârio composto de 10
perguntas consideradas fundamentais, e indicamos os 20
nomes baseados num critério que encerra-se em dois
grupos,
O primeiro composto por arquitetos que atuaram deci-
didamente na implantação de uma arquitetura viva e
atual em nosso País e que, até hoje, são. os vanguardeiros
neste setor de nossa cultura. Seus nomes já chegaram
aueonhecimento público, tendo. por vêzes alcançado. a
projeção. internacional; neste caso. situamos - Affonso
Eduardo. Reidy, Grego.ri Warchavchick, Henrique E. Min-
dlin, João B. Vilano.va Artigas, Lúcio. Costa, M.M.M. Ro-
berto, Oscar Niemeyer, Rino Levi, Sérgio. W. Bernardes
e Sylvio de Vasconcellos,
O segundo. grupo encerra arquitetos jovens que buscam
novas posições frente ao. pensamento. arquitetônico bra-
sileiro, mas que, devido. ao. limitado. tempo. de atuação,
estão. restrltos, em conhecimento, ao. âmbito. profissio-
nal; são. êles - Acâcío Gil Borsoi, AdolphoBúbio Mora-
les, Carlos Maximiliano. Fayet, Demétrio Ribeiro, Edga;l'
A. Graeff, Flávio. Marinho. Bêgo, -Ioâo Henrique Rocha,
~rosé Cláudio. Gomes, Marcello Acioly Fragelli e Marcos
I{o.nder Netto..
A todos foi enviada com data de 8.11.60, uma earta-con-
vite 'Ondeexpúnhamos as finalidades do Inquérito. e ane-
xando. o. questionário que ficaria aberto. à inclusão. de
qualquer 'Observação. necessária ao. arquiteto.
Nesta ocasião, o.!AB-GB deu sua aprovação à iniciativa,
considerando-a importante para nosso acêrvo cultural.
E hoje, ao. Iançarmos nossa Revista, nos valemos de seu
âmbito. nacional, para uma melhor divulgação. dêste tra-
balho. Alfredo L. Britto
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Acacio Gil Borsoí
Nascido em 2-10-1924. Formou-se na

Faculdade Nacional de Arquitetura,
U.B. em ]949. Passou a lecionar, em
1956, a Cadeira de Grandes Composi-
ções de Arquitetura, na Escola de Belas
Artes de Perruimbuco, da Universidade
do Recife. Em 1959, com a separação de
cursos, assume a mesma Cadeira na Fa-
culdade de Arquitetura. Representou a
U.R. no Congresso Pan-Americano de
Arquitetos, no México, em 1952. Mem-
bro da comissão de reforma de ensino
de arquitetura 1W FAUR. Representou
esta faculdade em diversos Congressos e
Encontros de Arquitetura, no País. In-
tegrou a comissão de julgamento do
concurso para a Assembléia Legislativa
de PÔTto Alegre. Membro da banca exa-
minadora do concurso para a Cátedra
de Teoria de Arquitetura, na Faculdade
de Arquitetura da Universidade do Rio
Grande do Sul.
Trabalsos realizados - Planejamen-

to para as Usinas São João, Santa Hele-
na (Est. da Puruiba ) e Ilha Bela (Rio
Grande do Norte); Museu de Arte Mo-
derna; Museu de Arte Popular e Galeria
de Arte, em Recife; projetos para eâi-

A par de sua expressão formal,
teve a arquitetura contempo-.
rânea brasileira um desenvol-
vimento equivalente nas ínves-
tigações dos demais compo-
nentes arquitetõnicos - solu-
ções funcionais, estruturais e
construtivas?

AGB -- Pensamos que a arquitetura
brasileira não teve desenvolvimento
equivalente à sua expressão formal, nas
investigações das demais componentes
arquítetônícas, Justificável, em parte,
pelo desequilíbrio econômico que atra-
vessa o povo brasileiro.

ARM - Desenvolvimento equivalente?
Creio que não teve. Porque no Brasil,
estas componentes se circunscrevem ao
ato de projetar, quando deveriam coe-
xistir na estrutura que caracteriza a
elaboração de um projeto. Para o devido
entendimento, bastará transcrever ano-
tações que dão medida do nosso com-
portamento em relação ao projeto.

"O arquiteto no Brasil, e sobretudo em
São Paulo, gasta mais tempo em tarefas
de rotina, que na elaboração. E aqui,
uma vez disparado, seja pela urgência
da obra ou seja pela necessidade de fa-
zer dinheiro, ou, ainda, acompanhando
uma pressa geral, o arquiteto apela
para um vale-tudo que carrega o pro-
jeto de soluções cansadas."

"Vício nosso é pesar um projeto pelo
grau de expressão estética e acrescen-
tar qualificativos tais como: leveza,
simplicidade, horizontalidade, pureza de
linhas etc, O restante do projeto parti-

1't'I'g'ola f' púl io in'teriOl' do Museu de Arte
Moderna; arquítetn Affonso Eduardo Reldy.

iicios industriais e clubes; residências
particulares em Recife, João Pessoa,
Natal, Patos e Fortaleza. Edifícios e con-
juntos residenciais para em.présas imo-
biliárias.
Concursos - Classificado no primeiro

grupo no concurso para o Monumento
a Rui Barbosa (Rio de Janeiro). Clas-
sificado em 1° lugar no Concurso Am-
biente (São Paulo), 1960.

Adolpho Rubio Morales
É ptnüisia, do Município de Xavantes,

onde- nasceu aos 12 de janeiro de 1924.
Realizou seus estudos superiores na Fa-
culdade Nacional de Arquitetura. U.B.,
formando-se em 195/. Logo após for-
mar-se, voltou para São Paulo, fixando
trabalho na Capital do Estado. Obteve
importantes prêmios no País e no exte-
rior, como no recente concurso da As-
sembléia Legislativa do Estado de Suo
Paulo.

AUOllSO Eduardo Reidy
Nasceu em 1909, aos 26 dias de ouru-

oro, na Cidade de Paris, França. Cursou
a Escola Nacional de Belas-Artes, rece-
bendo seu diploma de arquiteto em 1930.

cípa com relativa importância, porque
pouco serve à intenção plástica. O par-
tido explica, justifica e determina tudo;
mesmo com argumentação tecnicista,
entre nós isto não passa de uma redun-
dância à fatura estética."
"O arquiteto é um inventa-moda. Cria

problemas. Firma-se e reage por fôrça
do que concebeu, mas, também, pela
jôgo da afirmação pessoal. Habituou-se
a propor arquitetura em lugar de solu-
cionar com arquitetura. E conta com a
ajuda do quebra-galho, processo êsse que
obriga técnicos e colaboradores a esror ,
ços e artifícios que só a envergadura
publicitária pode explicar."

"O arquiteto brasileiro é um fugitivo
da obra. A fiscalização da execução de
seu projeto, quando a exerce, é desin-
cumbida sob um pêso de angústia. En-
tretanto, é a hora de esquecer :a pran-
cheta para realizar experimentos ense-
jados pela vívêncía direta e atuante no
campo da percepção."

"O jaciusmo cultural nosso, cria o
campo favorável para a atuação e argu-
mentação com base na sensibilidade. No
mesmo grau que o número lembra o
mêdo à matemática, a côr, a linha e o
volume envolvem mistérios, que exigem
respeito. Com estas heranças de mêdo
e de respeito, agravadas com a crise da
leitura, tem o arquiteto o meio ajusta-
do para um resultado mais falaz. Acos-
tumado, também, a ler pouco e a acre-
ditar mais no que vê, êle, com um ôlho
na revista e o outro na publicidade ín-
. dustrial, tem uma tarefa em que o ra-
ciocínio estratifica-se na idéia de aplicar
o já visto. A prática de pensar com sen-
tido num equilíbrio técnico- artístico, o
que seria uma questão de exercício, as
condições de atuação do arquiteto, no
Brasil, ainda não permitem estabeIecer."

"O arquiteto, no Brasil, escreve pou-
co. Mesmo quando partrcipa de concur-
sos. Vê-se que sua autêntica expressão é
a obra, ou o projeto. Isto, poroue :é da
publicação de projetos que tira as suas
conclusões, porque é a obra realizada
que se certifica da vali dez do seu pro-
jeto, ao dar partido para um tema novo."
Esta é a cadeia de conhecimentos de
que se serve o arquiteto orastléiro.

Ainda estudante, irutressoü ?to Serviço
Público Municipal. Foi chefe da Ditnsúo
de Arquitetura, cheje de Serviço de Pla-
nejamento do Departamento de Habita-
ção Popular e Diretor do Departamen-
to de Urbanismo da antiga Prefeitura
do Distrito Peâcriu, É docente livre da
Faculdade Nacional de Arquitetura,
tendo lecionado as Cadeiras de Peque-
nas Composições de Arquitetura e de
Teoria e Prática dos Planos de Cidade,
esta última do Curso de Urbanismo da
referida Faculdade. Fêz parte da equipe
de arquitetos que projetou o edifício do
Ministério da Educação, hoje Palácio da
Cultura, no Rio de Janeiro. É autor,
dentre outros, dos projetos 'dos coniun-
tos resitienciais de Pedregulho e da Ga-
vea, do Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro, do Teatro Popular de Ma-
rechat: Hermes e do Colégio Experimen-
tal Paruquai-Brasil. Inirarite os diversos
períodos em que foi diretor do Departa-
mento de Urbanismo projetou, também,
a urbanizacão do centro da Cidade,
compreendendo a áTea resultante do
desmonte do Morro de Santo Antonio e
a faixa conquistada ao mar ao longo da
Avenida Beirti-Mar,

Não seria justo afirmar-se que a tec-
nologia não tenha acompanhado o de-
senvolvimento que a arquitetura con-
temporânea brasileira teve na sua ex-
pressão formal. O baixo nível de qua-
lidade que apresentam, muitas vêzes, as
construções em nosso País, e que muito
compromete a nossa arquitetura, não
resulta da falta de técnicos capazes nem
de deficiências das nossas indústrias. A
principal responsável pelo presente es-
tado de coisas, talvez tenha sido a in-
dústria das incorporações, que aviltou a
qualidade da construção e habituou a
maior parte das firmas construtoras a
trabalhar dentro de um padrão muito
baixo. Essa é a razão pela qual consti-
tuem excessões as construcões de ele-
vado nível tecnológico, cuia 'realização é
limitada pelo alto custo que representam.

AER - Não se pode negar que a ar-
quitetura contemporânea brasileira
apresenta características que a distin-
guem, que conferem, mesmo às suas
mais diferentes realizações, um certo ar
de família. Esse denominador comum
resulta da presença de um conjunto de
fatôres, entre os quais podemos men-
cionar os seguin tes: uma particular
sensibilidade dos arquitetos às condi-
ções regionais, tendo constante preocu-
pação de obter soluções adequadas ao
clima, desenvolvendo os mais variados
sistemas de proteção contra o calor, os
quaís, muitas vêzes, constituem elemen-
tos de grande riqueza plástica; íntegra-
cão da estrutura como elemento mar-
.cante da composição, oferecendo, tre-
qüentemente, motivação ao seu aspec-
to formal; quase sempre o encontro de

_ soluções claras e simples, mesmo para
os problemas mais complicados que são
solucionados com generosidade e largue-
za. A riqueza da flora, a dramaticidacle
da paisagem e a fôrça do sol, talvez se-
jam responsáveis pela tendência, bas-
tante freqüente, para uma certa exu-
berância formal. Isto tudo, porém, não
anula as grandes e muitas vêzes pro-
fundas diferenciações que se encontram
nas realizações de alguns dos seus mais
represen ta tivos arquitetos. Diferencia-
cões de ordem conceitual e de sensíbllí-
dade pessoal. . . . 15
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------------------------------------~\-------------------------------------------------------------------Que pensa das correntes Or- de Le Corbusier) , poucas foram as obras contrário, propõe, em contrapartida a
que se aproximaram em conteúdo do todo artifício ou jôgo racionalizante, o

ganicista e Racionalista como espírito dêste grande mestre. fato humanizado, vivido e percebido ín,
tendências de arquitetura con- Insistimos em uma critica construti- tuitivamente.
t " va, e neste particular louvamos a ínl-emporanea? Quais suas rela- ciativa do SDJB, sugerindo que atinja O têrmo orgânico, em que pesem as
ções com a realidade brasilei- também as obras dos nossos arquitetos confusões, deve sugerir nascimento,
ra.? mais representativos, como meio de ele- crescimento, reprodução e morte - o

vação de nossa cultura. encadeamento do ser vivente, isto é, o
têrmo orgânico, não quer lembrar orga-
nização ou organismo, mas prestar-se
ao condensamento de um fluxo de coisas
.que intervenham na arquitetura tornan-
do-a mais natural sem dizer espontâ-
nea, mais sensível sem dizer maneirosa,
mais humana sem dizer cerebral. Esta é
uma explicação que procuro dar a mim
mesmo, apartado da cronologia e do hís-
torícísmo que levaria ao movimento
a tual na Europa ou nos Estados Unidos;
mais atendendo a uma experimentação
pessoal mediante um apanhado geral de
causas e efeitos. Que em última análise
dizem mais da minha suspeita relativa
às heranças racionalistas via Brasil e I,

Qual o papel do arquiteto bra-
sileiro no momento sócio-eco-
nômico do País?
AGB - o papel do arquiteto no pre-

sente momento é o de um profissional
que devia ser muita coisa e que ainda
não está devidamente preparado. For-
mado em padrões ànacrôrrícos, de cultu-
ra em certos aspectos limitada, desen-
volvendo uma arquitetura de elite, não
se tem dado ao trabalho de pensar nos
problemas da massa e planejamento. As-
sim, apanhado por um surto de desen-
volvimento industrial, vê outras profis-
sões arrebatar-lhe a qualidade de pla-
nejador, chefe de equipe, e com o peri-
gO de ser totalmente alijado e colocado
em segundo ou terceiro plano, como
acontece no caso da SUDENE, em que
aquêle prorísstonal foi esquecido de seus
quadros técnicos,
ARM - Os arquitetos ou são os Mar-

ginais, obstinadamente afastados da
conjuntura econômíco-socíal do Pais,
ou são os Lançados que, com os olhos
fitos no progresso pessoal, acompanham
de perto o desenvolvimentismo brasi-
leiro. Os primeiros reagem renegando
planos ou metas, consubstanciados em
efeitos promocionais através de quadros,
tabelas, números, esquemas etc.; os se-
gundos participam apenas orientados

Ao projetar. devê o arquiteto
partir de uma forma intuitiva
ou do equacionamento de ele-
mentos técnícos .e dados obje-
tivos?
AGB - A arquitetura é arte e criação,

mas antes de mais nada (como diz Lú-
cio Costa) construção; mas construção
concebida, com o propósito primordial
de ordenar o espaço para determinada
finalidade e visando determinada inten-
ção. E, como tal, deve o arquiteto partir
de um conhecimento exato das necessi-
dades humanas em todos os seus aspec-
tos.
ARM - Considerando o projeto como

uma resultante de precisões cujo senti-
do se substancia na motivacão cons-
ciente, o ato de projetar será qualifi-
cado como uma sucessão de momentos
onde a forma poderá ser a gera triz cons-

AGB - Êste assunto, bastante discu-
tido entre nós.vaínda não está amadure-
cido. Uns situam-no como se fôssem V8r-
dadeiras escolas, outros como atitude do
arquiteto perante o projeto a realizar.
A descoberta de Wright para alguns jo-
vens arquitetos brasileiros é coisa nova.
\ssim como para outros, surge Mies van
ler Rohe. O que sentimos é a necessi-
dade de crítica: e debates para firmar
opinião. Pensamos que em ambos os
casos a coisa gira em tôrno de uma for-
ma original, e que muito embora te-
nhamos atravessado todo um período,
dito por alguns, racionalista (na linha

pela necessidade imediata de resultados
palpáveis, amplamente palpáveis. Entre-
tanto, uns e outros não atuam no cam-
po da ação direta, atuam furtivamente,
remotamente, até onde a atividade in-
telectual do pif-paf de inteligência nas
rodinhas amigas e a divulgação jorna-
listica das conquistas profissionais pos-
sam transpor a barreira do desentendi-
mento geral.
Em verdade, a tornada de uma posi-

ção, já há muito vislumbrada e só ago-
ra alentada, exige um balanço realista
da situação, onde a descarga da respon-
sabilidade profissional, por um lado, e o
vazio da desinteligência, por outro, não
concorram para o agravamento de mui-
tos fatos já agora negativos. Do que con-
cerne ao arquiteto, caberia lembrar até
que ponto a inovação desordenada e a
proposição estética desmedida implicam
no regime da construção e posterior-
mente na situa cão econômico-socíal rei-
nante. Até que -ponto somos veículos do
uso de sistemas e de unidades arquíte-
turais, no domínio da habitação, da re-
creação, do ensino, da saúde pública,
sem que por injunções políticas, ou por
falta de recursos ou por vícios de elabo-
ração sejam êstes sistemas e unidades
truncados no seu escopo original, ina-
dequados pela insuficiência de dados ou
ainda abastardados pela negligência
profissional? Até que estágio o simples
fato de admitir o valor de coordenar

tante. Mas a forma aflorará sempre
quando outras entidades estiverem re,
tidas ou alienadas. Êste afloramento de-
pende portanto do quatituni consciente
no ato de projetar; outros elementos,
mesmo técnicos, outros dados, mesmo
objetivos, interferem ou se inferem con-
forme o grau de racionalização adjudi-
cado à aplícaçâo consciente. Chegados
a um projeto, e admitido que a maque-
ta, a perspectiva bem lança da e os ar-
tifícios de desenho na prancheta são
têrrnos de certeza no vir-a-ser da obra,
conseqüências da escassa visualizacão e
do diminuto poder de fixacão do expe-
rimento in loco, estamos "anmentando
esforços particularizantes por efeito de
racionalização; e então os demais ele-
mentos participam assessorando uma
argumentação de (ordem restrita que
pode acarretar o atlorarnento do aspec-
to formal. Se, por outro caminho, o ato
de projetar está comprometido pela uti-
lização de conhecimentos técnicos e pela

ARM .- Se entendermos que a cor-
rente racionalista estribou-se na cons-
trução para um intento precip'uamente
estético e forcado ao raciocínio lógico
para uma programátíca total em arquí-
tetura, seria de esperar-se uma contra-
proposta consubstancíada nos anseias
vivenciais, cujos têrmos antípodas do
racionalismo confiram realidades e par-
ticularidades que sirvam à elaboração
arquitetônica, apartadas da tirania do
material. E dizemos contraproposta no
lugar de reação, pôsto que não se filia
a nenhum propósit-, revolucionário; ao

equipes no trabalho do projeto pode nos
afigurar a possibilidade de comando ou
mesmo de cooperação em tarefas de fó-
lego, onde outros profissionais de outros
misteres ou de outras atividades tam-
bém sofrem os problemas de uma estru-
tu ração mal ajustada? O arquiteto,
amarrado às suas funcões de oficial da
prancheta, sob a tutela de ensinamen-
tos postos em prática desenfreada, bem
como acomodado na situação de Lança-
do ou de Marginal, desprovido portanto
de estimulos maiores e gerais, o arqui-
teto poderá caminhar em paralelo com
outros profissionais ou com profissões
outras sem que estej a comprometido
para o futuro, quando já não possa C01'-
responder aos programas de um desen-
volvimento geral alicerçado numa trans-
formação ampla?
AER -- O arquiteto brasileiro tem um

lmpor tantissímo papel a desempenhar.
A êle caberá intervir no planejamento,
influindo decisivamente na solucão dos
problemas ligados ao bem-estar social.
O elemento humano deverá ser o centro
de tôclas as suas preocupações e o mó-
dulo a que deverão referir-se tôdas as
medidas. Compete ao arquiteto criar
ambientes físicos que facilitem o pleno
desenvolvimento das atividades relacio-
nadas com a vida da comunidade, pro-
porcionando condições adequadas para
merar, trabalhar, cultivar o espírito e o
corpo, e transportar-se.

preservação dos dados objetivos, com
intenção precípua de solucionar um pro-
grama de necessidades humanas atra-
vés do instrumento intuitivo, o seu pro-
cessamento - psicológico estará apenas
contido nas limitações próprias de cada
arquiteto; a obra, embora confundida
como um amontoado de materiais, vem
dotada de univocidade capaz de tornar -
autêntica a realização arquitetônica.
Há aqui um vínculo à integração das
entidades objetivas e subjetivas, atuan-
tes na elaboração, em lugar de apêgo
ao fracionamento de parcelas sob o im-
pacto de um resultado prejulgado.
AER- A idéia básica de um projeto

tem muito de intuitiva, mas, diríamos.
de uma intuição dirigida. O mecanismo
da intuição seria estimulado e orienta-
do pelo' estudo dos dados objetivos,
como sejam o programa das necessida-
des a serem atendidas, o ambiente físi-
co natural, os meios técnicos e financei-
ros disponíveis, etc.
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brasileiros, do que propriamente estabe-
lecer condenacões às obras de Le Corbu-
sier, de Mies van der Rohe, de Gropius
e de outros, ou menosprezar seus ensina-
mentos.

Causas: A proposição no iõso de blo-
cos ou dos volumes, segue um código que
se inicia pela massa desmaterializada e
geometricamente contundente, conti-
nuando através de leis e regras de pro-
porção matemática na determinação dos
espaços intermediários e que vai findar
na distribuição das áreas internas sub-
metidas ao govêrno do volume ou da
forma elegida. O tratamento dos confi,
namentos, volumes, panos, linhas, jus-
tapostos ou desligados, sofre uma com-
posição abstrata, meramente pictórica e
generalizante. Os acompanhamentos de-
coratívos e paísagistícos solam dema-
siadamente íntencíonados de purismo ao
ponto de distrair o sentido do espaço na
arquitetura. Na articulação das peças,
os espaços internos são servis a esque-
mas baseados em concepção ti da e váli-
da para tôdas as latitudes e casos.

Conseqüências: Os grandes panos de
vidro criam problemas porque se atre-
vem a enfrentar os excessos de lumino-
sidade; as telhas termicamente desfavo-
ráveis ou as coberturas planas atentam
contra o sol, calor, vento e chuva, já
sem falar nas calhas internas, nos con-
dutores e tubulações embutidos, na au-
sência do beiral, que exigem manuten-
ção, conservação ou mesmo substituição.
Nos casos específicos que demandam
aplicação apropriada de material ou de
aparelhos de construção, recorre-se a
uma solução congênere, ocasionando es-
pecificação ou execução mais ajustada
à valorização plástica, condenáveis, le-
vando em conta as particularidades da
obra.
E quanto aos elementos de serventia,

tais como grades de proteção, peitoris,
corrimãos, escadas e ligações, portas e
janelas de compartimentos menos ím-
pcrtantes, desmerecem a mulher, a cri-

ança e a velhice, seres estranhos à ar-
quitetura.
As questões topográficas, geológicas,

climáticas, assim como ratóres históri-
cos, sociais e econômicos ou de urbanis-
mo, são encarados com atitudes ou con-
temporízações.
Os acréscimos de peças ou de blocos

criam transtornos ao conjunto, à facha-
da, e são daí argumentados como des-
necessários ou mesmo impossíveis de
atender dentro do partido adotado ou
da modulação escolhida.
Conquanto estas observações não con-

tenham suficientes informes me ser-
vem para uma precária medida do de-
senvolvimento do racionalismo encon-
tradiço na maioria das obras brasileiras.

AER - Duas correntes doutrinárias
disputam presentemente a liderança da
arquitetura contemporânea, procurando
influir nos seus destinos. Le Corbusier
e F. L. Wright são apontados como os
expoentes máximos, respectivamente,
das correntes ditas funcionalista e or-
gânica. Ambas se baseiam no tema do
plano livre, isto é, aquêle onde as pa-
redes, libertadas da sua antiga função
estrutural de apoio, transformaram-se
em simples elementos de vedação, livre-
mente dispostos. Placas, geralmente de
pouca espessura, planas, curvas ou on-
duladas, de materiais da mais variada
natureza, definem o espaço interior,
dando-lhe um sentido dinâmico de con-
tinuidade, em lugar de conríná-Io den-
tro dos limites de compartimentos es-
tanques. O emprêgo de grandes superfí-
cies envidracadas confunde interior e
exterior, e a- natureza se integra ao es-
paço interior.
Na chamada arquitetura funcional, o

plano desenvolve-se livremente, mas
dentro de uma estrutura modulada ou
ritmicamente ordenada. O espaço é con-
tido num volume arquitetônico discipli-
nador, que não será, todavia, necessária-
mente, uma forma geométrica elemen-
tar. Já para os adeptos do movimento
orgânico, o espaço interior transcende

ao volume arquitetônico. Partindo de um
núcleo central, projeta-se em tôdas as
direções, sem qualquer contenção, num
ostensivo gesto de libertação do que éles
chamam o "rigor disciplinado r do racío-
nalismo". O movimento orgânico não
estabeleceu raizes entre nós, não obs-
tante o entusiasmo de alguns jovens ar-
quitetos, provocado pela recente visita
do brilhante crítico italiano Bruno Zevi,
principal arauto do movimento que vem
sendo difundido, nesses últimos dez
anos, na Europa, e que tem, talvez, o
seu maior número de adentos na Itália.
A maior parte das realizações dos arqui-
tetos brasileiros, diríamos melhor, a sua
quase totalidade, tem muito mais pon-
tes de contato com a corrente dita fun-
cional. Esta designação, entretanto,
para referir-se à arquitetura contempo-
rânea. que não participa do movimento
orgânico, é, a nosso ver, imprópria e
está superada. Teve a sua razão de ,;er
no período heróico, quando foi necessá-
rio opor ao academismo então reinante
uma doutrina que correspondesse a ime-
diatas exigências surgi das após a revo-
lução industrial. Para derrubar os dog-
mas da academia e romper a estagna-
ção que ela mantinha, foi preciso ape-
lar para o racionalismo, tendo sido o
o vocábulo funcional usado como pala-
vra de combate no decorrer da campa-
nha. Dessa época é a célebre definição
de Le Corbusier "Ia maison est une ma-
chine à habiter". É certo que o simples
fato de uma construcão atender a fina-
lidades puramente fu-ncionais não é con-
dição suficiente para que mereça a de-
signação de obra de arquitetura. Entre-
tanto, não se pode dissocíar da arqui-
tetura o seu aspecto utilitário, aquêle
que lhe deu, inclusive, motivação. A ar-
quitetura não pode ser considerada,
apenas, como uma grande escultura va-
zada. O seu ajustamento ao fim a que
se destina não lhe tira, de forma algu-
ma, a sua condição de ser essencial e
fundamentalmente obra de arte. Mas o
que realmente melhor a define e a ca;:
racteríza é a sua concepção espacial.

Deve haver uma censura esté-
tica oficial, como no caso de
Brasília?
AGB - Somos contra qualquer cer-

ceamento da capacidade criadora do
arquiteto na base de uma censura es-
tética oficial. Entretanto, a intromissão
de outras profissões no campo de sua
atividade, infelizmente admitidas por
lei, justificariam, e só para essas, t.al
censura.
ARM - Propriamente não há censu-

ra estética oficial em Brasília; o que há
é uma preservação do preestabelecido.
Em verdade, o código de obras de Brasr-
lia é peculiar, pôsto que admite somen-
te o atentado' à estética; daí a conten-
são dos atos relativos à edificacão sem
mesmo considerar nas demais Quejan-
das que determinaram a disciplina en-
contradiça nos outros códigos. De fato,

a atividade criadora, estimulada 'ou mes-
mo alicerçada na liberdade de proposi-
ção, ficaria reduzida a simples tarefa de
manipulação de materiais e aparelhos
de construção.
AER - A censura é uma faca de dois

gumes. Seu objetivo é evitar a prolife-
ração de monstrengos que possam que-
brar a harmonia que deve existir num
conjunto urbano,' ofendendo o bom gôs-
to dos cidadãos. Por outro lado, poderá
transformar-se, e é quase certo que isso
aconteça, num instrumento de sujeição
da liberdade criadora do arquiteto. Se
a censura estética oficial fôr exercida
por uma.só pessoa, é natural e lógico que
esta pessoa oriente sua ação de acôrdo
com o seu gôsto e as suas preferências
estéticas. Se rõr exercída por uma co-
missão, sua orientação será resultante
da média das opiniões dos seus diferen-
tes membros, e o resultado será inevi-
tàvelmente a consagração da mediocri-

dade.
Ambas as soluções conduzem à limi-

tação da atividade criadora, afugentan-
do o impulso de renovação, que deverá
estar sempre presente. Tôdas as cida-
des devem ter o seu Plario.Diretor. Êsse
Plano regulará o uso da terra, estabele-
cerá condições de higiene, de confôrto
e segurança para as construções. ·Esta-
belecerá medidas relativas à preserva-
cão das suas belezas naturais e do "eu
patrimônio artístico. Fixará normas dis-
cíplínadoras dos volumes construí dos e
dos espaços urbanos. Mas que seja as-
segurado aos arquitetos influírem livre-
mente nos rumos de nossa arquitetura,
sem o dirigismo já tentado em outros
tempos, em outros países e com .tão me-
lancólicos resultados. Creio serem me-
nos prej udíciais os males decorrentes

_ da ausência da censura estática do que
os provenientes da imposição de uma 8S'·
tética oficial, seja ela qual fôr.

Qual' seria O· caminho para a
solução do problema da Habi-
tação no Brasil (favela, casa
popular, habitação coletiva,
individual, etc.) ?
AGB - Acreditamos que implicaria em

uma reforma do sistema político-social-
econômico do País.

ARM.- A solução do problema da ha-
bitacão no Brasil só necessita de um ca-
minho: firmeza no propósito de resol-
vê-Io.
AER - O Brasil é um dos países que

mais tem descurado o problema da ha-
bitação. Tem, pode-se mesmo dizer, ig-
norado a sua existência. Pouquíssímas
têm sido as realizações nesse setor, ao
passo que o deficit habitacional aumen-

ta assustadoramente e, como conseqüên-
cias, as favelas crescem como cogume-
los. Até hoje não houve, entre nós, uma
tentativa séria para encaminhar o pro-
blema, enfrentando-o com a decisão ne-
cessária, em escala compatível com a
sua magnitude. Refiro-me, é claro, à
habitação para as classes menos favo-
recidas, onde mais se sente a falta da
ação do Poder Público. O grande pro- 19
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blema da habitação popular está na des-
proporção f:'xi~tente entre o CU1;tO de
uma habitação modesta, mas decente, e
o salário do trabalhador. Essa situação,
aliás, não ocorre apenas entre nós, mas
em quase todos os países. Por .naís que
se procure reduzir o custo de uma ha-
bitação, ( seu valor será sempre muito
superior ~s possibilidades aquisitivas da
maior parte dos trabalhadores. A habi-
tação mínima, isto é, aquela que corres-
pende a um padrão mínimo de conrôr-
to, condizente com a condição humana,
não está ao alcance do poder aquístívo
do trabalhador de salário mínimo. As-
sim, antes de chegar a ser um proble-
ma de técnica, de arquitetura e de ur-
banismo, a habitação popular é um pro-
blema financeiro. Como enrrentá-Io?
Como obter os recursos necessários?

A habitação popular, não sendo um em-
preendimento lucrativo, não pode inte-
ressar, como investimento de capital, à
iniciativa privada. Assim, terá que ca-
ber, forçosamente ao Poder Público, o
ônus da sua solução. Terá que ser con-
siderada um serviço público como o são
o abastecimento de água, o serviço de
esgotos, os transportes coletivos etc. A
intervenção do Poder Público poderá
processar-se diretamente, construindo
através dos seus órgãos executivos, ou
indiretamente, em formas de subsidio.
Sendo a habitação um problema fun-

damental do urbanismo, o Plano-Díre,
tor da cidade é que deverá indicar os

locais onde, preferencialmente, deverão
ser construidos os grupos residenciais,
tendo em v'sta sua situação geográfica,
suas condições econômicas, suas possi-
bilidades em relação aos serviços públi-
cos, ao transporte e ao mercado de tr a-
balho. Não basta, porém, construir ca-
sas, individuais ou coletivas, para solu-
cionar o problema, ou mesmo encamí-
nhar a sua solução. É preciso que essas
casas, sejam individuais ou coletivas,
tenham nas suas imediações, ao seu
alcance fácil, todos aquêles serviços e
instalações, necessários à vida de todos
os dias: a escola, para as diferentes
idades escolares, acessível às crianças
mediante curto percurso a pé, em se-
gurança, livres do perigo de serem atro-
peladas; o pôsto de saúde, para pres-
tacâo de assistência médica e dentária:
o pequeno mercado local, para o abas-
tecimento de gêneros alimentícios; o
play-ground, os campos de jogos, o gi-
násio coberto e eventualmente a pis-
cina, para a prática do esporte e a re-
creação; o clube social, onde os mem-
bros da pequena coletividade poderão
reunir-se, dispor de uma biblioteca, ue
uma sala de projeções. etc. Nesse grupo
de instalações que constituirá um pro-
longamento da habitação, realizar-se-
-ãoas atividades cotidianas de [ora de
casa. :Êsse conjunto, compreendendo as
habitações e os seus prolongamentos,
é a unidade básica de planejamento
dentro da cidade.

o problema da habitação está estrei-
tamente ligado ao do transporte. Numa
cidade como a nossa, que se desenvol-
veu em extensas faixas, os deslocamen-
tos das massas populacionaís são par-
ticularmente difíceis. Essa círcunstãn-
cia, aliada a um deficiente sistema de
transportes coletivos, faz com que o tem-
po gasto nos percursos diários de ida
e volta da casa ao trabalho absorva
totalmente as horas que deveriam ser
empregadas nos lazeres indispensáveis a
uma vida sadia. O ideal seria morar
perto dos locais de trabalho, de modo
a evitar perda de tempo e despesa com
o transporte. Casa individual OU habi-
tação coletiva são soluções igualmente
válidas, dependendo das condições es,
pecificas apresentadas por cada caso
em particular. A casa popular indivi-
dual só é realizável em locais onde os
terrenos são de baixo custo, isto é, nos
mais afastados bairros. Isso porque a
casa individual requer uma baixa den-
sidade demográfica, o que significa uma
elevada cota de terreno per capita.Nos
bairros mais centrais e valorizados,
onde também é necessário a construção
de habitações populares, não se pode
pensar em solução que não seja a da
habitação coletiva, que permite uma
maior densidade habitacional, em boas
condicões de higiene e contõrto, fican-
do a cota de terreno diluída e, portan-
to, mais acessível econõmicamente.

Acredita na síntese das artes
na arquitetura? Como se rea-
lizaria?
AGB - Achamos que na obra de Le

Corbusier vemos esta síntese.
ARM - Desejo entender que a íntera-

ção no propósito arquitetõnico necessita
da colaboração das demais artes; não

pelo caminho literário da atitude, mas
sim através à naturalidade sugeri da e
permitida pela entidade espacial. Não
porque fique bem, ou sirva bem, antes
porque há uma solicitação íntima guia-
da pela animação natural do próprio
espaço arquítetôníco.
AER - A síntese das artes na arqui-

tetura é um ideal raramente alcançado.

Muitas tentatívas vêm sendo feitas nes-
se sentido, mas o que se tem consegui-
do, na maior parte das vêzes, é apenas
uma boa vízínhanca entre a pintura,
escultura e a arquitetura, sem todavia
realizar a sua perfeita integração. Essa
síntese foi realizada no passado por
Miguel Ângelo, e no nosso tempo por Le
Corbusier, para citar dois exemplos.

Qual a importância de BrasÍ-·
lia no desenvolvimento da ar-
quitetura brasileira?
AGB - É a nossa grande lição. Daí

será tirado o rumo a ser tomado pela
arquitetura brasileira.
AER - Além do importantíssimo acer-

vo constituído pelo que lá já foi feito,

Brasília oferece um vasto campo de pos-
síbilídades para o desenvolvimento da
arquitetura brasileira.
ARM - Brasília e também importan-

te para arquitetos. Por um lado conse-
guiu inculcar a necessidade de arqui-
tetura a todo o custo e a todo o vapor,
de tal sorte que muito prefeito já prevê
seu plano de metas OU de ação rechea-

do de obras suntuárias; por outro lado,
êste intimamente ligado ao arquiteto,
Brasília será o exemplo vivo da siste-
matização de vida consegui da ou a con-
seguir pela imposição racionalista. E
daqui partiríamos para o empreendi-
mento menos sedutor, porém mais ade-
quado às respostas que Brasília terá de
prestar ao desenvolvimento da nossa ar-
quitetura.

NO momento histórico da in-
dustrialização do País, como
deve atuar o arquiteto para
que se verifique uma elevação
do padrão no produto indus-
trial, e uma racional produção
de elementos pré-fabrieados
para montagem de unidades
arquitetônicas?
AGB - Achamos que é o arquiteto, de

todos os artistas plásticos, o que me-
lhor oportunidade possui, devido à sua
formação, para colaborar na forma do

produto industrial. Aliás é ímprescíndí-
vel a cclaboracào do artista na concep-
ção da forma (Industrial design) se pre-
tendermos competir nos mercados in-
ternacionais,
ARM - O perigo está na atuação em

que o espírito da profissão seja afetado
pela ativação industrial. Sob êste aspec-
to o arquiteto poderá qualificar-se um
montado r de coisas ou peças industria-
lizadas; o que acontecerá dadas às exi-
gências da racionalização.
AER - Em nosso País, somente agora

pode-Se começar a pensar na IFOdução
industrial em grande escala, de elemen-
tos pré-fabricados para montagem de
unidades arquitetõnicas. Até então tem
sido feitos alguns ensaios, não muito bem

sucedidos sob o ponto-de-vista econô-
mico, devido ao fato de não poderem
competir em preços com os sistemas
tradicionais de construção. É provável,
entretanto, que com o desenvolvimento
que vem tendo a indústria entre nós,
nesses últimos anos, possa ela interes-
sar-se pela produção em massa de ele-
mentos pré-fabricados. Será um novo
campo de ação aberto aos arquitetos,
que desenharão êsses elementos e de-
monstrarão como poderão êles ser reu-
nidos artisticamente, formando belos

- edifícios. A ação dos arquitetos, porém,
deverá ir além, deverá abranger todo o
domínio do equipamento material da
vida moderna, incluindo desde o uten-
sílio doméstico ao urbanismo.

I
II

Qual o resultado prático que
se obterá com a regulamenta-
ção da profissão do arquiteto;
ora em cogitação?
AGB - A regulamentação profissional

somada a uina reforma nos moldes de
ensino de arquitetura e das artes, daria
ao arquiteto a sua verdadeira e autênti-
ac posição no meio social.
ARM .- Como resultado imediato co-

locará o arquiteto numa posição em que
o compromisso profissional seja regido

pela íntímação da obra. Poderá ocorrer
o estrabismo profissional dadas as Cir-
cunstâncias de formação e de atuação
do arquiteto no Brasil.
AER -; Não respondeu.

(Continua)
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Hoje vamos falar de PLANEJAMEN-
TO e, em particular, de URBANISMO.

No ano passado, ao pronunciarmos
uma conferência na Escola Politécnica
de um dos Estados do Norte do Brasil,
estávamos em dúvida sôbre a maneira
de abordar o tema, ou a definição do
tema - íamos falar em urbanismo -
quando, devido a uma pergunta feita
momentos antes da palestra, fomos ten-
tada a utilizar a iorma bastante esco-
lástica de definição pelos contrários ou
opostos; melhor diríamos, definição
pelos inversos, esquecendo aquelas si-
sudas classificações do nosso curso de
filosofia, no colégio.

Assim, iniciamos a palestra dizendo
o que não é Urbanismo. Falamos e es-
crevemos na petira:

NÃO É URBANISMO:
abrir ruas ou avenidas;
fazer esplaruuias ou cons-

truir aterros;
furar túneis;
projetar centros cwzcos;
construir pistas de alta

velocidade, mesmo "eleva-
das" ;

construir conjuntos resi-
denciais, mesmo "popula-
res";

criar efeitos monumentais
nas cidades pela procura de
perpectivas barrocas ou ou-
tras, mesmo pensando que
êsse aumento da "dignida-
de urbana" da cidade possa
transformar-se em orgulho
de seus habitantes, com o
conseqüente aumento do es-
pírito público destes (urbs
e cuntae);

fazer ptirque-: e jardins
com canteiros em forma de
uanebas, rins, formas hecto-
plasmáticas ou de figuras
geométricas, mesmo se há
balanços pa1a crianças e
bancos para namorados (o
que daria um certo caráter
funcional a êsses parques e
[arame) ... etc., etc.

Essas medidas, em. geral
sem nenhuma relação entre
si sem nenhum plano que as
coordene simplesmente como
urbanismo.

Assim falamos, e o efeito, os resulta-
dos didáticos foram ótimos e por nós
comprovados, pois tivemos oportunidade
de trabalhar longamente com os estu-
dantes, e garantimos que êles não vão
mais fazer confusões a respeito do que
é URBANISMO. Os resultados didáticos
foram ótimos, repetimos, apesar de que,
no ambiente meio "moleque" da escola,
acharam que havíamos utilizado essa
maneira de abordar o tema para nos
âivertirmos, para zombarmos dos res-
ponsáveis do urbanismo local e da elite
da cidade, presentes à palestra.

Não foi bem assim, conscientemente,
porém nosso subconsciente pode ter
sucumbido a essa tentação ...

O urbanismo está muito na moda. So-
bretudo depois de Brasília, todo mundo
fala em urbanismo. Na província, porém,
e também em alguns meios não provin-
cianos, o urbanismo está ainda na atra-
sada etapa que permite aos homens da
administração fazer do assunto matéria
de brilho literário. O beletrismo (de
"belles leitres"), o beletrismo urbanísti-
co floresce, tala-se, eSC7'evem-se livros e
artigos, discutem-se escolas. Os proble-
mas urbanísticos são resolvidos em bate-
-papos, entrevistas e discursos de can-
didatos a postos eletivos. Nas rodas de
conversa acham-se soluções, de rigor
técnico, para os problemas urbanísticos
com a mesma facilidade e inconsciência
com que são encontradas soluções para
os problemas políticos ou religiOSOS. Ou-
tro perigo é muitas vêzes o desejo de
melhorar o aspecto dct cidade, sua es-
tética - Deus sabe com que gôsto ou
senso estético, nessa idéia de melhorar,
que ataca a alguns prefeitos progressis-
tas. Diríamos o belartismo (de =beaux
arts") confundido com o urbanismo.
Recentemente sucedeu o seguinte com
um colega: foi apresentado como o en-
carregado de fazer a "roupa nova" da
cidade. O urbanista passa por decora-
dor ou - quem sabe? - modista ou
aiiaiaie.: de cidade.

Hoje falaremos de PLANEJAMENTO.
Não temos na sala, como naquele dia,

responsáveis que possam sentir-se visa-
dos. Aqui estão presentes somente en.
carregados futuros do planejamento no
Brasil. Por isso estamos tentada a usar
o mesmo método que naquela palestra,
com resuliaâos talvez melhores, porque
vocês já estão avisados.

O planejamento também está na mo-
da; também se discute planejamento
como se discute política ou religião. To-
dos têm suas explicações e pontos de
vista e as soluções convenientes para os
mil problemas do país, numa espécie de
panacéia nacional que seria o Planeja-
mento.

É bossa nova nos políticos ocuparem-
-se de planejamento. Em suas plata'[or-
mas eleitorais os candidatos falam de
Planejamento. Nas suas prestações de
contas os homens de govêrno falam de
planos como se falassem de Planeja-
mento.

Folheamos os jornais, ouvimos o rádio
ou a televisão. Planos de trabalho, pla-
no de ação, plano de desenvolvimento,
plano de cooperação. Planejamento aqui,
planejamento acolá. Fala-se em planos,
ou em medidas, ou em obras, como se
isso tõsse planejamento - e poucos
sabem o que é planejamento.

NÃO É PLANEJAMENTO:
o estabelecimento de um

determinado tipo de indús-
tria (siderurgia, por exem-
plo) em local fixado "a prio-
ri", conforme as simpatias
dos responsáveis, que então
falam em Plano Industrial;

o estabelecimento de zonas
francas, aqui ou acolá, e se
fala em Plano Econômico ou
Fiscal;
ou sua fixação no mesmo
local, com melhoria de suas
condições de habitabilidade,
com a instalação de casas
pré-tobricaâas, e se fala em
Plano de Habitação Popular;

o estabelecimento de cer-
tas facilidades em locais pi-
torescos, e se fala em Pla-
no de Turismo;

a realização de certas li-
gações com a fixação de
meios de transporte, sõmen-
te porque foram prometidos
durante a campanha eleito-
ral;

a intervenção de um téc.
nico para o traçado de pla-
nos para as baixadas, iaçoas
ou restinças, e fala-se então
em Planos Diretores para as
lagoas e resiinças, etc.

Tôdds estas medidas, sem nenhuma
relação entre si, medidas que poderão
chegar a ser resultantes do processo de
planejamento, são tomadas como o pro-
cesso em si.

Os mais diversos grupos, às vêzes sem
qualificação, trabalham em medidas iso-
ladas, cada um âêstes g1"UpOS fazendo
"um plano", que não está subordinado
a nenhum estudo coordenado, nem di-
retriz geral. Muitas vê.:zesa intenção dos
governos é boa, mas o conceito é pobre,
[alta conexão, falta base a êsse esiôrço,
errõneamente chamado de PLANEJA-
MENTO. Talvez até falte conceituaçãc
filosófica.

Definamos o PLANEJAMENTO pelos
seus objetivos, e vejamos depois o que
abrange o PLANEJAMENTO GERAL.

Os objetivos do PLANEJAMENTO no
seu sentido mais amplo são:

a valorização,
o desenvolvimento,
a ordenação,
a utilização,

dos POTENCIAIS
físicos,
econômicos e
humanos
DE UMA REGIÃO.

Assim, todo político que deseje fazer
PLANEJAMENTO, além de conhecer as
condições e os problemas de natureza
=sociai,

econômico- financeira
administrativa.
e de utilizaçãó de solo, que apresenta

_o meio e a área nos quais está interes-
sado, deve compreender que êsses pro-
cessos são inierrelacioruuios, não poden-
do ser considerados de maneira isolada
- quando muito, pode ser dada ênfase
a um ou outro aspecto, segundo a filo-
sofia dominante - e também que não
podem ser esquecidas as áreas e meios
que exercem influência na área abran-
gida.

As condições e os problemas de natu-
reza social a serem estudados, são:

a população, sua constituição, seu
crescimento, níveis de vida, níveis sani-
tários e de nutrição, níveis culturais e



de educação; sua distribuição em rela-
ção aos locais de trabalho, meios de
locomoção, recreação e prática de espor-
tes, assimilação de migrações, os pro-
blemas sociais, os desequilíbrios, confli-
tos etc., que se observqm na área.

No aspecto econômico-financeiro 8'8-
tuâa-se:

a estrutura das atividades.
agricultura,
indústria,
artesanato e
servicos

a eoolucão dessas atividades, e suas
reações em face dos mercados

local,
regional
nacional e
internacional

o conipcrtamenta dos complexos ban-
cário, econômico e cultural das cidades,
em relação às localidades próximas e ao
total do País;
o crescimento dêsses complexos; co-

mércio, indústria, bancos e seruiços, em
relação à conjuntura nacional e os cen.,
tTOS industriais e de serviços;

o custo do desenvolvimento industrial
segundo as diversas hipóteses de especí-
[icação e implantação.

Das condições e dos problemas a serem
estudados no aspecto administrativo,
consideram-se principalmente:

as leis vigentes;
as relações de dependên-

cias com respeito às diferen-
tes autoridades;

as áreas administrativas
e as regiões naturais, e

as possibilidades de modi-
ficação da estrutura admi-
nistrativa e suas repercus-
sões.

A análise dessas condicões e a solu-
cão dêsses problemas assim equaciona-
elos, procuram-se nos planejamento so-
cial, econômico e administrativo, sendo
partes êsses planejamentos do planeja-
mento geral, coorâetuuior.

O estudo e a solução dos problemas
de utilização nacional ou ótima do solo
procuram-se no plCinejamento físico.

O puineiamenio iisico exige dois tipos
de estudo:

o que requer uma visão do espaço, da
área consideradCi e que leva ao PLANO
FtSICO REGIONAL.
e aquêle que pede uma visão do es-

paço, da área considerada, e que leva
ao PLANO FtSICO LOCAL.

Os estudos para o Planejamento físi-
co na sua visão global ou regional do
espaço considerado levam à determina-
ção das "polaridades" (que na "gíria"
dos ptaneiaâores significa a concentra-
ção ou acúmulo de serviços e equipa-
mentos) nos diversos pontos e em dife-
rentes graus, tendo em conta:

a distribuição dos espaços ocupados e
livres;

a distribuição das populações ;
os equipamentos existentes (resiâen-

cial, cultural, de saúde e assistência, de
recreação, cultural ou reuoioso, comer-
cial e industrial, etc.) ;

os programas de implantação de in-
dústrias, comércio e sel·viços diversos.

A determinação das polaridades per-
mitirá a criação de centros de atração:

da forma mais econômica quanto ao
custo,

mais racioruü quanto às necessidades
das poinüaçõe«, e

o relacionamento dos diversos centros,
por sistemas de circulação e comunica-
ção mais lógicos.

Determinados êsses centros de atra-

ção, seu estudo mais detalhado e as pro-
posições para a solução de seus pl·oble-
mas serão o objeto de PLANEJAMENTO
FtSICO LOCAL, a forma de planeja-
mento conhecida tradicionalmente como
URBANISMO, e que explicaremos espe- -
cialmente no final da palestra.

Apresentamos, assim, de modo sucin-
to, as diversas cond·ições e os diferentes
»roolemas a serem estudados e resolvi-
dos no PLANEJAMENTO GERAL, nas
suas divisões

planejamento social,
planejamento econômico-

- financeiro,
planejamento administra-

tivo e
planejamento físico.

No planejamento gemi traoaltuim. so-
ciólogos, economistas, engenheiros das
diferentes especialidades, atiminisirtuio-
res, inâustrialistas, çeôoratoe, sanitaris-
tas, técnicos em educação, arquitetos,
urbanistas advogados etc., enfim, ele-
mentos das mais diversas profissões for-
mados na disciplina do trabalho em
equipe e preparaiics especialmente na
técnica de planejamento.

Vejamos agora qual é a participação
que cabe ao ARQUITETO e ao URBA-
NISTA formados nas escolas de arqui-
tetura, nos trabalhos de planejamento
geral.

O planejamento físico é chamado pe-
los franceses "aménaqement des terri-
ioires" ou "aménaqemetit de i'espace",
Uma tradução não muito elegante, po-
rém rigorosamente literal, seria "arru-
mação ou arranjo de regiões ou do es-
paço". Uma tradução mais literária se-
ria "organização do espaço", (Convém
precisar que se tem convencionado se-
parar o espaço urbano e o espaço rural,
o espaço urbano e o espaço regional).

Nas escolas de arquitetura a formação
dada aos alunos, visando a capacitá-tos
para a solução dos problemas do espa-
ço, faz com que os diplomados nessas es-
colas sejam os mais aptos a compreen-
der os trabalhos de planejamento físi-
CJ.

Uma [ormação complementar sõbre
os princípiOS do planejamento geral e. a
técnica particular do planejamento tísi-
co, em bons cursos de post-çraâuação
para aqueles que se tenham interessado
especialmente no assunto, fará dêsses
alunos os técnicos indicados paro: a. di-
reção dos trábalhos de planejamento
físico. Chamados a colaborar com outros
técnicos em outros aspectos do plane-
jamento geral, êles pedirão o auxílio do
sociólogo, do economista, do atiminis-
trasior, do sanitarista, do engenheiro,
etc. nos trabalhos de planejamento físi-
co que venham a realizar.

No planejamento urbano (o chamado
Urbanismo) o trabalho dêsse técnico
.(eluunemo-lo de Urbanista), terá no
Plano Diretor um caráter de síntese e
de expressão gráfica das conclusões ti-
radas da análise das condições sociais,
econômicas, administrativas e físicas da
área em questão, estudadas em, colabo-
ração com os especialistas correspon-
dentes.

O trabalho do urbanista saído dessas
escolas de arquitetura ficará marcado
pela preocupação artística que lhe vem
da sua formação, e se hoje o planeja-
mento urbano dirige suas energias para
o estudo e a solução dos problemas do
zoneamento, criação de ambiente social,
economia e administração, êsse especia-
lista saberá unir a essas preocupações
a de ordem estética.

As cidades de nosso tempo são sem

beleza, são feias, tristemente feias.
Seus luibitanies parecem indife1·entes
a essa fealdade, ignorantes da .necessi-
âatie de beleza. Que repercussão tem
essa indiferença ou essa umorãncta na
vida dêsses homens, na sua condição
tiumana, no seu espírito cívico?

Pela ação dêsse urbanista, a estética
urbana deverá ter mn lugar importante
nos programas de planejamento.

Daremos ainda, para acabar, uma de-
finição, a nossa definição, do Urbanis-
mo, porém. antes gostaríamos de dizer
duas palauras sôbre Le Corbusier, hoje
considerado por muitos corno a origem
dos erros e defeitos da arquitetura bra-
sileira e do urbanismo de Brasiiia. O Le
Corbusier polêmico, [crnalistico nos seus
livros, dioulqaâor no bom sentido. O Le
Corbusier pensador, que tirou o urba-
nismo do "belartismo" (aquêle urbanis-
mo de Beaux Artst em que se compra-
ziam. os arquitetos da época. O Le Cor-
busier que tivesse como único mérito o
enunciado das 4 funções urbanas (habi-
tar, trabalhar, cultivar o corpo e o es-
pírito, e circular) e já ninçuéni poderia
discutir o valor de sua obra. Foi êle,
com sua canipanha quase publicitária,
que levou os estudos de traçado urbano
a uma sistematização até então des-
conhecida, pelo menos nos meios lati-
nos. Depois tlêle, não foi mais possível
em nenhum trabalho do urbanismo dei-
xar de considerar a importância e a
interrelaçân dos equipamentos resuien-
cial, comercial e industrial, cultural, re-
ligioso, recreativo, de saúde e assistên-
cia e de circulação e comunicações que
devem satisfazer as funções urbanas
enunciadas por Le Corbusier. Depois âêle
ninguém poderá descuidar dos proble-
mas de zoneamento, hierarquia de vias,
etc.

Le Corbusier, agora tachado pejora-
tivamente de idealista, apresenioú o ur-
banismo, para os que souberam. compre-
enâê-lo, como uma atividade complexa
e que deve ter fundo filosófico para ser
verdadeiramente válida. Para o autor
"da Cidade Radiosa" o urbanismo é mais
do que uma simples técnica.

Depois dessa explicação achamos que
fica mais lógica e compreensível a defi-
nicão do URBANISMO como sendo:

O estudo das condicões urbanas nos
seus diferentes aspectos (físico, social,
econômico, administrativo, etc.) e a pro-
cura da methoria dessas condições ou,
no caso de novas cidades, a procura ãa
criação de condições urbanas as mais
favoráveis, por meio:

da distribuição correta
dos espaços livres e ocupa-
dos·

d~ distribuição lógica da
população;

da implantação racional
dos equipamentos necessá-
rios à vida urbana;

de um sistema lógico de
circulação e comunicação
que relacione OU ligue êsses
equipamentos.

Essas condições favoráveis deverão
ser obtidas:

dentro de uma solução
plástica feliz;

protegidas por uma regu-
lamentação adequada,

e estabelecuias com vistas
a tornar mais aqrtuiâueis,
mais bela, a vida dos ho-
mens.

Talvez achem que a minha definição
é meio evangélica. Ainda assim gostaria
de parar aqui.: e qne pensassem nela.

Nada mais.
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Para melhor situar a arte de Oswaldo Goeldi,
necessário se torna reconstítuír os inícios da carreira do
artista. _

Goeldi começou a desenhar em 1915, na Suíça, país
ao qual chegara em 1901, com apenas seis anos. Os pri-
meiros desenhos, dos quais pouco é sabido, terão sido
concebidos e executados, decerto, dentro da atmosfera
do Blaue Reiter, a que desde 1912 pertencia o grande
desenhista austríaco Alfred Kubin (1877-1959), cuía arte
iria repercutir amplamente não só sôbre o jovem brasi-
leiro, como igualmente sóbre o próprio Paul Klee. Não
é impossível que, nesses primeiros trabalhos, aos postu-

. lados do Blaue Reiter, expostos por Kandinsky em seu
Das Geistiqe in der Kutisi, se mesclassem reminiscências
do menino criado à sombra da luxuriante vegetação
amazônica.

Goeldi expôs individualmente pela primeira vez em
1D17, isto é, no próprio ano em que em Leyden era fun-
dado o grupo De Stijl, e poucos meses após a eclosão de
Dada. Ignorou, porém, um e outro movimentos, perma-
necendo fiel a Kubín e aos expressionistas germânicos
de temperamento idêntico ao seu próprio.

Dois anos após a mostra na Galeria Wyss, retomou
Goeldi ao Brasil: é fàcilmente imaginável o choque cau-
sado pela mudança de um ambiente culturalmente efer-
vescente por outro, ainda bastante acanhado. Mas a mu-
dança teria também suas vantagens: isolando Goeldi dos
grandes centros da criação artística, preservou-lhe o
mundo de idéias e as convicções, ao mesmo tempo em
que lhe possibilitou o reencontro com os trópicos. De
resto, o meio provinciano coadunar-se-ia perfeitamente
com a personalidade introvertida e com a natural dis-
ereção do artista.

Começam a surgir, por essa época, os temas brasi-
leiros na obra goeldiana; seduzem-no certos aspectos
da paisagem carioca - casas de subúrbio, pescadores,
ruelas mal freqüentadas. Numa peça como Recanto
abandonado, de 1928, percebe-se a influência do Juçenãsti:
nas curvas alonga das que delimitam e enrormam vege-
tais, telhados, nuvens. Convém, aliás, ter em mente que
do Juçetuistü, equivalente germânico do Art Nouneau,
brotou e floresceu o Expressionismo alemão, ao qual íne-
gàvelmente se filia Goeldi, se bem que de. modo todo
especial.

A partir de 1924 começou Goeldi a gravar em ma-
deira. Não foí o primeiro a fazê-Io, entre nós, mas foi
decerto o primeiro puro artista-xilogravador que teve o
Brasil, já que os demais ou encaravam a xilogravura
como procedimento técnico sem implicações estéticas,
ou (como Lasar Segall) eram pintores que também faziam
xilogravura.

De fins da década de 1920 data o período de maior
influência de Kubin: Goeldi, em cartas sucessivas ao
amigo, a quem somente iria conhecer em 1930, procura
o apoio que lhe faltava num meio indiferente e tanta
vez hostil. Paralelamente à de Kubin, diversas influên-
cias podem ser lobriga das : Odilon Redon, Rops, Beards-
Iey, Masereel, Ensor, entre muitas. Somente a visão goel,
diana permaneceu íntegra e pessoal, não se tendo subor-
dinado a qualquer outra. Donde a grandeza do artista,
e a importância de sua contribuição. "Você chegou, em
SUl:!. solidão" escrevia Kubin a GoeIdi, em 1936 - "a
criar uma síntese transcendental. Sua visão muíto pes-
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soal, também nos seus desenhos, surpreende-me sempre
de nôvo. Sua arte, tão perto da minha arte e, também,
da arte de Munch".

A partir de 1930 a gravura torna-se mais e mais,
para Goeldi, o meio de expressão. Em peças como Cano
de trigo (Müllwagen), de 1930, sente-se que o artista
não alcançou, ainda, a maturidade só concedida pelos
anos: os sulcos, rigidamente abertos na madeira, não
se limitam àquele essencial encontrado logo depois, na
obra Botequim, de 1932.
Do ponto de vista da psicologia da arte, Goeldi possui

constantes capazes de indlvidualízá-Io perfeitamente .
Assim, já muito se escreveu sôbre a predileção que de-
monstra por certos animais, como gatos, cães, tubarões,
abutres; muitas gravuras recordam cenários teatrais
ante os quaís se desenrolam dramas vividos, em geral,
por um só ator: Noturno, Paisagem tropical, Paisagem,
Assassinato; etc.; também não é íncomum o cenário que-
dar vazio (Pátio, Noite tropical, etc.) ,

O título da peça, Assassinato, põe em foco um
problema: os expressíonístas - entre os quais se coloca,
claramente, Goeldi -,- têm sido acusados de por demais
literários. Muitos dêles, não satisfeitos com apelarem para
recursos próprios à literatura, chegaram a fazer litera-
tura, propriamente dita: Barlach, Kokoschka, Grosz,
Klee, o próprio Kubin, autor de um estranho romance,
O outro lado. Na arte de Goeldi, como na de Kubin, não
contam apenasmente os valores plásticos puros: a sua
é uma arte que tende para o poético, para o filosófico,
para o satírtco, para o macabro, para o fantástico; arte
com implicações literárias - sem que na constatação
exista qualquer intenção de menoscabo, já que, afinal
de contas, literária é também a arte de Bosch, de Goya,
de Daumíer, de Munch, de Masereel (do Masereel que
gravou, entre outras séries, História sem palavras, Livro
de Horas - uma história de sua vida, em 165 xílogra-
vuras -, As Idéias, Paixão de um Homemr etc. Não
admira, pois, tivesse sido Goeldi o admirável ilustrador,
que foi, de Dostoíewsky,

Cabe uma derradeira menção ao lado fantástico da
arte goeldíana. Na história das artes visuais no Brasil,
êle é decerto, ao lado de Marcelo Grassmann, o maior
representante do gênero fantástico, tendo revivificado,
em plenos trópicos, com suas Caveiras e Esqueletos,
Monstros e sêres de pesadêlo, uma tradição que, velha
de milênios, experimenta ainda hoje em dia grande for-
tuna, na obra de Francis Bacon, ouevas, Wilfredo Lam,
Delvaux, Ernst Fuchs, Van de Woestyne, entre tantos.
A respeito de muitas de suas casas abandonadas, que
são decerto o ponto mais elevado a que já atingiu a xílo-
gravura no Brasil, poder-se-ia dizer o que disse, de certas
obras de Kubin, o ensaista Ernst Jünger: "os altares
tombados são ninhos de demônios" (Marcel Bríon, Art
Fantastique, Albin Michel, Paris, 1961; página 132).

Ante as obras de Goeldi vem-nos à mente aquela
mesma frase deWhitman posta por Masereel como epí-
grafe de seu Stundenbuch: Behold! I do not give lectures,
sor a litte charity: when I give, I. give msjsel], Essas
obras, não se equivoquem, são muito mais do que um
preciso acêrvo artístico do Brasil: têm sangue e vida,
constituem, em verdade, uma comovedora e dolorida
autobiografia.
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O GOVERNO
A CIDADE
E O INSTITUTO

Pouco antes de dar por encerrada
a sua atribulada existência, a Prefeitu-
ra do Distrito Federal construiu em vá-
rios jardins, dos poucos existentes na
cidade do Rio de Janeiro, construiu ir-
remediàvelmente com o dinheiro do pô-
vo agredindo com brutalidade a nossa
tão sofrida estética urbana.

Essa mesma Prefeitura que tanto
falava em turismo e que invocava oca·
pital estético da cidade como o próprio
filão de ouro a ser explorado pela in-
dústria do turismo iocal, escolheu os
poucos espaços abertos da zona sul para
implantar cem a mais desassombr ada
irresponsabilidade verdadeiros mons
trengos de concreto. ferro e bronze.

O simples descuido na preservação
de nossa belesa natural já constitui
crime, mas a atividade deliberada e dís-
pendiosa de corrompê-Ia com a imposi·
ção de elementos antíestétícos é algo
de imperdoável. Talo caso da Avenida
Princeza Isabel, onde o Departamento
de Esgotos se investiu da função cons-
trutora de "monumentos", homenaae
ando tão tristemente a memória da Re-
dentora.

Anos atrás, o mesmo Departamento
teve de localizar ali uma estação de tra-
tamento de esgotos. Orgão técnico tão
especializado não devia possuir arquite-
tos em seus quadros, mas sentiu a ne·
cessidade de "enfeitar" o local. Com os
sanitaristas da casa, inventaram um
prodigio de expressão arquitetõnica, tra-
tando de transmitir todos os odores in-
ternos de suas instalaçôes à plástica
exuberante de sua bacia com chuveiri-
nho, simbolizando perfeitamente um
utilíssimo aparelho sanitário.

Agora. chegada a vez do "menu-
mento", ofereceu-se aos esgotos a opor-
tunidade de completar sua grande obra.

No entanto, a gravidade era maior
ainda. A Avenida, agora larga e de-
simpedida, é a própria entrada de Copa-
cabana. O observador, emergindo do tú-
nel, depara com êste lindo cenário, difi-
cil de encontrar semelhante, que é uma
larga faixa de asfalto, ajardinada no
meio, acabando bruscamente no mar,
cujos horizontes e céu recebem uma mo-
numental moldura caracterizada pelas
muralhas dos edifícos vizinhos. A medi-
da que se aproxima da praia, vê aquê-
le painel enquadrado ir aumentando
para de repente se transformar em tôo
da a imensidão do céu sôbre o mar. SÓ-
mente o efeito estético dinâmico deste
percurso já tornaria temerária urna
nova intromissão do homem nas condi-
ções do local. Bastava a grama, uma
vegetação. e estava completo o arranjo
urbano. Mas, se se ccnsiderava neces-
sário, ali, um monumento à princesa,
era preciso ter consciência da gravida-
CI" e da responsabilidade do problema.
Ali só caberia um monumento, adequado
A.O local. prooorcionado à sua escala e
tirando o maior partido possível de suas
condições excepcionais.

Isto tudo, claro, é tarefa de arqui-
26 teto e pedia um ótimo arquiteto. Antes

da demolição do edifício ali existente,
depois de quebrada a alvenaria, restou,
nua em sua elegância, fruto da lógica,
<i. estrutura de concreto armado Ao sair
CIo túnel o observador deparava com
aquêle esqueleto leve e esguio, propor-
cionado aos edifícios vizinhos, formado
de silhuetas que permeavam luz recor·
tada em quadrados, retângulos e nesgas,
ora se acendendo, ora se apagando. à
medida de sua aproximação. Ao se atino
gir a esquina, tôda aquela massa dinà-
mica, crescida ao cúmulo em ímponên-
cia e majestade, punha-se a girar, me-
tamorfoseando-se em mil efeitos plástí-
COSo

Aquilo que era uma ruína, pelo aca-
so transformada em fonte de emoções
estéticas, teve de ceder à dinamite do
progresso porque de fato, impedia o
prolongamento de uma das pistas. Mas
tôda a lição de arquitetura paisagística
e monumental que aquêle arcabouço en-
cerrava, ficou perdida para a antiga
Prefeitura, não atingindo a ccmpreen-
são de seus dirigentes, que apenas vi·
rarn ali carcassas a demolir e a substí-
ruir por um "monumento" bem "moder-
no". E de nôvo obrou o sspiri to imita ti-
'10 da serní-cultura inspirado sempre
nas aparências superficiais da verdadeí-
ra arquitetura.

Desta vez houve uma evolução: não
mais aquele delírio do "mcderninho f'u-
turista", com tôda aquela orgia de curo
vinhas, de formas e de materiais usa-
dos na primeira bacia, coisa que já pas-
sara de moda mas agora, a última pa-
lavra era o concretismo.

Sólidos geométricos, pirulitos inver-
tidos, placa deitada, placa em pé, tudo
solto, mas ligado por uma estrutura
gratuita em metal, o material "dernier
cri" na Europa e no Aterro. E, simbo li-
zando a libertação dos escravos, a libero
dade da creação: pedestal sem está tua,
estátua chapada na parede.

Tôda essa brincadeira .. feita, a sé'
rio, com o dinheiro do povo. já . não se-
ria válida se executada por detrás dos
muros c.e uma estação de esgotos dos
subúrbios, mas, em plena praia de Co-
pacabana, numa avenida como. aquela,
é criminosa, não só pelo estrago que
trouxe à estética do local, como pelo
fator de deseducação artística que re-
presenta para o povo. já desorientado,
em seus conceitos, pela p.volução natu-
ral das artes.

O que aconteceu nos jardins da zo-
na Sul com a Praia de Botafogo a Pr a-
ça Serzedelo Correia e N. S. da Paz, foi
outro enorme crime, perpetrado pela ig-
norante irresponsabilidade dos "técní-
cos". Nestes locais, foi necessária a ccns-
trução de estações de fôrça, para os fu·
turos ônibus elétricos. Tratando-se ape-
nas de estações de fôrça, o raciocínio
municipal deve ter concluído pela au-
sência de necessidade estética violentan-
dose desta maneira, alguns dos poucos
jardins da zona Sul. enquanto que em
todos os países civilizados desde os pri-
mórdios da história, justamente nas pra-
ças eram concentrados os maiores em-
psnhos estéticos dos arquitetos, neste
nesso infeliz Rio de Janeiro, estraga- se
uma praça com a construção primária
de um pobre e deselegante bloco cimen-
tado.

Tudo nêles parece feito para com-
prometer as praças, desde a afloração
do solo tal vez evitável com maior es·
cavação', até os volumes, os materiais e
a própria localização, como é o caso da
Praça N. S. da Paz, onde a estação en-
trou em vitorioso choque contra a 25·

tútua existente e os jardins recern-plan-
tados.

Seria utópico esperar que na defe-
sa da estética da cidade, o seu govêrno
rôsse obrigar à tôdas as construcões da
inicia tiva ~privada, o proj eto de bons
arquitetos. Por enquanto, em nosso país,
nem-ao menos a exclusividade do exer-
cício de arquitetura é assegurada pelas
leis, aos arquitetos. Ainda seria impos-
sível conseguir que tôdas as obras erí-
girlas por êste govêrno apresentassem
um elevado padrão arquitetõnico. Mas,
sabendo-ss que a arquitetura brasileira
i' respeitadíssima e até seguida, no es·
trangeíro sabendo-se que trabalham no
Rio muitos dos melhores arquitetos do
país, e qUe nos próprios quadros da mu-
nicipalidade se encontram profissionais
r!e grande categoria, bastando citar Rei-
dy como exemplo, não se pode admitir
que eta escolha justamente os locais de
maior destaque na cidade para usar e
abusar da mais repelente subaruuítetu-
ra.

Não se pode aceitar qUe no plane.
.iamento de prédios, fontes. monumentos
ou jardins, em locais com grandes ave-
nidas, praças e orla marítima, descui-
de a municipalidade, inteiramente, dos
problemas estéticos de ambiente. lan-
çando mão de carituras arquitetônicas
incompatíveis com uma cidade civiliza-
da.

No entanto. somente de obras no-
vas, no rápido percurso entre o centro
f> a zona sul, podemos indicar, com,
exemplos, mais de dez ofensas à ostétí-
ca da paisagem tôdas cometidas pela
antiga Prefeitura.

Logo defronte ao campo de Santa-
na, os abrigos de acesso às passagens,
subterrâneas checam a vista do obser-
vador com seus rediculos e gratuitos V
e tôda uma estilistica de paródia da
verdadeira arquitetura moderna. capaz
de encabular muita cidade da alta So-
rocabana.

Na avenida Presidente Antônio Car-
los, o malogrado edifício das secreta-
rias, monstro de feiura anacromca,
consegue acachapar inteiramente a igre-
ja de São José, obrigada a formar com
êle um conjunto aleijado. No campo do
Russel, um pseudo monumento foi erí-
gido, recentemente, a Baden Powell,
uma ingênua imitação de arquitetura
moderna e somente fica à vontade, em
vista do grotesco prédio municipal que
lhe serve de fundo. Na entrada do Pas-
mado, a Prefeitura indenizou desapro-
priação feita a dois clubes, com duas
estranhas estruturas. uma garagem de
barcos, outra, parece que um ginásio, ou
salão de festas, que apenas servem pa-
ra valorizar, pelo contraste, a elegãn-
cia do ginásio projetada por Niemeyer,
para o Botafogo.

Na avenida Atlântica, felizmente
não sobreviveram os inadequados "play
grounds". .

E as amendoeiras do pôsto cinco e
meio, permanecem, artificialmente oro

_ denadas. Na praia de Ipanerna ao me-
nos liVre dos horríveis quiosques de sa-
pê, continuam aflorando da areia, os
postos de iluminação elétrica, sempre
ferindo as noites, mesmo aquelas sem
lua.

Ainda nos últimos tempos da extin·
ta PDF foram estudados por um arqui-
teto da Secretaria de Saúde, 'os novos.
postos de' salvamento para as Avenidas
Atlântica e Víeíra Sou to. Os mesmos.
seriam financiados pelo. Instituto do
Mate em troca de instalar um bar de
mate em cada um. Enviado o projeto ao
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Instituto para aprovação, resolveu êste
mutilá-lo à guisa de economia, ínflín-
gindolhe o inefável caráter "moderno-
so".

Um pôsto de salvamento, é claro,
tem que preencher determinados requi-
sitos técnicos, o que pede um arquiteto
competente. Mas se êle vai participar
da aparência da Avenida Atlàntica, ou
Vieira Souto, fica enorme a responsa-
bilidade de sua forma. Seu problema
estético é tão importante quanto o de
qualquer monumento que se construa
num local de grande evidência. Um pro-
jeto mal concebido, pode comprometer
gravemente a estética da praia de Co-
pacabana. E no entanto, caso se efetí-
ve o acôrdo, lá vai o Instituto Nacional
do Mate dar a sua contribuição ao en-
feiamento da cidade.

Recentemente, a construção de um
nôvo edifício comercial no Picadilly Cir-
cus, no coração de Londres, suscitou os
maiores debates na imprensa local,
preocupadíssima com a defesa estética
da praça. Tamanha fOi a repercussão da

""''>c :er;; -c ,~- - ,-~ \ ., '", .
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celeuma, que chegou ela até O. Parta-
mento do Reino Unido, cuja primeira
providência. foi a convocação da Real
Sociedade Britânica de Arquitetos, a fim
ne esclarecer e orientar os represen-
tantes do povo no trato da questão.

O nôvo govêrno do Estado da Gua-
nabara já demonstrou em contatos ha-
vidos com a diretoria do Instituto de
Arquitetos do Brasil o propósito de com
ela estudar os problemas arquitetônicos
e urbanísticos do Estado.

Se até êles chegarem estas nossas
palavras, que sirvam as mesmas de aler-
1a e que o apressem. A diretoria do De-
partamento da Guanabara está, como
sempre estêvo inteiramente às ordens
do govêrno para colaborar na defesa da
cidade e estudar com as autoridades as
medidas capazes, não só de evitar as
agressôes à estética da nossa paisagem
mas ainda de valorizar as suas rique-
zas.

Alguma solução deve ser encon-
trada nesse contato entre o governo e o

Instituto e disso estamos certos. O que
não pode perdurar é a situação atual,
em que os projetos de elementos capa-
zes de comprometer desastradamente a
beleza de nossa cidade são distribuídos e
às vêzes orientados pelos inúmeros che-
fes de serviço, muitos dêles inteirarnen-
te despreocupados com os problemas es·
téticos ou de ambientação, antolhados
apenas pelo aspecto utilitário do proje-
to, outros bem intencionados, mas
alheios ao que seja a verdadeira arqui-
tetura contemporânea, muitos dêles ape-
nas engenheiros e outros, às vêzes, nem
isso.

Frutos dêsse estado de coisas são
os inúmeros monstrengos erigidos em
tôda parte pela antiga Prefeitura e são
êles a prova de que a cidade precisa ur-
gentemente de encontrar no nôvo gover-
nador um violento defensor do que ainda
lhe resta de maravilhosa. A menos que se
desista para sempre de fazer planos
para tr-ansformá-Ia em centro de turis-
mo,
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NOTICIARIO

Habitação Popular
o presidente Jànio Quadros acaba ele

criar o Conselho Nacional ele Pluncj.i
men to da Habitação Popular, ccncrct í

zando o or gão que idealizado pelo lATI
vai coordenar os recursos existentes nos
diversos órgãos e planificar a execução
de uma "política sarritár:a das ag lornera-
ÇÕ2S humanas estabelecendo um planeja-
mento nacional para o alojamento cor-
reto e saudável das populações urbanas,
considerando o levantamento dos meios
adequados à construção nos centros ur-
banos e nas zonas rurais".
O CNPHP terá 10 membros, indicados

pelo Minisférío da Fazenda, Ministério
da Viação, Instituto de Arquitetes do
I3rasil. Conselho Federal de í::n,2;enharia
e Arquitetura. Associação Brasileira de
Agronomia, Conselho Nacional de Geo-
grafia, Associação Brasileira de Muni
cipios, Institutos de Previdência Social,
Conselho Nacional de Economia. Caixa
Econômica Federal e Fundação da Casa
Popular, asessorados por um represen-
tante da consultorta-Geraj da República.

Filmes de Arquitetura
O departamento da Guanabara, com o

propósito de melhor divulgar as rea-
lizações de nossa profissão, exibirá um
Festival de Filmes sôbre Arquitetura.
8,te festival está sendo organizado pcl o
arquiteto Alfredo L. Britto que já, pes-
soalmente, entrou em eontaeto eom o
Itamaratí e diversas embaixadas, rece-
bendo a idéia uma repercução fortemen-
te favoráveL

Planos Diretores
O Presidente do Conselho Superior das
Caixas Econômicas Federais, S1'. Max
da Costa Santos, designou um grupo de
trabalho para, em colaboração com o
Departamento da Guanabara, estudar a
possibilidade de concessão de financia-
mentos aos Municípios, para à elabor::c-
ção de seus planos diretores, bem como
estabelecer coridicões e normas a serem
observadas nos respectivos planos, para
a obtencão dêsses financiamentos.

Cabe Íembrar que o Conselho recolhe
em fundo especial a receita líquida da
Loteria Federal, hoj e sob seu controle,
destinando-se esta, por decreto presiden-
cial, ao financiamento de serviços pú-
blicos municipais.

Ordem do Cruzeiro
O presidente da República, assinou

decreto, na pasta das Relações Exterio-
res, conferindo a Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul às seguintes per sona li-
dados: sr. Guelherme Rossel, subsecretá-
rio de Estado do Patrimônio do Mé-
xico; sr. Douglas Hanskel, diretor do
"Architectural Forum" dos EUA; sr.
Hector Mardones Resta t, presiden te da
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Chile; sr. PiCHe Vago, secretário-geral
da União dos Arquitetos da Hungria; sr.
Paul Pico t, secretário-geral da Seção
Francesa da União Internacl-mal de Ar-
quitetos; sr. Jacques Barges, arquiteto
francês e sr. PhiJip Will Júnior, presi-
dente do "American Institute. of Archi-
tects", EUA,

Foi portadora das condecorações, a uc-
legação brasileira ao congresso ela
(UA.

Congresso da UIA
Com a partíclpaçào de 2D paiscs c

mais ele 1.500 arquitetos, realizou-se em
Londres o VI Congresso da União Inter-
nacional ele Arquitetos.

A delegação brasileira foi oficlalmen-
te composta dos arquitetos Flávio Lóo ela
S:Jveira,Wladimir Alves de Souza e
Eduardo Carona.

O tema central do Congresso - novas
técn'cas e novos materiais, suas reper-
cussões sôbre a arquitetura - foi desen-
volvido pelo arquiteto H. Russcl Hits-
chcoisk, Pier Luigi Nervi e Jerzy Hry-
niewiecki. Podemos adiantar que os
temas do congresso serão publicados em
nossos próximos números.

Eleições no lAR - GR

Foi eleita a nova diretoria do lAD
GB. para os próximos dois anos, com a
seguinte composição:

Comissão Diretora Presidente
Maurício Rober to Vice Presidente
Marcos Konder Neto - 1.0 Secretário
Maurício Dias da Silva - 2.0 Secretário
João Ricardo Serran - 1.° Tesoureiro
Sérgio Augusto Rocha - 2.° Tesoureiro
Maurício Nogueira Batista - Diretores
Marcello Fragelli, Flávio Léo da Silvei-
ra, J'acques J'ayrne Hazan, Yeda Lúcia
Pitanguy, Ricardo Menescal, José Quin·
tas Alves.

Conselho Superior: Jorge Machado Mo-
reira, Elias Kaufman, Flávio Marinho
Rego. Suplentes: Marcello Fragelli, Jo-
sé Bina F'onyat, Maurício Dias da Silva
Ass -mbléia: Mário Augusto Ber redo Car-
neiro, Victor N oel Saldanh a Marinho,
Maurício Nogueira Batista, Wít-Olaf
Prochnik Harry Cole - Suplentes: Sa-
lomão Tandeta, Sérgio Rocha Amaury
Bor ges Diniz, Màr io I?imenta, Alvino
Costa Filho - Comissão Fiscal: Affonso
Eduardo Reidy, Hen riquc E. Mindlin, Va·
lentim P. de Oliveira Netto.

Turismo e IAB
Foi finalmente elaborado um plano

turístico para a Guanabara, baseado em
estudas do IAB-GB e outras instituições.
Os estudos do IAB-GB indicaram a

construcão de diversas obras como res-
taurantes, bares, pequenos teatros, etc,
nos seguintes locais:
Floresta da. Tijuca: estudo de apro-

veitamento total.
Deverão existir: restaurantes, bares,

locais para "camping", locais para con-
certos, locais para danças, teatros ao ar
livre.

Vista Chinesa: restaurante, bar, salão
de chá, instalações sanitárias.

Corcovado: estudo do .reaparelhamen-
to das instalações existentes. Deverão

existir bares, restaurante, sanitários,
acesso mecânico a todos os níveis, pe-
quenas lojas para venda de "souvenirs".

Mesa do Imperador: restaurante-bar
"drive-in '.

Barra da Tijuca: desapropriação de
áreas para a instalação de balneários.
restaurantes, bares, campos de estacío-
namento de kombi, locais para danças,
cinema "drive-in", museu oceanográfi-
co, pista de corridas para "karts", loca ís
para concertos ao ar livre, local para
construção de um tipo "Dlsneylandla".

Barra de Guaratib«: desaproprluçao
de área para construção de bar-restau.
rante, balneário, local para danças.

Praia do Grumnrim : desapropriucào
de área para construção' de balneário,
bar-restaurante.

Lagoa Rotiriço de Freitas : estudo de
aproveitamento total. Locais para res-
taurantes, bares, concertos ao ar livre,
danças, pequenos embarcadouros e bar-
cos restaurantes.

Embarcadouro Municipal (piscina da
U1'C:;): bar-restaurante, vestiários, pe-
quenas lojas para a venda de material
esportivo, fotográfico, etc.

Morro da U rca: hotel caracteristica-
mente turístico, "boite", restaurante,
bares.

Pão de
local para
na estacão
melha. "

Belvedere Santa Martha:
talações sanitárias.

/J. çucar: resta uran te, bar,
músíca e dancas, Melhorla
de embarque, na Praia Ver-

bar e ins-

Morro da Babilônia: bar-restaurante,
local para música e danças.

Praia Vermelha: estudo de reaprovei,
tamento das instalações existentes.
Praia da Urca: estudo para o reapa-

relhament., das mstalações locais, ele
modo a permitir a existência de balnea-
rio, bar-restaurante, local para música
e danças.

Furnas : bar-resta uran te, locais para
danças, concertos e teatro ao ar livre.

Praia da Gávea: desapropriação de
local para a instalação de balneário,
bares, restaurante, música e danças.

Praia do Vicligal: desapropriação da
praia para a instalação de um hotel
com "boite", balneário, bares, restau-
rante, etc.
Ilha do Governador: construção pró-

xima da ponte de acesso - local de pas· ,
sagern obrigatória para o Galeão - de
instalação balneária com estacionamen-
to de automóveis, bicicletas, instalações
sanitárias, pequenos bares, etc.

Ilha de Paqueiá: estudo de aproveita-
mento total. Melhoria dos tipos e con-
dições de transporte.

Ilha de Brocoió: manutenção das ins-
talações existentes.

Largo do Boticário: desapropriação de
uma casa para a instalação de um res-
taurante.
Morro da Mangueira: 'desapropriaçâo

de uma área para a construção de um
local adequado aos desfiles das Escolas
de Samba fora da época do Carnaval.
Construção de arquibancadas, bares, íns-
t.alações sanitárias.

Parqu» na zona Suburbana: numa
área situada entre Cascadura, Madurei-
ra, Honório Gurgel, Tomaz Coelho,iJi-
cente de Carvalho, deverá ser criado um
grande parque com instalações recreá-
tívas, bares, teatro ao ar livre, restau-
rantes, parque de diversões, etc. (Deve-



rá ser examinada a hipótese do apro-
veitamento de um dos mOrTOS existen-
tes).

Joá: construcão de um novo bar-res-
taurante. -

Pedra Bonita: construção de uma e.s-
trada de acesso, de um belvedere com
bar-resta uran te.

Pedra da Gávea: construcão de um
acesso mecânico, belvedere com bar e
instalações sanitárias.

Largo de São Ccnrtuio : manutenção e
disciplinação das instalações e carac-
terísticas existentes.

Gruta da Iniprensa: apenas serviço
de manutencão.

Parque da· Cidade: serviço de manu-
tenção do parque. Construção de um
bar-restaurante com local para música
e danças.

Quiiíta da Boa Vista: estudo de apro-
veitamento total da área. Deverão exís-
tir: parque de diversões, restaurantes,
bares, locais para danças, locais para
concertos ao ar livre, pequenos embar-
cadouros, etc,

Para a execucão das obras em cada
um desses locais foi sugeri da a realiza-
ção de concursos a serem organizados
pelo IAB-GB em colaboração com o De-
partamento de Turismo.

Exposição Goeldi

Dentro da nova orientação do Museu
Nacional dirigido agora por José Roberto
Teixeira Leite, inaugurou-se dia 25 a
exposição do notável gravador brasllei-
1'0 Oswaldo Goeldi.

A mostra de Goeldi, a maior até o mo-
mento realizada, é uma justa homena-
gem ao falecido artista.

Cuba
, Noticias , que o arquiteto Oscar Nie-

meyej- foi convidado para realizar alo
guns trabalhos em Havana. A experiência
urbanística cubana está atraindo ainda
a atenção de vários jovens arquitetos
do Rio é de S. Paulo, que se aprestam
para permanecer durante 1 ano na
primeira nação socialista da América.

lAR na I'.V.
O Departamento da Guanabara vem

desenvolvendo uma série de programas
na TV, sob o título A Cidade e o Hom.em,
vizando despertar a atenção dos cariocas
para os problemas urbanos de sua cida-
de.

O programa é transmitido pela TV
Continental, canal 9, tôda 2.a feira às
22,30 hs.

Ambiente e Saúde Mental
Segundo um temário organizado por

Déc;o Vitório, psiquiatras e arquitetos
designados pelo IAB GB, participaram de
uma mesa redonda que foi a primeira
de uma série de reuniões em que arqui-
tetos e outros profissionais debaterão
problemas comuns.

Bienal de São Paulo
Mais d2 uma centena de trabalhos

de arquitetura, todos realizados, deverão
ser expostos no Ibirapuera, em serem-
hro. Contando- se cr m prováveis contrl-
buição de Cuba, Holanda, Rússia e Ve-
nezue la, que ainda não definiram seus
projetos, 20 países estarão :'epre~enta·
rios no setor de arquitetura da Bienal,
doi' qua's 16 já designaram seus repre-
sentantes e seus trabalhos, a saber: Áfri·
ca 1, Argentina 1. Brasil 41. Canadá 1,
Forrrrcsa 8. EI Salvador 1, Estados Uni-
dos 17, Filândia 5, França 9, Inglaterra
10. Itália 17. México 10 Peru 2, Portu-
gal 1, Suiça6, e Uruguai 2.

SALAS ESPECIAIS

Ê pensamento dos organ'zadores da
Hien a I, setor de arquitetura, reservar
várias salas para mostras esp2ciais, al-
gumas das quais infelizmente, estão pe-
riclltantes, por fôrça de várias dificulda
des. A sala de Brasília deverá conter os
edifícios realizados na Praça dos 3 Po-
deres e a sua organização será pretexto
para distinções especiais a serem confe-
ridas a Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.
A retropectíva de Affonso E. Reidy. está
assentada assim como a sala dedícada
à obra de 'Alvar Aalto. Uma seção especi-
almente dedícada à "Arquitetura visio-
nária dos Estados Unidos", exposição
que corre c mundo, estava nas cogita-
ções dos organizadores, mas deverá pro-
vàvelmente ser deixada de lado, em face
das dificuldades de trazer a mostra ao
Brasil. Uma sala deverá ser reservada
aos projetos do Museu Nacional de Israel,
que se considera uma realização impor-
tânte no campo do planejamento, e ou-
tra à obra de "Reconstrução de Varsóvia".
que será apresentada através em uI?a
série de painéis. Aguarda-se tambem
oronun-iarnento dos arquitetos canaden-
ses no sentido de se reservar uma sala
especial ao projeto na Embaixada do
Canadá em Brasilia.

FINLÂNDIA
O govêrno finlandês enviou tr aba-

lhos de seis arquitetos e comparece em
cinco categorias. No setor "Habitação
Colet iva" apresenta projetos dJS arq~i.
tetos Gabriel Vijo Revele, num edifícIO
de múltiplos pavimentos e Toivo Korho
nen associados a Jaako Loapotti. num
conjunto residêncial. Comparece ainda a
Finlândia com o arq. Aarno Emil Ruu-
suyuori num edifício para fins comerciais;
com o arq. Aulis Blomsttedt, num edifício
nar» fins de ensino; com os arquitetos
Kaiia e Heikki Siren, num edifício para
fins religiosos; e com o are. Reima Pie
tila no projeto de um navilhão em Bru-
xelas, inscritos na categoria ele prcblo-
mas vários.

PORTUGAL
Portugal vai ser representado 113 Ex-

posição Internacional de Arquitetura por

um Ul1lCO ccncorrente, indicado p210 Sin
dicato Nacional dos Arquitetos de Por
tugal. Trata-se do arquiteto Antônio
Aurélio que concorre com um edifício
para fins industriais, na respectiva ca-
tegorra,
SurÇA

Vão apresentar se na VI Bienal de
Arquitetura seis arquitetos suíços, que
competem em quatro categoi.ns. A 8e··
leção das obras d cs arquitetos helvécios
foi feita pelo "Bundas Scwheizer Archi-
tekten", que indicou os seguintes tr aba-
lhos: edifício de habitação coletiva, ao
arquiteto Jak:b Zwefel; dois difício:::
para fins de ensino, trabalhos dos ar-
quitetos Fritz Hailer' e J'acques Schader ,
ed.ficio para fins de recreação, do arq.
Jakob Zweifel, edifícios para fins reli-
glosas, trabalhos respectivamente dos
arquitetos Erneste Brantechen, Hans e
Annemarie Hubacher e .Jcsn Gl'.cbelin.
BRASIL

Representarão o Brasil naquela mos-
tra de arte os seguintes arquitetos:
José Cláudio G:mes, Wit Olaf Pro-

chn.k, Oswaldo Arthur Br atke, Rodolpho
Ortemblad Filho, Joaquim Mancel Gue-
des Sobrinho, Ary Garcia Rcsa Carlos
AJberto Ct.rquelra Lemos, José Bina
Fonyat, Hélio Ribas Marinho e Marcos
Konder Neto (em equipe), Ney Marcon-
l~es Marcelo Aciolly Frageli, Rolf
We~neio Huths r, Heitos F'e rr eira de Souza,
Lauro da Costa Lima, Nestor Linde n-
berg Carlos Benveriuto Foncaro, Elias
Kaufman, Arnaldo Purquim Paoliello,
Lucjan Korngold, José Marta Monfort
Cuix, Wolfang Schoedon, Lúcio Grinover,
tcaro de Castro Melo, Roger Emekhol,
Paulo Mendes da Rocha, David Ottoni,
Fábio Moura Penteado e Alfredo Pea-
sani (em equipe), Nicolai Fikoff, Carlos
Millan Osvaldo Cor rea Gonçalves, Ru-
bens Carneiro Viana e Ricardo Sievers
(em equipe), Victor Reif, Abelardo Go·
mes de Abreu, David Libeskind, Fábi:J.
Eduardo Kok de Sá Moreira e Ruth do
Valle Kck de Sá Moreira (em equipe),
Flávio Alberto de Souza REis e Elisa-
beth Vidor de Souza Reis (em equipe).

A comissão que se reuniu durante dez
dias na sede do Instituto elos Arquite-
tos do Brasil (Departamento de S. Pau-
1:::» est€'ve conatituida dos arquitetos
Flá'vio Marinho Rêgo (representante do
Estado da Guanab ar a ) , Eduardc Corona
iSão Paulo) e Manuel de Carvalho Mei-
ra (Rio Grande d::: Sul).
Êste foi o primeiro júri de seleção a

apresentar seu veredito.

Concurso Peugeot
A Foreing Buileling a nd Investmant

Company convida os arqu'tetos brasi-
leiros a participar no concurso interna-
cíonal de anteprojetos para a construção
do edifício monumental Peugeot.
O concurso, patrocinado pela Fede,ra-

ção Argentina de Sociedades de Arquíte-
tos e organizado pela Sociedade Cenlral
de Arquitetos, destina-se à um imenso
prédio de escritóri:s para grandes em-
présas, cem um centro comercial e cul-
tural.

As bases gerais elo co.icurso foram re-
eligidas de acôrdo com os regulamentos
da União Internacional de Arquitetos e
da Sociedade Central de Arquitetos.

Os prêmios, os maiores até agora em
concursos na América Latina, são os se·
guintes: 29



1.° Prêmio - 5.000.000 pêsos argen-
tinos - por conta dos honorários, reser-
vando-se ao vencedor o desenvolvimento
definitivo da obra.

2.° Prêmio 2.250.000 pêsos argentinos.
3.° Prêmio - 1.750.000 pêsos. 4.0 Prêmio
- 1.000.000 pêsos. 5.° Prêmio - 750.000
pêsos. 6.° Prêmio 500.000 pêsos. - 4 men ,
sões de 400.000 pêsos.

Os pedidos de inscrição devem ser so-
licitados ao arquiteto Federico A. Ugarte
-- Calle Montevideo 942 - Buenos Aires
- Argentina, segundo o modêlo abaíxo ;
El que suscribe solicita ser inscripto

en el registro de participantes del con-
curso y manifiesta que tiene titulo uni-
versf tarío, que está habilitado para ejer-
cer Ia profesión en su pais, y que en
caso de ganar el concurso está en condi-
ciones y cuenta con Ia experiencia y
colaboradores necessarios para preparar
el proyecto definitivo de uma obra de
esta envergadura en un plazo razona-
ble.

Nombres (Nomes Narnes)
Inscripto en (Incrit à Registerec1 ín)
Domicílio (Adresse Adress)
Fecha (Date Date)
Firmas (Signature Signatore)
Espanhol, Inglês e Francês são as Iin-

guas oficiais do concurso.
A Sociedade Central de Arquitetos in-

forma ainda que o registro de inscrição
Se encerrará em 30 de setembro e que
os anteprojetos devem ser entregurs em
10 de janeiro de 1962.

Concurso Pedro de Toledo
"A Comissão "Pró-Monumento a Pe-

dro de 'I'oledo" instituiu o presente con-
curso público de Arquitetura para a es-
colha do anteprojeto da construção do
mencionado monumento, que será regido
pelas seguintes condições:

Só poderão inscrever-se no Concurso
arquitetos legalmente habilitados e em
pleno gôzo dos direitos do exercício da
profissão;
As inscrições estarão abertas, a partir

do dia 9 de julho, das 12 ás 18 horas,
até o dia 25 de outubrodêste ano, na
sede provisória da Comissão na Galeria
Prestes Maia; ,

Os concorrentes deverão apresentar, 110
momento da inscrição, a carteira prorís-
sronal do CR.E.A.;

Os concorrentes poderão inscrever-se
lJor intermédio de procurador. respeita-
dos os prazos e demais condições nos
termos dêste edital, .

No ato de ínscrição, os concorrentes
receberão a planta do terreno e a sobre-
carta destinada a conter o nome do
concorrente."
DEPENDÊNCIAS

"Será elaborado anteprojeto visando
as dependências para:

Museu -.onde serão expostas "maquet-
tes", mapas, quadros, armas leves e pe-
sadas, trens blindados, publicações e de-
mais relíquias da Revolução Consticio-
nalísta:

Biblioteca para 20.000 volumes, com
sala de leitura;
Auditório, destinado a comemorações

patrióticas, que permita projeções cine-
matográficas, com capacidade para 1.000
pessoas;

Sede da Sociedade Veteranos de 32 -
MMDC. constando de sala para reuniões,
diretoria, secretaria, arquivo e pequeno
auditório com capacidade para 100 pes-

30 soas;

Administração do prédio e residência
do zelador.
o Monumento terá como objetivo pre-

cípuo a consagração do governador Pe-
dra de Toledo como chefe do Movimento
Constitucionalista. Assim sendo, deverá
apresentar caráter alegórico ao grande
patrono. -
APRESENTAÇÃO

"OS concorrentes deverão apresentar,
até o dia 31 de outubro de 1961 ás
18,00 horas, na sede da Comissão, as
pranchas contendo:

Implantação do Monumento no terre-
no, demostrando a solução urbanística
e paisagística e suas relações com o
parque, na escala 1: 500;
Plantas, cortes e elevações, na escala

1:200;
Duas perspectivas externas exatas, de-

vendo ser marcada na planta a localiza-
ção f' altura do observador;

Os projetos deverão ser entregues em
copia osalid prêta, colados em placas
de material duro, sem qualquer sinal que
os possa indentificar;

Não será permitido o uso de côres na
apresentação dos trabalhos;
Junto com um projeto deverá ser de-

volvido o envelope fornecido, devida.
mente lacrado, contendo o nome do ar-
quiteto concorrente, enderêço e número de
registro do CREA:

Uma vez terminado o julgamento,
proceder-se-á à cerimônia pública de lei-
tura da ata da Comissão Julgadora, e
da abertura dos envelopes lacrados cor-
respondentes aos primeiros colocados.

MNBA: Acessoria

o Museu Nacional de Be-
las Artes, através de seu novo
diretor, o critico de arte José
Roberto Teixeira Leite, dispõe
agora de Uma assessoria de
arquitetura, sendo mesmo um
dos poucos museus latino-
.amertcanos que a possuem.
Como assessor de arquitetura
foi nomeado o arquiteto Elias
Kaufman.

A Assessoria de Arquitetu-
ra, cuja missão precípua é
acompanhar, do ponto de
vista do arquiteto, todos os
problemas museológicos, como
iluminação de galerias, pin-
tura de salas, etc., tem ain-
da em mira: realização de ex-
posições; criação de um Ar-
quivo Brasileiro de Arquitetu-
ra; realização de concursos
patrocinados pelo Museu Na-
cional de Belas Artes, confe-
réncias, palestras e debates
sôbre a arquitetura e sua pro- ,
blemática; exibição de filmes
dentro de sua programação
cinema to gráfica ; colaboração
íntima e continuada com o
Instituto de Arquitetos do
Brasil; participação nos con-
gressos do ICOM em que se-
jam debatidos os mencionados
problemas.

"Nenhum anteprojeto será aceito pela
Comissão Executiva fora do prazo acima
estabelecido.

Os concorrentes poderão pedir escla-
recimentos sôbre êsteedital, dirigindo-se
por escrito à Comissão, até O dia 30 de
setembro. As questões e respectivas res-
postas serão enviadas por escrito a to-
dos os concorrentes. A Comissão não se
responsabiliza por qualquer atraso ou ex-
travio de correspondência.
Nenhum concorrente poderá enviar va-

riantes de Um mesmo anteprojeto, mas
poderá apresentar mais de um antepro-
jeto".

PRÊMIOS

"Os trabalhos classificados serão pre-
miados como segue:

1.0 classificado, Cr$ 500.000.00 (qui.
nhentos mil cruzeiros) ,. 2.°, Cr$300.000,OQ
(trezentos mil- cruzeiros) ; 3.0, .
Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzei-
ros); 4.o,Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cru
zeiros).

Ao primeiro classificado caberá obrí-
gatõriamente a excuçã o do projeto
definitivo, bem como a fiscalização ar-
quitetônica da obra e ainda o projeto de
marco comemorativo dos sucessos de 23
de maio, .a ser colocado na praça da
República, percebendo Os honorários que
lhe competirem, de acôrdo com a
Tabela de Honorários do Instituto de
Arquitetos do Brasil, em vigência, inde-
pedente dos prêmios recebidos".
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