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Edificio-Seda do Banco do Brasil ,Brasilia. Projeto do arquiteto Ari Gareia Roza.

UMA
PRESENÇA

MARCANTE
NAS GRANDES

OBRAS!
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NoS edifícios verdadeiramente bem-construidos,
onde as especificações de qualidade e funcio.-
nalidade são as mais rigorosas, os produtos da

Companhia Quimica Industrial de Laminados
estão sempre presentes. E na sede do Banco do
Brasil, em Brasília, essa presença é marcante. Para
a concretização do monumental projeto de Ari
Garcia Roza, nossa contribuição foi das mais amplas:
as divisórias Honey-Cornb revestidas de Forrniplac
estão em quase todos os andares ... Lambris For-
miplac revestem as principais paredes... Decofix
impermeabilizou lajes e coberturas ... Resinas por
nós produzidas foram usadas para impregnar o te-
cido colocado entre os cristais das janelas ... e, es-
pecialmente para esse edifício, criamos um teto
acústico e removível, além de gaxetas para a fi-
xação dos vidros. A ampla utilização dos produtos da
Companhia Química Industrial' de Laminados
numa obra que se coloca entre as mais avançadas
do Brasil vale por um atestado de, alta qualidade.
E representa real contribuição de uma indústria
genuinamente brasileira para o desenvolvimento da
construção civil no pais. Por isso, os arquitetos re-
comendam nossos produtos, com a confiança de
quem sabe que está indicando o que fiá de melhor.

~
CIA. QUIMICA INDUSTRIAL DE LAMINADOS

RIO DE JANEIRO - AV. RIO BRANCO, 57 - 5.° ANO. - TEL. 23-9515
SÃO PAULO - AV. PAULISTA, 2113 (CONJ. NACIONAL) - TEL. 32-8312
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o apartamento: está comprado ...

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

•

ELEVADORES OTIS S. A.

OTIS lhe garante funcio-
namento perfeito. per-
manente, e menores
gastos com manuten-
ção. Onde há Otis ... há
tranqüilidade.

ONDE TUDO É DE PRIMEIRA ... HÁ OTIS!
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5.° CONGRESSO INTERNACIONAL DE MECÂNICA DOS SOLOS
E ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES

Sob os auspícios da Associação Internacional de Mecânica dos Solos, realizou-se em Paris,
entre os dias 17 e 22 de julho do corrente ano, o referido Congresso, com a participação de cêrca de
1.100 especialistas.

Foram apresentadas 276 comunicações repartidas pelas 7 divisões do temário:
Propriedades dos solos e sua determinação; métodos de medição das características dos
solos "in sítu" e retirada de amostras; fundações; estradas e aeroportos; empuxo de
terras; barragens de terra, taludes e escavações; questões diversas.

A presidência do Congresso coube ao Proí. A. W. Skempton, da Grã-Bretanha,
O Prof. Terzaghi que, enfêrmo, deixou pela primeira vez de comparecer a um Congresso Inter-
nacional de Mecânica dos Solos, enviou carta que foi lida em plenário pelo proí, Skempton.

No magistral discurso de abertura do Congresso, Skempton fêz um apêlo à
prudência, chamando a atenção sôbre o baixo coeficiente de segurança com que se trabalhava
com os solos, em comparação com outros materiais mais conhecidos e mais homogêneos.

m
T

Do ponto de vista técnico, merecem destaque alqurts temas discutidos na reunião de Paris:

. 1) - A Mecânica dos Solos Vacuolares não Saturados e Sensíveis teve em Paris uma impor-
tância maior do que nos demais Congressos. Tal importância é a nosso ver [ustíficada,
não somente porque tais solos são muito mais freqüentes do que se pensava, como porque
é possível que as suas propriedades sejam comuns à maioria dos solos e apenas se façam
sentir em alguns com intensidade excepcional.
Há indícios sérios de que os solos vacuolares ou porosos do Brasil, em particular- os de
Brasília, sejam anormalmente sensíveis às influências climatéricas, sobretudo às chuvas.

2) - A importância cada vez maior dos ensaios de penetração para o projeto de fundações
e os limites de aplicabilidade dos resultados foram muito bem tratados no 5.° Congresso.
Tanto o importante relatório do Prof. Milton Vargas na subcomissão de resistência à pene-
tração, como as discussões de Kerisel sôbre os ensaios do IRABA. Geuse, Zevaert e
Schultze, trouxeram bons elementos à elucidação do assunto.

3) - A Mecânica das Rochas, muito mais rica e sedutora do que sempre se julgou, teve a sua
importância reconhecida nas discussões do último Congresso muito embora não conside-
rada nos relatórios gerais.

4) - Assunto básico ligado a qualquer avaliação numérica do comportamento de fundações e
obras de terra é a questão da dispersão dos ensaios de solos.
O problema foi abordado, pela primeira vez, de ma-
neira formal pelo Congresso de Paris que o constituiu
em primeiro tema de todo o Congresso.
Foi ressaltada a importância que o problema tem,
especialmente para os ensaios de cisalharnento, em
que pequenos erros nos parãmetros têm uma grande
importância no fator de segurança das obras.

Nossa firma se fêz representar, tendo dois de seus engenheiros apresentado trabalho sôbre os problemas
geotécnicos da Travessia do Guaíba, em Pôrto Alegre, obra das mais importantes de seu tipo em todo o mundo e na
qual executamos as íundações dos 4 km de pontes e drenos de areia para assegurar a estabilidade dos aterros. .

21005 Av. Rio Branco, 311 - 10.0 andar - Rio de Janeiro

SÃO PAULO - BELO HORIZONTE -vITÓRIA- CURIT1BA - PÓRTO ALEGRE - RECIFE - SALVADOR - BRASíllA -JUIZ DE FÓRA-BElÉM DO PARÁ



- a cobertura dos grandes espaços!

1.' PRÊMIO "CONCURSO KAI.HA·TEKNO"

Léo de fudá Barbosa
ir

Uma solução revolucionária - Realmente, nenhuma outr.a cobertura

pré-fabricada (em aço ou alumínio) se lhe compara. Esta é de fato uma sOlução revolucionária,

porque, entre outras coisas, permite grandes vãos livres sem limites. Mas, veja estas outras ve.ri-

tagens muito importantes: maior economia de material e mão-de-obra, instalação em poucas horas,

não enferruja, não empena, não voa, não quebra, oao esquenta, não dá empuxos horizontais, não

faz ruído quando chove, dispensa fôrro acústico e

fôrro decorativo. A crescente aplicação de "Kalha",

em grandes e pequenas obras industriais, é a sua

melhor recomendação. Solicitem-nos prospetos.

soe: TE KNO LTDA.
Rio de Janeiro - Avenida Brasil, 9.110 - Tels.: 30-4400 e 30-2066
São Paulo > Viaduto 9 de Julho, 181 - 10.o-conj. B - Tel.: 33-4329



Aos primeiros dias de setembro, com 51
anos de idade, em pleno apogeu de sua car-
reira, faleceu o arquiteto Eero Saarinen. Sua
morte, sem dúvida, deixa aberta uma lacuna
entre os grandes criadores da arquitetura
moderna. Interrompe-se tôda uma vida dedi-
cada a uma arquitetura que se alguns podem
criticar, não lhe podem negar o valor e a
importância e cujas raizes, segundo pala-
vras suas, deviam estar na vida, no modo
pelo qual um edifício é utilizado e no amor
pelas pessoas que o vão utilizar.

Nascido em Kirkkonummi, Finlândia,
em 20 de agôsto de 1910, filho de Eliel e
Loja Saarinen, chegou aos EUA em 1923 e
naturalizou-se em 1940. Bacharel em
Belas Artes em 1934 (Yale); Professor
Honorário em Artes, 1949; obteve o Prêmio
de Viagem Charles O. Watcham (para a

Morte de Saarinen

gunda Guerra Mundial, no Condado de Mil..
waukee. Foi consultor das Fôrças Aéreas
sôbre prédios para Academias de Aviação.
Recebeu o primeiro prêmio (com Eliel Saa-
rinen, J. Robert e F. Swanson), da Galeria
de .Arte do Instituto Smithsoniano, 1939;
dois primeiros prêmios (com Charles Eea..
mes) na Exposição do Mobiliário do Museu

Europa) 1934-1.936; varias ocupações em
arquitetura e desenho industrial 1936-1942;
sócio de Eliel Saarinen e outros.

Dentre seus projetos destacamos: Salas
de Concertos Kleinhaus, 1939 (Buffalo); Es-
cola em Crow Island, 1939 (Winnetka, Illi-
nois); Ópera de Verão de Berkshire Music
Center, 1940 (Lennox, Mass.); Tabérnáculo
Christ Church, 1941 (Columbus; Indiana); .
Prédio da Ikwin-Union Bank & Trust Co.,
1955 (idem); Planejamento Geral e Prédio
de Farmacologia de Drake University, 1946
(Des Moines); Centro Tecnológico da Gene-
ral Motors, 1950-1956 (Warren, Míchígan):
Auditório e Capela do Instituto de Tecnolo-
gia de Massachussets, 1955; Dormitórios
Femininos e Refeitórios da Drake Univer-
sity, 1954; Prédios das Embaixadas Ameri-
canas em Oslo e Londres; Monumento à Se-

de Arte Moderna de New York, 1940; Gran-
de Prêmio de Arquitetura do Festival de
Arte, 1953 (Boston); Quatro Menções Hon-
rosas em 1955 e uma em 19ó6 por prédios
construidos (A.I.1\..).

Em um dos nossos próximos números,
focalizaremos a obra dêste grande arquiteto
contemporâneo. 5



Capital da República até um ano atrás, éramos, en-
tão, o estado mimado do país. Dentro de um cenário
dos mais lindos qUGa natureza já deu a uma cidade,
criamo-nos e vivemos dentro dêste espírito. Adquiri-
mos, consequentemente, todos os vícios e tôdas as
vantagens do tipo de vida elevado.
De um momento para outro, vimo-nos adultos, maio-
res de idade, sem mais a ajuda paterna. Precisamos
trabalhar pcrc viver. Qual a nossa tendência?

A Indúsfria?

Temos o salário .mínlmc mais alto do país. Temos
escassez de energia elétrica e lutamos, constante-
mente, contra a f91ta dágua.
Não. Enquanto não solucionarmos êstes problemas,
a saída não serve .. Os frutos demorariam muito e a
nossa situação é alarmante.
A Indústria virá, talvez, com o tempo. O essencial é
resolver o imediato.

Ser Grande Centro Comercial?

Estamos longe de Brasília, centro administrativo do
país. Estamos grudados ao litoral, longe das gran-
des zonas industriais e das grandes zonas agrícolas
O nosso pôrto não é maravilha nenhuma.
Não, também não, não é êsse o nosso futuro. Para
Grande Centro Comercial, S. Paulo é Incomparàvel·
mente melhor.

o «Big~buslness»?
Positivamente, não. As grandes companhias precisam
ficar próximas da sede do govêrno federal, ou, en-
tão, nas localidades onde realizam seus empreen-
dimentos. Por êstes motivos, já emigraram a Vale do
Rio Doce, a Hidro-Elétrica do S. Francisco, a Compa-
nhia Nacional de Álcalis. Estão querendo tirar a Pe-
trobrás. O êxodo vai continuar.

o que nos Resta Então?

O Pão de' Açúcar, o Corcovado, a inteligência, a
arte, o espírito carioca, o carnaval, o Grande Otelo,
o Sacha's, a baía de Guanabara, o clube de Rega-

tas Flamengo, a Estação Primeira de Mangueira, etc.
Até então, apenas nos divertfamos com estas coisas.
Dávamos e exportávamos tudo isto de graça. Em
Pôrto Alegre, em Manáus cantavam nas ruas duran-
te o carnaval: ... «Vão acabar com a praça 11 ... »

Cheqouo momento de pararmos: pensar bastante
no modo de valorizarmos tudo isto. Se qulzermo-nos
aguentar sozinhos, devemos nos transformar na Meca
de diversão de todo o país. Preparemo-nos condigna-
mente e comercialmente para oferecer o prazer, tor-
nando-o fonte de produção. .

Façamos urgentemente um Plano Diretor para o
Estado. Resolvamos o problema da falta dágua, do
alojamento, do tráfego, da habitação. Transforme-
mos, ràpidamente, a nossa cidade-estado num gru-
pamento urbano, alegre e feliz.

Que emigrem a Indústria, o Alto Comércio, o
«Big-Business». Que trabalhem e produzam muito
dinheiro ajudando o Brasil a ir para frente. No dia
em que estiver completamente preparada,' não ha-
verá necessidade de nenhum esfôrço especial (a
promoção» do Rio já está mais do que feita), gran-
de parte dêste dinheiro virá diretamente para os
cofres do estado.

A inteligência e a alegria, o Pão de Açúcar, o
Corcovado,' o Flamengo, o Samba, o Carnaval, o
anedotário éarioca terão taxas proibitivas para atra-
vessarem as fronteiras. Serão, porém, faturados oltís-
simamente aqui dentro. Esta incomensurável fonte de
renda até agora inexplorada, será a nossa riqueza.

Quanto à fusão com o Estado do Rio, que nos
parece ser a solução mais acertada para os dois
Estados, é um problema político complicado. Passa-
remos a ser um estado com 'cêrco de seis milhões de
habitantes, com uma arrecadação beirando os du-
zentos bilhões de cruzeiros, com uma representação
na Câmara Federal de 42 deputados. Os 3 grandes,
Minas, S. Paulo e Rio Grande do Sul, provàvelmente
não serão ardentes entusiastas da idéia. A solução
boa, sem dúvida, será bastante demorada.

O nosso futuro imediato, a solução para a sobre-
vivência nos parece única: transformemo-nos rõpldo-
mente na capitá! turística do Brasil.

IAB-GUANABARA - revista mensal do Instituto de
Arquitetos do Brasil - Departamento da Guanabara
- Outubro de 1961 - Redação: sede do IAB.GB,
avenida Rio Branco, 277, grupo 1301, Rio de Janeiro
- Tel. 22-1703

Conselho de Redação: Maurício Roberto, presidente;
Affonso Eduardo Reidy, Edgar Graeff, Ernani Vas-
concellos, Henrique E. Mindl.in, Jcaro de Castro Mello,
Marcelo Roberto, Marcos Konder Netto, Oscar Nie-
meyer, Paulo Antunes Ribeiro, Paulo Santos, Sylvio
de Vasconcellos.
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Arquitetura na Via Hienal

I
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o mundo artístico de todo o contí,
nente voltou.se para a VI Bíenal de São
Paulo. Todos Os artistas trabalharam
para ela; os lápis na mão do arquiteto,
o pincel, a máquina fotográfica, a má.
quina cinematográfica, cumprindo cer,
teíras missões, criaram artisticamente
exprimindo emoções, sentimentos, racío,
eíníos, composições, gastando um pouco
do grande potencial que é todo artista.
Se encarada do ponto de vista artístico,
não formal. mas humano - o único vá.
lido - a Bienal é uma prova cabal do
gênio inventivo humano, do deus que
cada homem leva dentro de si e mais
particularmente, o artista. Por trás de
cada obra existe uma vida que ama, so,
fre, vive e que morrerá. Existem sem-
pre vidas se dando a conhecer no doce
caminho para o belo. E olhando por êste
prisma humano, prisma que não defor,
ma, veremos um imenso mundo artístí,
co todo expresso em materlats, formas,
espaços, côres, volumes, luz, tintas. Vi.
mos Os maiores expoentes das artes
mundiais desfilarem sob nossos olhos e
ttv=mos orgulho de nós e orgulho dêles.
Houve a íntegração na obra de arte e
desde então a participação nesta não como
eríadores, mas como seres humanos. E fo ,
mos felizes. Fomos felizes porque acredí,
tamos que o verdadeiro artista ao deparar
com uma obra de arte só tem uma atí,
tude: a de se integrar com ela. a de a
amar, de a sentir útil, extremamente útil
à sociedade. Para aquêles que não são
artistas a obra se afirma como sendo al,
go superior a suas fôrças e entendem
ou não. Houve, é claro, os julgamentos
que não devem vir ao caso, pois em con,
cursos artístícos quase nunca vence o
melhor. É Frank Lloyd Wright quem
nos aconselha:

«Não participe de concursos de Ar.
quítetura em nenhuma circunstância,
exceto como noviços. Nenhum concurso
deu ao mundo algo de valor em Arquí,
tetura.

Houve, os criticos de arte, mas a arte
chega tão acessível ao povo que já não se
precisa de pseudo.esclarecedores. Houve
muitas outras coisas, porém nada deve
interessar. Nada disso realmente ínte,
ressa. O que interessa é que houve gran,
de número de reais obras de arte, obras
incontestáveis, que independentes dos
prêmios que receberam ou não, saltaram
aos olhos, gritaram aos nossos ouvidos
e rízeram.nos a emoção eriçar os pelos
do corpo. A emoção veio e depois dela
a compreensão e nunca a critica.

Eis que realmente o mundo artístíco
gira em tõrno do Iberabuera. Eis que o
grande pensamento geral dos artistas
está voltado para o Estado do café, para
a cidade que não pode parar, mas que
parou, pois a Bienal não devia passar
desapercebida.

53 países, dos mais diversos contínen,
tes parttcíparam: Alemanha, Áustria An,
tílhas Holandesas, Austrália, Bélgica,
Bolívía, Brasil, Bulgáría, Canadá, Chile..
China, Colômbia, Costa .de Marfim,
Cuba, Equador, Espanha. Estados Uni.
dos, Finlândia, França, Gana, Grã Bre,
tanha, Grécia, Guatemala, Haítl, Holan,
da, Hungria, índia, Itália, Iugoslávia,
Japão, Luxemburgo, México, Nigéria,
Panamá. Parazuaí, Peru, Polônia Por.
tugal, República Arabe Unida, Romê,
nía, Rússía, Salvador, Suécia, Tchecos.
lovaqula, Turquia, Uruguai, Venezuela,
Viet.Nam, mais precisamente foram os
países inscritos, e que expuseram obras
de Arquitetura. Artes Gráficas, Escul.
tura, Teatro e Livro, pela primeira vez;
e participando de um festival de cinema.
A maior prova do êxito já alcançado
pela Bienal é que a VI Bienal comporta
uma área muito superior que as ante.
riores. Os trinta mil m2 de área do
pavilhão do MAM não foram mais suo
ücíentes .para conter tôda a Exposição.
surgindo COmo solução a utilização da
grande marquise e da cúpula do Ibe,
rapuera, solução esta que aumentou a
área da exposição de 16 mil m2. A área
atual é de 46 mil m2. A exposição de Ar.
quitetura tem 2.300 m2 de área e está
instalada na grande marquíse que. rece,
beu reparos a fim de comportar con,
dignamente a Exposição Internacional de
Arquitetura e Salas Especia~s de Ar.
quitetura. Nesta área também se situam
os trabalhos que fizeram parte do Con,
curso Internacional para as Escolas de
Arquitetura.

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE
ARQUITETURA

Dos continentes, quatro estão pre.
sentes: 20 países representados neste se..
tor de Arquitetura da Bíenal, concorre.
ram ao Grande Prêmio Presidente da
República no valor de um milhão de
cruzeiros, sendo suas obras enquadra.
das em diversas categorias de acôrdo
com a destinação da obra executada.
CONCURSO INTERNACIONAL DE
DE ESCOLAS DE ARQUITETURA

«Projetar um centro educacional para
determinada comunidade em função do
sistema pedagógico vigente ou propos,
to, comportando os níveis primário e
médio de ensino». Eis o tema que as
Escolas de Arquitetura de todo o mundo
desenvolveram, para a VI Bíenal, Trin.
ta e três escolas de 16 países concor,
reram, sendo que o Brasil concorreu com
sete.

SALAS ESPECrAIS

Coroando de forma magistral esta
parte reservada à Arquitetura temos as
Salas Especiais de Arquitetura, salas
estas onde são expostas obras arquítetõ,
nícas que contribuem para um maior es,
clarecimento público, relativamente ao
desenvolvimento cultural ligado à Ar.
qulte+ura,

Temos as seguintes Salas Especiais
de Arquitetura:

1_ Brasílía - Homenagem à gran.
de realização dos arquitetos Lúcio Coso

. ta -e Oscar Níemeyer, com Exposição
dos Edificios da Praça dos Tr'ês Poderes.

2 - Affonso Eduardo Reidy - per,
fazendo 80 m2 de área, cujo acêrvo de
realização expressa bem o labor do ar.
quiteto brasileiro. São apresentados os
seus trabalhos:

Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro;
Teatro Marechal Hermes
Colégio Paraguay .Brasíl
Montepío
Museu Nacional de Kuwaít
3 - Reconstítuíqão de Varsóvia

300 m2 de área, realização de vulto
dos. arquít=tos poloneses.

4 - Alvar Aalto - arquiteto fin.
landês comparece com seu último tra,
balho a "Maison Carrê".

5 - Museu Nacional de Israel em
Jerusalém projeto dos arquitetos AI Ma.
usfeld e Dora Gadi.



-~, Ao alto: Pôsto de Puericultura do Alto
da Bôa Vista, arquiteto Mtircello Aciolli
Fragelli - menção honrosa; ao lado:
Praça Pública em Padre Miguel, arqui-
teto Vit Ola] Prochmik menção
honrosa.

Prenliação de Arquitetura

o [úrí de prerníaçâo dos trabalhos
da Exposição internacional de Arquite-
tura, composto pelos arquitetos Julíen
Ferrrs, Eduardo Carona, Zenon Lotufo,
Affonso Eduardo Reidy e Mauricio Ro-
berto, depois do exame das obras e dos
projetos expostos, resolveu conferir os
seguintes prêmios:

Grande Prêmio Presidente da Re-
pública (Cr$ 1.000.000,00): arquitetos
Paulo Mendes da Rocha e João E. de
Gennaro - Brasil - Ginásio coberto
para o Clube Paulistano, em São Paulo;

Grande Prêmio Museu de Arte Mo-
derna de São Paulo (Cr$ 300.000,00):
arquiteto Prof. J. Schader - Suíça -
projeto de Freudenberg Hígh School, em
Zurich;

Habitação Individual: (diploma e
medalha) arquiteto Jorge Machado Mo- 9



reira - Brasil - residência Ceppas;
(menção honrosa) arquiteto Carlos B.
Millan - Brasil - residência: (men-
ção honrosa) arquiteto Rolf. W. Huther
- Brasil - residência em Penedo;

Habitação Coletiva: (diploma e me-
dalha) arquiteto Jacob Zweifel - Suíça
- Maison pour Infermiêres de l'Hopi-
tal Cantonal à Zurich; (menção hon-
rosa) arquitetos Lagneau, Weill, Dími-
trijevice, Perrotet - França - Groupe
d'Habitation "Les Buffets";

Edifício para fins comerciais: (di-
ploma e medalha) arquitetos Killing-
worth, Brady, Smith and Associates,
California - EUA - Office Buíldíng
for a Development Firm - Long
Beach; (menção honrosa) arquiteto
Augusto H. Alvarez - México - Edi-
fício de Escritórios; (menção honrosa)
arquitetos Weed-Johnson Associates -
EUA - Office and Warehouse for Cop-
pertone;

Edifício para fins industriais: (di-
ploma e medalha) arquiteto Felix Can-
dela - México - Pavilhão de Engarra-
famento "Bacardi de México S.A.";

Editicio para fins de ensino: (di-
ploma e medalha) arquiteto J. Schader
- Suíça - Freudenberg High School,
em Zurich; (menção honrosa) arquite-
tos Gollins, Melvin, Ward and Partners
- Inglaterra - University Library, em
Seffield; (menção honrosa) arquiteto
Salvador de Alba Martin - México -
Escuela Normal Regional;

Edifício para. fins de saúde: (men-
ção honrosa) arquiteto Marcelo A. Fra-
gelli - Brasil - Pôsto de Puericultura;

Edifício para fins de recreação: di-
ploma e medalha) arquitetos Paulo
Mendes da Rocha e João E. de Genna-
ro - Brasil - Ginásio coberto; (men-
ção honrosa) arquiteto Jacob Zweifel
.~ Suíça - Vestiário em Wallensee;10

(menção honrosa) arquiteto Wit Olaf
Prochnik - Brasil - Praça Pública;

Edifício para fins religiosos: diplo-
ma e medalha) arquiteto' Kaiju e
Heikki Siren - Finlândia - The Cha-
pel in the College of Technologg Vil-
lage; (menção honrosa) arquiteto Phi-
lip Johnson - EUA - Roofless Church,
New Harmony, Indiana;

Planejamento para determinada
concentração humana: (diploma e me-
dalha) arquiteto José Luís Fernandes
deI Arno - Espanha - Vegaviana -
Moraleja - Caceres; (menção hon-
rosa) arquiteto L. G. Vincent - Ingla-
terra _. Town Canter, Stevenage New
Tow; (menção honrosa) arquitetos do
Tothe Council - Hubert Bennet, in
Succession to Sir Leslie Martin - In-
glaterra (menção honrosa) arquiteto
Kenneth Campbell in Succession to H. J.
Whitfield Lewis - Inglaterra - Prin-
cipal Housing Architect;

Problemas vários: (menção honro-
sa) arquiteto Ricardo Morandi - Itália
- Pavilhão de Exposição; (menção
honrosa) arquitetos Hélio Ribas Mari-
nho e Marcos Konder Netto - Brasil
- Monumento aos Pracinhas;

Concurso para Escolas de Arquite-
tura:

Prêmio Governador do Estado
rcrs 300.000,00) Escola de Arquitetura
da Universidade de Minas Gerais;

Prêmio Prefeito âe São Paulo
(Cr$ 100.000,00) Fínland" Institute of
Technology; o júri mencionou especial-
mente também revelarem boas quali-
dades 'os trabalhos apresentados pela
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, das Fa-
culdades de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Nacional de Córdoba
da "The University of Tokyo" e da
"Kanto Gakuin University" de Yokoha-
ma, Japão .

Ao alto: Mausoleo do Monumento aos
Pracinhas, arquitetos Hélio Ribas Mari-
nho e Marcos Kontier Netto - menção
honrosa.



Residência Antônio Ceppas

Arquiteto: Jorge Machado Moreira
Primeiro Prêmio Habitação Individual

A residência Antônio Ceppas, para
um casal e cinco filhos, concluída em
1958, está localizada no bairro do Le-
blon, na Cidade do Rio de Janeiro,
Brasil.

O terreno mede 13,05mX33,13m ten-
do livre apenas a frente que dá para
a praça Atahualpa. Em face do progra-
ma proposto e das reduzidas dimen-
sões do terreno, houve necessidade de
uma solução em altura, com sub-solo
e quatro pavimentos, e do aproveita-
mento máximo da área do terreno,
respeitadas as posturas munícípaís.
Essas ccntígênclas acentuaram a neces-
sidade de caracterizar, externamente,
a finalidade do prédio, pois, em volume,
muito se assemelha aos apartamen-
tos construídos no bairro e que devido
à grande valorização do terreno, vão
substituindo as habitações particulares.

Admitindo-se, inicialmente, um cus-
to elevado para a obra, tornou-se ne-
cessário, na solução dos espaços inte-
riores, forçar a sensação de largueza,
de modo a não serem sentidas as re-
duzidas dimensões do terreno, com êsse
objetivo, as partes de estar foram so-
lucionadas formando conjuntos, sem
prejuízo de ficarem perfeitamente de-
finidas para as funções a que se des-
tinam e, com a mesma intenção, resol-
vidas as ligações verticais, através das
escadas e dos espaços vazados.

Houve também o cuidado de preservar
a intimidade da casa, fàcilmente arnea-
çada pelos vizinhos e por quem estiver
na praça, devido ao pequeno recuo esta-
belecído para o logradouro. Isso roi con-
seguido: pelo emprêgo de elementos pro-
jetados com esta expressa finalidade,
-como os caixilhos premoldados da fa-
chada posterior; pelo aproveitamento
com dupla função, de elementos cons-
trutivos, impostos por outras circuns-
tâncias, como os "brise soleils"; pelo
ernprêgn de vidros fôscos, onde não há
"vista", e das esquadrias, estudadas
também com aquela preocupação.

As considerações que orientaram a
elaboração do projeto visaram final-
mente, a impedir que as condições da
casa venham a ser afetadas por novas
construções nos lotes vizinhos - desde
que mantidos os gabaritos em vigor -
e garantir as vantagens que o .neío ex-
terior oferece, com as vistas que se des-
cortinam das salas, dos quartos, da

varanda e dos terraços, abrangendo a
praia, oceano e as montanhas.

No pavimento térreo ficam as entra-
das, jardim, hall principal, toilette, hall
de serviço, três quartos e banheiros de
empregados, lavandaria, adega, despensa
e pátio de eervíço, com o lanternim que
ilumina e ventila a garage. A reduzida
área do jardim e "pilotis" levou à ado-
ção de um gradil semi-fechado, em ré-
guas verticais de madeira, no qual fo-
ram incorporados os portões de entra-
da. Os acessos estão perfeitamente di-
ferenciados. A entrada principal, quase
ao nível do passeio, foi tratada com
sobriedade e destaque; a de serviço, no
2.° pavimento, é atingida por uma. eS-
cada de aspecto leve, com degraus en-
gastados no muro de pedra. e integrada
na solução do jardim, e a da garage, Em
plano inferior e em menor evidência, é
feita por uma rampa, que conduz tam-
bém fi entrada de empregados. Já no hall
do pavimento térreo procurou. se dar
uma impressão de largueza pelo parti.
tido tirado da área de divisa, inteira'.
mente aj ardinada, contando como pro-
longamento do hall, e pelo vazio da es.
cada circular, que permite a visão até o
3.° pavimento. O ripado da cobertura
da área difunde a luz natural e contri-
bui para dar ao espaço criado as con-
dições e o iluminamento desejados, sem
outras interferências externas.

No subsolo ficam a garage. hall de
empregado-s, casas de máquinas do ele.
vadcr e do monta.carga, compressor de
refrigeração, bombas, aquecedores cen-
trais, caixas d'água, depósito, banheiro
e incinerador de lixo.

No 2.° pavimento: hall, sala de estar,
sala de jantar, varanda, sala de jogos e
bar, sala de estudo, toilette, sala de aL
môço, copa e cozinha.

No 3.° pavimento: galeria', aparta.
mento do proprietário, apartamento dos
filhos, rouparia, compartimento para
material de limpeza e depósito. Q apar-
tamento do proprietário é constituído
par ves.tíár;o, dormitório, closet, banhei-
ro e varanda, e o dos filhos, por quatro
quartos e dois banheiros. Ésses conjuntos
embora situados em pisos íntermedíáríos
não sofrem a interferência da circulação
entre as partes de estar.

No 4.° pavimento: salão dividido em
duas partes e ligado a' dois terraços.
jardins, toilette, banheiro, copa e insta.
lações de ar condicionado. O salão des.

tina.se mais à recreação dos jovens. ê
o seu acesso pode ser direto, quando fei ,
to pelo elevador. Eventualmente. a par ,
te dos fundos pode transformar-se em
quarto de hóspedes com banheiro pri-
vado.

A orientação da fachada principal
exigiu uma proteção contra a excessiva
insolacão vespertina. Nos quartos foram
previstos "brise-soleils" verticais, em
placas móveis, com lã de vidro. Idên-
tica proteção, completada por cortina de
réguas basculantes horizontais, foi ado ,
tada para a varanda ao longo da sala.
No último pavimento, o salão é defendi.
do pelas lâminas verticais da cobertura
do terraço da frente: um "brise.soleil"
vertical móvel, no terraço dos fundos,
controla o sol da manhã. As esquadrías,
tôdas em alumínio, foram também estu,
dadas para proteger os diversos compar-
timentos contra os excessos' de insola-
ção. Os vidros, em sua grande maioria,
são antitérmicos.

A casa é dotada de ar condicionado,
cuja instalação foi resolvida já em meio
da construção. Por esta' razão, e visan,
elo ainda a flexibilidade integral do siso
tema, foram empregradas unidades
"self-contained", dispostas no 2.°, no 3·°
e no 4.° pavimento, aonde foi situada a
torre de arrerecírnento. Um sistema de al-
to-falantes, colocados ao lado das saídas,
de ar condicionado e com estas fazendo
conjunto permitirá a audição nas partes
de estar, com contrôle local, das trans-
missões que podem ser feitas dos apare-
lhos instalados no estúdio e no salão de
bilhar. Excetuadas as dependências de
eervíço, a iluminação elétrica é quase
tôda com luz indireta, por meio de calhas
integradas na construção ou compreen-
didas nas esquadrias. Há uma rêde de
telefones internos e o sistema de aqueci-
mento de água é central. Foram' toma.
das as necessárias precauções para
evitar a transmissão de ruídos entre os
'compartimentos.

Os problemas de circulação vertical
foram solucionados com um elevador de
passageiros, que vai até a garage, e um
monta carga elétrico que liga os com.
partimentos de serviços previstos em to-
dos os pavimentos.

O paisagista Roberto Burle Marx rea,
lizou o painel em cerâmica esmaltada
do hall da estrada e, juntamente com
os seus colaboradores projetou e execu.
tou tôda a parte de jardim. 11
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A esquerda: escada de acesso ao segundo
pavimento; à direita: vista da escada
abrangendo os três pavimentos.

Abaixo: detalhe da cozinha; ao lado:
vista da entrada principal.

AQ lado: vista do terraço-jardim
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Arquiteto: Roi! Werner Huther
Menção Honrosa na 6.a Bienal. varanda i

estar-jantar 2
quarto 3
lareira 4

hall íntimo 5
cozinha 6

banheiro 7
área serviço 8

banheiro empregada 9
quarto empregada 10

depósito 11
abrigo 12

lago 13
jardim 14

Residência em Penedo

~t

)



Penedo é o centro de uma colônia
de finlandeses radícados no Brasil,
próximo de Rezende, entre Rio e São
Paulo.

Esta residência foi construída no
centro de um terreno de 40x50 metros,
em local de temperatura elevada du-
rante o dia.

O programa é simples, mas tornou-
se uma casa bem grande, em virtude
da área coberta de 3 metros de largu-
ra em tôda a volta, que determina a
varanda na .frente e nos lados, dois
abrigos par a carros, e a área de servi-
ço nos fundos.

A varanda tem o piso elevado do
terreno, e os espaços entre o tabuado
permitem uma circulação de ar. O es-
pêlho d'água, parcialmente sob a va-
randa foi feito utilizando a água de
uma valeta de irrigação que passava
pelo terreno, e contribue para refres-
car o ambiente.

Esta casa foi proj etada tirando
partido dos materiais existentes na re-
gião e o máximo aproveitamento da
excelente mão de obra dos operários
finlandeses e brasileiros da localidade.
A cobertura é de telha colonial de bar-
ro, e as vigas e colunas são de madeira
lavrada. Os apoios das colunas são pe-
dras de rio redondas, evitando o con-
tato da madeira com a humidade do
terreno.

Não foram usadas calhas no terre-
no, e as águas pluviais caem sôbre va-
letas, preenchidas com seixos rolados,
que circundam a casa, e servem de
dreno.

O sistema estrutural empregado
foi de paredes de alvenaria, e colunas
e vigamento de madeira. O concreto
só foi utilizado na confecção das ver-
gas das portas.

Em nosso proxnno número, prosse-
guindo na divulgação da 6.a Bienal,
publicaremos o projeto vencedor do
Grande Prêmio Internacional de Arqui-
tetura, dos jovens arquitetos Paulo
Mendes da Rocha e João E. Genruiro,



Planejamento Regional: uma nova tarefa

•

Lewis Mumford, sociólogo e crítioode arquitetura, neste artigo
trata, de uma maneira profunda e precisa, um importante aspecto
referente 00 problema do planejamento dos agrupamentos humanos.

Agradecemos aos re!}resenrtantes da Editôra Itatiaia Ltda., no
Rio de JltIleiro, que, posSibilitando a extração dêste artigo do livro
«A Cultura das Cidades», Lewis Mumford, trad. de Neil R. da Silva,
1956, permitiram continuarmos a focalizar o planejamento urbano com
a sua devida importância.
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o desenvolvimento ordenado da re-
gião e a sua articulação mais perfeita
com outras regiões - essa a tarefa
do planejamento regional.

Planejamento importa em coordena-
ção de atividades humanas no tempo
e no espaço, com base em fatos conhe-
cidos a respeito do lugar, do trabalho
e do povo. Implica a modificação e
recolocação de vários elementos do am-
biente total, com o propósito de 8.U-

mentar os serviços que prestam à co-
munidade; e exige a construção de
estruturas adequadas - moradias, fá-
bricas, mercados, obras hidráulicas, di-
ques, pontes, aldeias, cidades - para
alojar as atividades de uma comuni-
dade e assistir no desempenho de tôdas
as suas funções necessárias, de maneira
oportuna e ordenada.

O planejamento regional equivale à
direção consciente e a integração co-
letiva de tôdas as atividades que se
baseiam no uso da terra como sítio,
como recurso, como estrutura, como
teatro. Na medida em que tais ativida-
des se achem concentradas dentro de
regiões definidas, conscientemente deli-
mitadas e utilizadas, as oportunidades
de coordenação efetiva são aumenta-
das. Por isso, o planejamento regional
é uma fase mais adiantada nos pro-
cessos mais especializados ou isolados
de plane-jamento agrtcola, planejamen-
to industrial e planejamento urbano.

Em tôda sociedade, há uma espécie
de coordenação espontânea de funções
baseada na tradição. Mas êssetipo de
"planejamento" empírtco, embora não
inteiramente ineficiente numa socieda-
de estável que funcione dentro de con-
dições provadas Por muito tempo, com
convenções e deveres bem estabeleci-
dos, foi anulado pelas alterações que se
verificaram durante os três últimos
séculos. O crescimento da população, a
multiplicação de inventos, a ascensão
de necessidades até agora desconheci-
das bem como o emprêgo de técnicas
Incertas e a aceleração da própria mu-
dança - tõdas essas condições trans-
formaram a coordenação empíríca e es-
pontânea em uma farsa sem sentido.
Por falta de planejamento consciente,
surge o império da confusão, uma opor-
tunidade máxima de conflito social, de
choque de propósitos e de duplicação
de esforços, e um meio minimo de al-
cançar a ordem coletiva. A ordem pla-
nejada só surge em setõres dispersos,
pela. obra do estrategista m1l1tar, do
geógrafo, do arquiteto, do engenheiro
e do organízador índustría; competen-
te. As prínctpaís oportunidades de pla-
nejamento surgem apenas para organi-
zações que tenham a vantagem do ta-
manho e do monopólio: o Bell Telepho-
ne System, por exemplo, nos Estados
Unido!!.

Cada índüstría, cada tnstítuíçao, CM.-
da área, cada entidade cívica, tem ne-
cessidade, dentro das modernas condi-
ções, de um plano de atividade e de um
processo em desenvolvimento. Quanto
mais eficiente se mostra tal organiza-
ção, tanto mais certamente desempe-
nha o plano um tal papel na direção
das suas atividades internas. Mas to-
dos êsses exemplos isolados de planeja-
mento sofrem por conta de duas coisas:
falta de compreensão do signífícado so-
cial do plano, e impossibilidade de con-
seguir a coordenação com outras orga-
nizações, pela redução de atribuições,
sob uma autoridade comum, num mais
amplo esquema de planejamento regio-
nal e ínter-regíonal. Mesmo as orga-
nizações que tentam fazer um máximo
de planejamento científico dentro das
suas próprias paredes tedem a resistir
à necessidade dêsse tipo mais amplo de
coordenação. Por trás dêsse ceticismo
e dessa hostilidade para com o plane-
jamento, acham-se certos pressupostos
e preconceitos que precisam ser com-
pletamente arejados.

Que é um plano? Para os Oblomovs do
mundo, um plano é um artifício para
fugir às realidades da vida e para evi-
tar as responsabilidades de ação. Para
êles, um plano é uma concepção pura-
mente fictícia, uma série de proposições
traçadas em forma geográfica no pa-
pel, a servir como substituto da realí ,
dade. Tais planos bí-dímensíonaís re-
presentaram obanimento da arquite-
tura, quando se tornaram separados dos
processos de construção e foram ela-
borados por estetas letrados que tinham
pouco conhecimento direto dos pro-
cessos técnicos de construção. Muitas
vêzes, no ato de elaborar tal plano, o
objetivo fica esquecido: o projeto no
papel, elegante, símétríco, sem a má.
cula de sórdidas considerações de preço,
disponibilidade de materiais, proprie-
dade de propósito, ignora importantes
fatos relativos ao ambiente. O jardi-
neiro paisagista que trabalha com pa-
pel se esquece da drenagem da terra e
da adaptação da sua flora ao ciima;
o arquiteto no papel joga com elegante
decoração e consegue estabelecer um
equilíbrio formal na fachada, e esquece
de pôr a sala de jantar suficientemente
próxima da cozinha, para impedir que
os alimentos se esfriem ao serem servi-
dos; o engenheiro, no papel - trata-
-se de um caso real - desenha um pro-
jeto de irrigação com habilidade admi-
rável em matéria de hidráulica, só para
descobrir, depois que as obras hidráu-
licas foram construídas, que o solo é
impróprio para cultivo.

Todos êsses "planos" são ineficientes
e embaraçosos, quando levados a cabo;
tem a sua melhor situação quando ain-
da. se encontram na prancheta de de-
senho. Muito frequentemente, como em
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numerosos esquemas de planejamento
e zoneamento urbano, nos Estados Uni,
dos, são piedosamente confiados aos
arquivos, e algo radicalmente diferente
é levado a cabo, dia a dia, pelas po-
deres do Estado. O planejamento, no
sentido de se fazerem desenhos e dia-
gramas inúteis, de cobrir tôdas as rea-
lidades discrepantes com revestimentos
de pintura estética, de fazer da vontade
um substituto da razão, tem muito
justamente merecido o desprêzo de pes-
soas inteligentes e teimosas. De igual
forma, as tentativas no sentido de im-
por uma ordem limitada de realidade
às funções futuras do homem - como
nos grandiosos traçados da Nova York
do futuro, feitos 'com um século de an-
tecedência pelos comissários "práticos"
de planejamento urbano de 1811 - são
muitas vezes mais enganosas na sua ar.
dem falsificada do que os procedimen-
tos puramente empírícos das necessida-
des do dia haveriam de ser.

Em contraste, o planejamento autên,
tíco é uma tentativa não para deslocar
arbítràríarnente a realidade. mas no sen.
tido de esclarecê-Ia e de perceber fir ..
memente todos' os elementos neeessâríos
para pôr 'os fatos geográfícos e econõ.
mícos em harmonia com .Os propósitos
humanos. O planejamento regional imo
plica em quatro fases. A prímeíra fase
é a do levantamento. Significa a reve,
lação, por meio de exploração visual di.
reta e pela acumularão sistemática de
fatos, de todos os dados importantes
do complexo regional. Como até mesmo
as constantes geográficas foram altera.
das num ou noutro grau pelos preces,
sos temporais, o lado histórico do levan,
tamento é tão necessário como o levan,
tamento topográfico elementar.

O arranjo ordenado e a representação
gráfica dêsses dados, por meio de mapas,
tabelas estatístícas e fotografias, são au.
xílíares importantes para esclarecer a
confusão mental. a observação parcial, e
as generalizações enganosas formadas
com base em provas insuficientes. Char.
les Booth e seus colaboradores, em Lon,
dres, Patríck Geddes e seus colegas em
Edimburgo, talvez tenham sido os primei.
ros a empreender um completo levan,
tamento cívico, como preliminar para o
planejamento urbano e a ação municipal.
Booth foi o mais exaustivo, os seus qua,
dros detalhados, casa por casa, das con,
díções de vida em Londres; Geddes foi
o de maior descortíno, por isso que
incluiu, como temas de importância ca,
pital, 'a sltuacãr, geográfica, os fatos cli.
mátícos e meteorolõgícos, os processos
econômicos, a herança histórica. Entre
si, muito antes de a análise industrial
ter alcançado esta fase sistemática, cria.
ram êles um padrão de diagnóstico oro
denado e de tratamento das condições
cívícas, Como sociólogo eeologísta, Ged.

des fêz 'a necessária passagem do levan,
tamento cívlco para o levantamento re,
gional; e, em várias oportunidades, o
seu exemplo foi amplamente seguido;
notem-se as investigações feitas em vã.
rias áreas industriais, por Abercrombie
e outros, na Inglaterra.

O segundo estágio do planejamento é
o resumo critico das necessidades e
atividades em têrmos de ideais e propô,
sítos sociais. Infelizmente, êsse 'é o ele.
mento do planejamento que tem sido
menos desenvolvido. Dentro do sistema
econômico ainda dominante, o principal
propósito do planejamento seria aumen,
tar as recompensas pecuniárías dos do.
nos da indústria e, num grau muito re,
duzldo, talvez. dos trabalhadores tam,
bém. l!:sses cânones pecuníáríos têm ten,
dido a permanecer, sob ligeiros disfarces,
como o endôsso do planejamento; dai
a habitual ênfase que se dá aos meios
de transportes, à exlstêncra de novas
.oportunídades comerciais e à desejabí,
Iídade da auto.sufíclêncía nacional em
tempo de guerra, Dentro de tais. cãno,
nes de planejamento, a habitação e a
construção comunítaría só entrariam
tardiamente, se chegassem a entrar.

Entretanto, planejamento é um preces,
So seletivo: demanda avaliação e esco;
lha. Embora os valores qUe venham a
decorrer do planejamento regional erí,
ciente devam finalmente harmonizar .so
com a realidade, não se derivam auto.
màtícamente da situação imediata; po,
demo pelo contrário, trabalhar delibera.
damente contra ela. É tolice pensar que
os geógrafos, sociólogos ou engenheí,
ros poss.am formular sõzínhos as necessí,
dades e os propósitos sociais que tun,
damentam um bom planejamento regío,
nal; a obra do filósofo, do educador, do
artista, do homem comum, não é menos
essencial; e, a menos que sejam 'ativa.
mente introduzidos no processo, como
crítícos tanto como criadores, os valores
em que importará o plano quando estiver
finalmente pronto, serão meramente os
que tiverem sido trazidos de situações
e necessidades passadas, sem revisão cri.
tica: dominantes antigas em lugar de
emergentes novos.

O planejamento tomará uma forma,
num pais onde o desejo de realização
e conquista bélica é supremo; tomará
ainda outra forma onde a educação e
a promoção da vida sejam os alvos prín,
cipais do estõrco coletivo. Saber se os
recursos de uma região são utilizados
para construir bases aéreas militares,
auto.estradas de mobílízação estratégi.
ca e depósitos de munições, ou se para
construir escolas, [lraças de esportes e
parques, é algo que não se consegue pu.
ramente com base em dados geográficos
ou técnicos. 19



o planejamento, portanto, não exige
meramente uma vísualízação de recur,
sos, atividades e processos, por meio da
investigação regional: exige também
uma formulação crítica - e uma revi.
são - dos valores correntes.

Uma das principais dificuldades que
se opõem à aplicação de processos téc,
nícos coletivos adiantados e ínstrumen,
tos de pensamento na criação de uma
comunidade melhor, foi devida à díssí,
pação de valores que se verificou duran.
te o século passado. Embora os instruo
mentes comuns de produção tenham au-
mentado a base humana de associação,
o colapso dos sistemas coerentes de va,
leres fêz desaparecerem as possibilidades
de ação unificada. E, além disso, os va,
leres do Cristianismo Ortodoxo, do Pro,
testantísmo, do humanísmo Indívídualís,
ta, do capitalismo, do humanítarísmo e
do libertarismo, foram enfraqueeídoa não
meramente através do conflito, mas por
fôrça da erosão interior. Pode.se sem
temor, profetizar o surgimento de um
nôvo sistema de valores. que desalojará
os restos dêsses sistemas agonizantes;
um sistema partilhado, se não ainda
formulado com êxito, pela maioria dos
homens de boa vontade de hoje em dia.
Mas, até que êsse sistema tenha sido
definido, expandir ou diminuir a quan,
tídade de energia social será mais fãcU
do que alterar a sua direção. Em de.
talhes, todavia, um processo de reava,
Ilação vem.se verificando de um modo
geral por mais de um século; o seu
resultado mais profundo foI a crença de
que as oportunidades de mais plena ma.
nifestação de vida pertencem não a uma
minoria exclusiva, mas a todos os cída,
dãos, até os limites das suas capacída,
des. O que o cristianismo expressava em
têrmos de Céu, o socialismo humanísta
expressa em termos de vida dláría,
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A terceira fase do planejamento é a
da reconstrução e 'Projeção do que foi
imaginado. Com base em fatos conhe,
cldos, tendências observadas, necessída.
des estimadas, propósitos criticamente
formulados, desenvolve.se então uma no.
va perspectiva de vida regional. Nesta
persepeetíva, uma infinidade de projetos
dlspersos - aqui a drenagem de um rio,
ali o prolongamento de um serviço de
bibliotecas, acolá a transferência de uma
indústria para uma localização melhor -
é estabelecida pela primeira vez, de uma
maneira que revela as suas essenciais
ínter.relações espaciais e temporais. Nes.
se plano, os pontos vazios, as fraque.
zas, os recursos não utilizados. revelam.
.se, e novos meios de corrigir tais de.

feitos talvez sejam sugeridos; assim:
também, novas oportunidades, até então
desprezadas, tornam.se visíveis. Não se
pode oferecer melhor quadro do efeito ín,
tegrador do planejamento, do que no es.
bôço de plano feito por Henry Wright pa,
ra Nova York - plano sobremaneira
significativo porque êle não deixou de
considerar a sucessão histórica.
Afinal, surge 'aqui o plano, no sentido

aceIto do têrmo. Pois boa parte dêsses
projetos pode ser gràficamente rapresen,
tada, Tais planos, porém, são ínstru,
mentais, não finais: o que é planejado
não é simplesmente uma localização nu-
ma determinada área: o que é plane.
[ado é uma 'atividade dentro de uma
área, ou uma área submetida a uma
atividade. Tal planejamento chama aten.
ção para o fato de que a velha questão
de saber se a sociedade deve ser orga.
nizada dentro de linhas terrítoríaís ou
numa base econômica e funcional é qua-
se desprovida de significação. Pois uma
sociedade terrítoríal, tal como uma cí,
dade ou uma autoridade regional, não
é descritivel apenas em têrmos da área
que governa, e, semelhantemente, uma
indústria de aço que possua ou opere
uma infinidade de minas, altos.fornos,
galpões, ferrovias, não pode ser descri.
ta puramente em têrmos de sua organí,
zação incorporada ou das relações po,
lttíco.legaís entre trabalhadores, admi-
nistradores, acionistas e consumidores. O
fato é que tôdas as associações e orga.
nízações são conduzídas através de es,
truturas ftsicas que existem no espaço
e que são geogràflcamente condícíona,
das; só as sociedades ímaglnárías podem
passar sem uma parcela de terra como
sitio e sem os meios físícos de viver em
conjunto. Planejamento regional é pla,
nejamento industrial, no seu aspecto de
localização; planejamento industrial é
planejamento regional no que diz res,
peito ao complexo recursc.atívídade.prc,
duto. Isso haveria de ser um truismo,
não fôsse o fato de a palavra «plano»
por si mesma recordar em muitas men,
tes apenas os aspectos mais estáticos
do desenvolvimento regional: o levanta.
mente do terreno e a disposição das
fôrças, mas não os movimentos das tro.
pas nem o resultado do combate.
Nesta fase do planejamento, o exer,

cicio disciplinado da imaginação criado.
ra é extremamente importante; infeliz.
mente, porém, a clvíllzação, até agora,
pouco alcance tem oferecido ao planeja.
dor coletivo. Em pequenos trechos, to.
davia, pode observar.sa um processo pa,
ralelo em operação: arquítetos.paísagís-
tas como Olmsted e Eliot, nos Estados



Unidos, e arquitetos como H. H. 1ti.
chardson e Louis Sullivan, têm raizes
profundas na sua própria civilização,
e tiveram, num grau E)4traordinârio,a
capacídade de compreender e exprimir
as suas novas necessidades. Nessa fase
do planejamento, aparecem combinações
novas de elementos antigos e acrésel,
mos novos de fontes recém.descobertas.
A remodelação da terra e das suas cl;
dades ainda se acha apenas em estado
de germinação; só em obras isoladas da
técnica. como uma reprêsa para a pro,
ducão de energia ou numa grande auto.
.estrada, começa-se de fato a sentir o
avanço e o progresso da nova imagina-
ção criadora; mas, evidentemente, o dIa
da aquiescência passiva ao ambiente da.
do, a época do esquecimento letargico
dessa fonte de vida e cultura, está-se
aproxímando do fim. Tem.se ai um eam,
po nõvo de intensa atividade criadora.

Ora. êsses três aspectos principais do
planejamento - levantamento, avaliação
e o plano propriamente dito - são
apenas preliminares: deve seguir. se um
estágío final, que implica na inteligente
absorção do plano pela comunidade e a
sua tradução em têrmos de ação, por
meio dos agentes polítícos e eeonõmí,
cos apropriados.

Nesta fase, o plano passa por uma
readaptação, à medida em que se de.
fronta com as tradições, as convenções,
as resistências e, às vêzes, as oportuní,
dades inesperadas de vida real. Plano
algum pode automàticamente antever
tôdas as contingências;mais ainda, perde
êle algo de sua eficiência como plano,
se sacrifica, de inicio, a clareza do ideal
pela tímida antecipaçãode tõdas as qua,
lific:lCl5ese reduções a que os ideais
estão sujeitos, no decorrer da sua tra,
dução, Nem pode um plano, como tal.
prever a sua própria realização; para
surgir como agente reorganlzador, deve
êle ajudar a conjurar e a reeducar os
próprios grupos e personalidades que
irão fazê.lo frutificar. Os planos frágeis,
que hesitam em deixar absolutamente a
terra firme, são muitas vêzes muito me.
nos eficientes do que os muito atrevi.
dos, que despertam a ímagínação popu.
lar; os êxitos que os estados totalitârios
têm mostrado nos seus planejamentos co,
letivos talvez tenham.se devido à sua
disposição de cortar um nó Gordio de
resistências históricas.

Não há arquiteto ou engenheiro que
seja suficientemente habilitado para es.
tar em condições de detalhar. com íns.
truções especificas, todos os atos de
um trabalno tão simples comoo de cons.

truír uma casa ou instalar uma mãquí,
na; pelo contrãrío, deve êle basear.se na
habilldade autônoma e na compreensão
até mesmo do trabalhador não especíalí,
zado. O plano não é. portanto, um subs,
tituto da escolha. da decisão ou da rn,
venção inteligente da parte daqueles que
devem exeeutá.lo em detalhes; presu-
me, antes, a existência dessas qualidades
e organiza o meio em que elas possam

. mais eficientemente operar, O que é
verdadeiro com relação às construções
individuais. é mais verdadeiro ainda nas
coordenações complicadas da sociedade.
Os planos regionais são instrumentos de
educação comunal; e, sem tal educação,
s6 podem aguardar uma reallzacão par.
elal, Com a carência de participação e
compreensão inteligente, em tõdas as fa.
ses do processo, a partir da menor uni.
dade, os planos regionais devem per.
manecer inertes. Dai a necessidade de
órgãos positivos de assimilação. Os pla,
nos regionais devem proporcionar, na
sua própria constítuíção, os meios para
ajustamentos futuros. O plano que não
deixa aberto o caminho para a mudan,
ça será pouco menos desordenado que
o empirismo sem mira que rejeita o pla,
nejamento, Renovação- flexibilidade-
alustamentc: tais são os atributos es,
sencíaíe de todos os planos orgânicos.

Se o problema de planejamento é mais
complexohoje do que jamais o fôra an-
tes, Osmeios também tornaram.se mais
apropriados. Uma comunidade que seja
tecnicamente capaz de inventar máquí,
nas de calcular, para a solução de ímpe,
netráveis problemas matemâtlcos, e que
pode transmitir imagens falantes pelo
espaço, não pode alegar falta de capa.
cidade quando se trata de aplicar uma
técnica mais complexa de pensamento e
processo administrativo às suas neeessl,
dades sociais. Parte do deslocamento de
que sofre a vida econômica é devida ao
fato de que o nosso equipamento mecã,
níco foi inventado, aperfeiçoado e ope,
rado mais ràpidamente do que os nossos
meios de eontrõle social. Com exceção
de umas poucas matérias tais como con,
tabilidade, Os registros permanentes e as
organizações de responsabilidade limita.
da, os nossos enormes mecanismos ín,
dustríaís foram edificados empírícamen,
te, sem suficiente atenção para a psíco,
logia da organização humana. taoíàrnos
fatôres mecânicos e aprendemos a tra.
tar dêles de um modo sistemãtico pro,
veitoso; mas ainda temos de Inventar
aquêle sistema mais amplo de ordem
qUe colaborará na transformação das
nossas relações sociais; um dos seus sim.
bolos é o próprio planejamento regional. 21



Qualidade. no seu sentido mais amplo. é preocupação básica da Ideal-Standard S. A. Em seu parque in-
dustrial. localizado em Jundiai. Est. de São Paulo. a busca pelo melhor constituí rotina incesssante e diá-
ria. A partir do momento em que a matéria-prima é recebida e selecionada. dezenas de operações de
contrôle se sucedem em tôdas as etapas de produção. Tudo é rigorosamente analisado e testado. pois não
pode haver - e não existem - produtos Ideal-Standard de segunda linha no mercado. Um dos testes mais
importantes é realizado no laboratório de provas. com o viscosimetro. Utilizando-se dêsse instrumento. os
técnicos determinam com precis-ão o ponto ideal de viscosidade da massa - condição básica para que
se obtenham peças de superior acabamento, O cuidado dispensado à fabricação dos conjuntos sanitários
Ideal- Standard de louça altamente vitrificada.
responde pela extraordinária preferência de que
desfrutam hoje. em tódas as partes do mundo,

•.•.

o LADO· QUE NINGUÉM VÊ

IDEAL-$tandanl
p<ldrão muntli<ll dt qU(llid<lde em sanitários



o govêrno brasileiro, através do Mi-
nistério das Relações Exteriores, prepa-
rou um "Report" sôbre o Brasil para ser
distribuido em tôdas as nações africa-
nas. O arquiteto Maurício Roberto foi
convidado para elaborar a parte relati-
va à arquitetura dêste trabalho, a qual
o .1AB - Guanabara tem a primazia de
publicar.

Muitas das soluçõesarquitetônicas,
correntemente utilizadas em várias par-
tes do mundo, foram, primeiro, experi-
mentadas e realizadas no Brasil. Algu-
mas, mesmo, são de procedência inte-
gralmente brasileira.

Na Arquitetura que hoje se realiza
no Brasil, já podemos determinar al-
gumas constantes. Vejamos:

a necessidade imperiosa de prote-
ger e adaptar seus edifícios às condi-
ções climatéricas tropicais, aliada à fér-
til imaginação dos arquitetos brasilei-
ros, levou-os a inventar, experimentar
e aperfeiçoar uma série enorme de que-
bra-sóis, janelas, treliças, etc. Pràtica-
mente, não se encontra um prédio, no
Brasil, onde esta preocupação contra
os fatôres externos não tenha sido con-
siderada.

Vivendo num país de natureza
altamente agressiva - enormes maci-
ços rochosos penetrando díretacnenteno
mar; quilômetros e quilômetros de
praias; cidades localizadas em peque-
nos vales, no meio de altíssímas mon-
tanhas - adquiriu o arquiteto brasi-
leiro, dadas as dificuldades encontradas
um alto gráu de adiantamento em re-
lação ao 'aproach" do problema arquí-
tetura!. É particularmente notável o
exato sentido que têm êstes profissio-
nais de colocar suas obras em perfeito
aeôrdo com a paisagem vizinha e com
as condições do local.

Da ligação constante com êste tipo
de natureza - onde o verde da vege-
tação é verde mesmo, onde as flôres

têm tôdas as cõres, onde o azul do mar
e do céu tem todos os azuis do azul -
os arquitetos brasileiros sentiram a ne-
cessidade de usar a côr nas suas obras.
Os seus edifícios, de um modo geral,
são coloridos, alegres, perfeitamente in-
tegrados na paisagem que os cerca. As
cidades coloniais brasileiras, Ouro prê-
to, S. João del Rei, Congonhas, Saba-
rá, etc., já apresentavam esta caracte-
rística.

País novo, sem o entrave da tradi-
ção que, em grande parte, embaraça o
desenvolvimento da arquitetura na Eu-
ropa, por exemplo, o arquiteto brasilei-
ro herdou do Barrôco colonial, entre-
tanto, o destemor à linha curva e à
assimetria. ll:sses dois fatôres permiti-
ram enorme liberdade de criação.

Apesar desta liberdade, os arquite-
tos do Brasil têm perfeita consciência
de que a composição arquitetônica exi-
ge, naturalmente, uma série de intui-
ções, implicando num sem número de
escolhasutilíssimas; sabem, contudo,
que tôda a aventura arquitetural só co-
meça depois que o problema (proble-
ma definido, concreto tangível - uma
casa, um templo, uma cidade, uma ca-
deira) foi claramente pousado e per-
feitamente resolvido.

Osarquitetos brasileiros sempre des-
prezaram classificações, rótulos, desig-
nações, e, mesmo, especulações literá-
rias sõbre a profissão. Não se preocu-
pam com organicismos, racionallsmos,
plastícísmos, brutalísmos, etc. Só ospro-
blemas interessam: o modo, os proces-
sos para resolvê-los e, acima de tudo,
a qualidade da solução.

Por último, dois fatôres de muita
importância:

ao terminar a segunda guerra
mundial, o Brasil iniciou o seu processo
de desenvolvimento econômico. O país,
desde aquela época, vem sendo palco
de um dos maiores "booms" ímobílíá-
rios que se têm conhecimento. Apenas
dois exemplos: a cidade de São Paulo
tem o recorde mundial de crescimento.
O bairro de oopacabana, no Rio de Ja-
neiro, com cêrca de 400mil habitantes,
foi o único grupamento urbano do mun-
do que, sem guerra, sem terremoto ou
outro cataclismo qualquer, foi, em me-
nos de 40 anos, construido totalmente,
duas vêzes.

ll:ste fato, apesar de todos os vícios
que acarretou, deu aos arquitetos bra,

Arquitetura Brasileira

sileiros uma coisa imprescindível ao
bom exercício da profissão: experiência.

São raras, em outros países, opor-
tunidades como essa. Neste ponto, os
arquitetos brasileiros estão em vanta-
gem com relação aos seus colegas es-
trangeiros.

Durante aquêls período de constru-
. ções, as soluções foram inventadas,
construídas, experimentadas. O que era
bom, ficou. O que não funcionou, foi
modificado e experimentada de novo.
Assim, sempre construindo, experimen-
tando, constatando, não ficando nas
concepções teóricas do papel, o arqui-
teto brasileiro aproximou-se da certeza.

E, quando se sabe que o primeiro
grande projeto de Le Oorbusíer a ser
construido foi o da Unidade de Habita-
ção de Marselha, em 1946,quando o ar-
quiteto já tinha 59 anos de idade, po-
de-se ter a noção exata da importân-
cia dêste fato.

A outra consideração importante é
que, durante o delírio imobiliário, o
Brasil cresceu numa média de um .mí-
lhão e quatrocentos mil habitantes por
ano. Houve necessidade de serem cons-
truídos habitações, escritórios, fábricas,
escolas, igrejas, hospitais, teatros, está-
dios, etc. Os arquitetos foram obrigados
a travar conhecimento com todos êstes
problemas. _

Não se admite a especíalízação em
Arquitetura. Depois de equacionado o
problema - fase na qual poderá ser
utilizado o auxílio de colaboradores es-
pecializados - o caminho que levará à
solução é semelhante para qualquer ar-
quiteto e dêle, exclusivamente. vão de-
pender' as boas ou más qualidades da-
quela solução. A especialização nâofhe
dará nenhuma ajuda; pelo contrário,
só poderá trazer-lhe limitações.

O arquiteto especíalízado em. hos-
pitais, fábricas, etc., só existe em pai-
ses onde a luta pela oportunidade de
trabalho o obriga a usar êste estrata-
gema, em detrime:ntodo verdadeiro sen-
tido da profissão.

Apesar de sua média de idade rela-
tivamente baixa, são os arquitetos bra-
sileiros, de um modo geral, competen-
tes, experimentados, conscientes da sua
responsabilidade profissional e, príncí-
palmente, orgulham-se bastante do que
conseguiram: terem colocado a Arqui-
tetura como a manifestação de van- 23
guarda da cultura brasileira.
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Carlos Maximiliano Fayet

«Sou capixaba há trinta anos,
mas vivo em Pôrto Alegre quase
tõdo êste tempo. Saí da Faculdade
de Arquitetura em 1953, vencendo
o concurso para o projeto do Palá-
cio da Justiça, em companhia do
arquiteto Luiz F. Carona: Carrego
até hoje o pêso. desta responsabili-
dade, com o prédio já em funciona-
mento parcial: Cursei, antes, Arte.s
Plásticas, no Instituto de Belas Ar-
tes, e, depois, Urbanismo, na pró-
pria Faculdade, onde colaboro na
Cadeira de Teoria e Prática dos
Planas de Cidades. Atualmente, na
Prefeitura Municipal de Pôrio Ale-
gre, sou responsável pela seção de
Planejamento da Divisão de Urba-
nismo. Fiz p a r t eJ das equipes
que elaboraram o Plano Diretor de
Põrto Alegre, da Cidade Universitá-
ria, do Bairro da Praia de Belas e
da urbanização do Delta do Jacui.
Há ainda o prédio da Secretaria
Municipal da Produção, construido
em madeira, e o auditório Araújo
Viana <em oolaboração com o aJO.
quiteto Moacir M. Marques). As
,oespolUJabilidades são, hoje, dividi-

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

CMF Sim e não. Se consíderarcnos o
todo da arquitetura brasileira
sua evolução não poderia ser

mais harmoniosa e lenta. Entretanto,
o renome mundial alcançado por alguns
.arquitetos brasileiros, e o prestígto de
nossa arquitetura de elite, devem.se
mais à exuberância plástica de suas
obras que à correção das respectivas
soluções funcionais e técnicas. sem a
menor inibição, usamos os mais mo-
dernos materiais de construção em so-
luções novas e imprevistas que demons-
tram,sem dúvida, fertil1da.de imagina-

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

CMF A luta pela obtenção de melho-
res condições de trabalho e de
vida para a sua categoria profis-

sional é o mínimo que se pode exigir
de um arquiteto. O máximo é a luta

das com minha espôsa Susi. Lá,
além de. algumas residências, estão
sendo feitos os projetos do Centro
Evangélico de Pôrto Alegre <obtido
em concurso) e do edifício-sede do
IAB do Rio Grande do Sul.
Demêtrio Ribeiro

Nascido em Põrto Alegre em
1916.

Formado pela Faculdade de Ar·
quitetura 'de Monte.vidéu. Diploma
revalidado na Escola de Belas Ar·
tes do Rio.

Professor fundador do Curso de
Arquitetura do Instituto de Belas
Artes do Rio Grande do Sul, criado
em 1945 e. posteriormente transfor-
mado em Faculdade de Arquitetura
da Universidade.
Autor de projetos de arquitetura

e de urbanismo premiados em con-
cursos públicos: Instituto. de Peso
quisas Biológtkas <1.0 lugar), Colé-
gio Estadual Júlio de Castilhos (em
colaboração) 1.0 lugar, Prefeitura
de Espumoso, Cidade Universitária
de Passo Fundo, Plano Diretor de
Panambt (1.0 lugar), Plano Diretor
de D. Pedréto e Projeto de Urba-
nização do Delta M Jacuí.

tiva, mas que resultam, muitas vêzes,
em fracassos técnicos comprometedo-
res.

DMR A arquitetura brasileira contem-
porânea sempre se afirmou em
soluções funcionais novas, e não

apenas no plano formal. Em matéria
de técnica construtrva, o impulso reno-
vador sempre esteve presente, se bem
que sofrendo, naturalmente, os efei-
tos do nível íncípíente no desenvolvi-
mento técnico-industrial do Pais.
A enorme repercussão da arquitetura

brasileira como expressão plástica tem
terto esquecer as suas contrrbuiçoes no
terreno funcional e técnico, mas, sem
tê-Ias em conta, não se pode interpre-
tar e muito menos criticar, a nossa
arquitetura.

EAG Penso que a expressão formal re-
flete, necessàriamente, as solu-
ções runcíonszs, sob o condicio-

namento das soluções construtivas. E
não creio que, na arquitetura brasilei-
ra, as coisas ocorram de outi a maneira
Mas, se por investigação devemos en-

pela. libertação econõmícà do País e pe-
la obtenção de melhores condições de
trabalho e de vida para todo o povo.
Alguns problemas poderão então, obti-
do isto, oferecer solução. Como o da
habitação popular. Para mim, o. único
meio de recuperar as populações mar-
ginais e dar moradias decentes para
todo o povo implica em alterar as re-
lações de produção. E êste caminho
conduz ao socialismo..

Autor de Planos Diretores, em
colaboração, para as cidades de
Uruauoiana, Passo. Fundo, Floria-
nópolis, Caxias, Tapera e Gramado.

Atividades docentes atuais : Ca-
tedrático de Composiçõee de Arqui-
tetura e Professor da Cadeira de
Evolução Urbana.
Edga;r Graeff

Nascido em CCI1'àzinho,no pla-
nalto. do Rio Grande do Sul, em
24-2-1921. Realizou seu curso na
Faculdade Nacional de Arquitetura
- U.B., diplomando-se em 1947. Já
em 1948 assumia a Cadeira de Teo-
ria da Arquitetura, primeiro no Ins-
tituto de Belas Artes e, depois, na
Faculdade de Arquitetura da Uni-
versidade do Rio Grande do Sul.
Em.1960 fêz concurso, efetivando-se
na Cátedra. No seu Estado prole-
tou e fiscalizou 3 edifícios de apar-
tamentos e 15 residências. Possui
alguns livros publicados, pelas URi-
oersidades do Rio Grande do Sul e
Minas G~ais (Arquitetura e o Ho-
mem, Arquitetura Através de Graeff
e outros), e vários artigos na Re-
vista. Brasiliense e em outras espe«
cializadas em arquitetura.

tender estudos de problemas, acredito
que o movimento arquitetõnico brasi-
leiro manca. no estudo da função. Con-
siderando o nível da economia nacional,
dispomos de bons instrumentos \tec-
níca, materiais etc.) , mas, nem sempre
sabemos o que fazer com êles. Em ou-
tras palavras: não acostumamos des-
cer a fundo no estudo e no equacíona,
mento dos problemas funcionais. Não
são maiores as nossas preocupações com
as circunstâncias da exístêncía brasi-
leira; não se defin u. ainda, em nosso
meio, um pensamento filosófico vol-
tado para os problemas do homem bra-
sileiro, concementes à arquitetura.
Salvo raras exceções,nosso pensa.nen-

to funciona como espêlho, a refletir
atitudes e problemas europeus e nor-
te-americanos. Tal alienação impede-
nos de conceítuar a função em têrmos
de realidade brasileira. E essa insufi-
ciência prejudica, evidentemente, a
qualidade das soluções funcionais. E
se estas estão prejudicadas, já não in-
teressa saber das qualidades das solu-
ções construtivas: de qualquer forma,
serão frustradas nos seus fins.

DMR Aos arquitetos cabe um papel
importante no desenvolvimento
de um país como o nosso. Os

arquitetos são integrantes natos de
qualquer equipe de planejamento, êles
orientam um setor considerável da pro-
dução, a construção, e, sobretudo, são
responsáveis por uma expressão da cul-
tura nacional. Lamentàvelmente, as
leis vigentes desconhecem tudo isto e
nem sequer têm em conta o direito de



autoria dos projetos de arquitetura. A
lei brasileira não exige que os projetos
sejam de autoria de profissionais ha-
bilitados, exige apenas que recebam a
chancela de um profissional. Do autor,
a lei não cogita. Como podem os ar-
quitetos cumprir a sua missão social em
tais condições?

Ao projetar deve o arquiteto
partir de uma forma intuitiva
ou do equacionamento de ele-
mentos t.cnicos e dados obje-
tivos?

CMF o processo de composição arquí-
tetôníca (como de resto, a artís-
tica em geral) é tão pessoal que

a meu ver é impossível smparedá-lo em
normas. Não conheço a regra de ouro
para projetar. Duvido que algum ar-
quiteto que mereça o título saia a fa-
zer arquitetura sem saber para que
nem como, mas não creio que alguém
crie obra de arte equacionando proble-
mas. O germe da forma mete-se des-
dp. muito cêdo no processo de elabora-
ção e se desenvolve com o estudo. Nos

Que pensa das correntes Or-
ganicistas e Racionalista como
tendências de arquitetura con-
temporânea? Quais suas rela-
ções com a realidade brasilei-
ra?

CMF Francamente, não sei como rela-
cionar nossas perspectivas com
as correntes Organícísta eRa.

cionallsta, Não sei ao menos como equi-
librá-Ias dentro de mim mesmo. Admi-
ro tanto a Frank Lloyd Wright e Mies
van der Rohe que não consigo aban-
donar um pelo outro. Nem vejo ne-
cessidade. A arquitetura brasileira in-
fluenciou-se mais com Le Corbusier.
Este em que corrente se situa, com Ron-
champs e Marseille?
Ademais, quem não quer ter a ca-

beça do sábio e a a1:na do poeta?

DMR Existe na origem da tese chama,
da organicista o desejo de es-
treitar o contacto da arquitetura

com a realidade da existência humana,
sentida de perto, diretamente, mais
como experiência do que como concei-
to. Os métodos do racionalismo abstra-

Deve haver uma censura esté-
tica oficial, como no caso de
Brasília?

CMF Não respondeu.

DMR Censura estética é inadmissível.
Também é inadmissível que uma
obra como Brasília seja destruída

- --- -='-.:~ - .- .- - .. -

EAG O momento brasileiro, se não me
trai a esperança, é de valorização
crescente das massas populares,

de despertar da consciência nacional,
e de luta pela libertação da economia
do Pais, contra o capital monopolista
internacional e contra o latifúndio.
Num momento assim, só vislumbro

terras simples ou de problemática co-
nhecida, as intenções plásticas saltam
logo e não raro embriagam a cabeça
do poeta. Outras vêzes é a complexí-
dade dos programas que aprisiona a
alma do sábio (víde resposta 4). Esta
luta íntima é a essência da própria
arquitetura - arte extremamente util.

DMR ESse dilema me parece artifi-
cioso. Não e x i s t e arquitetura
sem base na realidade objetiva.

Também não é possível projetar sem
intuição, apenas aplicando normas téc-
nicas.

EAG O aquacionamento dos dados
programátícos e o balanço dos
recursos construtivos em dispo-

nibilidade constituem o ponto de par-
tida para a elaboração do projeto de
arquitetura. Somente após essas ope-

to, os príncípíos dogrnátícos, a predileção
pelos dados numéricos e pelas soluções
universais 'são entraves na evolução da
arquitetura, são ratôres que dificultam
a sua humanízação. Até aí somos to-
dos organicistas. O assunto, porém. nao
fica nisso. Em primeiro lugar é impor-
tante compreender que a base cientí-
fica da arquitetura ainda não abrange
o estudo sério dos fenômenos sociais.
Daí a sua maior insuficiência, que pro-
vém menos do método racionalista que
da estreiteza de sua aplicação.
Em segundo lugar, a oposição esque-

mática entre o raciocínio e a experiên-
cia é, em si mesma, um exemplo de ra-
ciocínio abstrato e estéril. O pensa-
mento dialético contemporâneo já suo
perou êsse tipo de dicotomia e deve-se
dizer que a arquitetura como prática
nunca se amolda a definições tão ab-
solutas. O debate, em todo caso, é ínte-
ressante e fecundo, sempre que a pres-
ta em rotular as idéias e os homens
não ponha tudo a perder. Aqui no
Brasil, a esquernatízação precipitada
está levando a uma crítica superficial
da arquitetura contemporânea e da
obra de alguns dos nossos arquitetos.

EAG Penso que as correntes acorren-
tam e, por isso mesmo, devem ser
rompidas. O maior problema de

pela competição publicitái ia e sensacio-
nalista. Deveria prevalecer nesse caso a
noção do trabalho em cooperação, como
numa grande equipe atenta às díretri-
zes traça das por Lúcio Costa.

EAG Em princípio, tôda censura é má.
Infelizmente, entretanto, não se
trata de um torneio de princípios,

mas de dura realidade: mais de 95%
dosedífícíos construídos no Brasil são

um papel realmente importante a ser
desempenhado pelo arquiteto: afirmar
e reafirmar a cultura nacional em for-
mação; defender energicamente o di..
reito e o dever da arquitetura brasilei-
ra realizar sua própria experiência e
cometer seus propríos erros, até en-
contrar o rumo de seu próprio destino.

rações preliminares - que informam o
sentido humano e a autenticidade cons-
trutiva do projeto - é possível passar
à elaboração do projeto. Assim, a for-
ma intuitiva de que falo só é intuitiva
em têrmos. Ela não nasce de um estalo
descomprometido, mas resulta de um
longo e, não raro, penoso processo dia'
lético que se desenvolve na ímaglnaçao.
A antítese manifesta-se entre a vonta-
de do projetista (armada de objetivos
humanos, conhecimentos, sensibilidade,
fantasia, habilidade, etc), colocada a
serviço do programa, e a resistência dos
recursos em disponibilidade (lugar de
edificação, materiais, técnicas). Aquilo
que denominam forma intuitiva é, na
verdade, um produto de síntese, a me-
nos que se trunque ° processo. Isto
ocorre quando, por exemplo, chega-se a
una forma antes da superação da an-
títese, configurando-se, então, um caso
típico de formalismo.

um arquiteto consiste no seu encontro
consigo mesmo. Neste encontro reside
sua autenticidade; fora dêle estão os
maneirismos. É preciso que cada um
promova sua autodescoberta, o que não
é feito com ° palavrório, as regras e os
princípios que definem as correntes,
mas através da ação. Através da ex-
periência vivida, que conduz à plena
consciência das funções e ao domínio
das matérias, das técnicas, dos recursos
todos da edificação. Através dessa ação
que, vencídas as resistências dos ins-
trumentos, passa a refletir, cada vez
com maior nitidez, a própria personali-
dade do arquiteto - até que um dia
êle possa encontrar-se na sua obra.
A construção dêsse encontro é realizada
com a matéria da experiência. do êrro,
das dúvidas e da reflexão. E nenhuma
corrente oferece mais que a verdade
numa fórmula, na qual se encontra a
tranquilidade definitiva e estéril dos
cemitérios.
Penso, em síntese, que as correntes

organícísta e racionalísta, como quais-
quer outras, são estreitas e sectárias,
não representando tendências de ar'
quítetura em. ação. Constituem, na
melhor das hipóteses, simples elocubra-
ções teóricas sem abstr.ato, que, volun,
tárla ou involuntàriamente, lançam
alicerces de novos academismos.

prcjetados por leigos, para pessoas que
ignoram a arquitetura e, príncípalmen-
te, para a exploração imobiliária. Es-
ta já transformou as cidades brasileiras
em verdadeiros monturos arqueclógícos.
A censura estética. em tais condições,
pode ser transformada em razoável
instrumento corretivo. Em PÔlto Ale-
gre, manipulada por arquitetos cons-
cienciosos, a censura começa a runcío, 2',5
nar em bom sentido .. Em, Brasília, não



fôsse ela, já teríamos sem dúvida um
verdadeiro museu de cêra arquitetôníco.
A exploração imobiliária tem o gôsto
da antiguidade: "tudo que é antigo

Qual seria o caminho para a
solução do problema de Habi-
tação no Brasil (favela, casa
popular, habitação coletiva,
individual, ete.) ?

CMF Para mim, o único meio de re-
cuperar as populações marginais
e dar moradias decentes para

todo o povo implica em alterar as .re-
lações de produção. E êste caminho
conduz ao socialismo.

DMR As soluções técnicas existem. Es-
tão à espera que se encaminhe
a solução econômica, para o que

é preciso que a sociedade possa mobi-
lizar grandes quantias para fins outros
que não o lucro. Muito se diz e se
escrevo sôbre os problemas técnicos da

Acredita na síntese das artes
na a-rquitetura ? Gomo se rea-
lizaria?

CMF A arquitetura, ainda que lide com
alguns recursos comuns (formas,
côres, textura, movimento, ritmo,

etc) , tem uma linguagem própria. Ja-
mais poderá sintetizar outras artes, sob
pena de perder sua própria natureza.
É no seu campo, entretanto, que elas

parece tão nobre ... " Creio que a nós,
arquitetos, não compete verberar, agora
pelo menos, contra a censura estética.
Isso seria prestar um ótimo serviço à

habitação, para divergir do problema
econômico e político do qual depende
realmente a solução.

EAG A pergunta sugere que o enca-
minhamento da solução do pro-
blema habitacional depende da

escolha de um tipo de habitação a ser
construído. Não posso concordar com
isso. A questão da habitação está for-
mulada e sem resposta concreta há
mais de um século, em todo o mundo.
Não é um tipo de habitação que falta
- são as massas populares que não dis-
põem de recursos para a construção.
O caminho, portanto, principia no de-
senvolvimento econômico e social da
humanidade. A história revela, entre-
tanto, que não é qualquer tipo de
desenvolvimento econômico-social que
tr ansporta os meios de solução de pro-
blema habitacional: nos Estados Uni-
dos, na Inglaterra, na França, na Ale,

poderão coexistir harmônicamente, tan-
to pela mão do mesmo artista como
pela produção de vários (jamais porém
por fôrça de lei, como querem alguns).

DMR A arquitetura é, por definição, a
síntese dos elementos que cons-
tituem o ambiente da vida

humana. Inclusive, naturalnente, as
obras de arte, quando elas estão inte-
gradas na vida. Como a arte, atual-
mente, não pertence às necessidades
cotidianas (talvez por culpa da própria
arte), a sua in tegração na arquitetura
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vocação aristocrata dos exploradores.
Cabe-nos, sim, fazer com que a censura
passe para mãos hábeis e espíritos es-
clarecidos.

manha, o problema permanece crucíal
e sem solução à vista. Desenvolve-se,
neste momento, a tentativa socialista.
Ante as diretrizes da planificação e os
recursos mobilizados para a construção,
é forçoso reconhecer que se trata de
uma experiência realmente séria, em
escala inédita. A União Soviética deve
construir, até 1965, 22 milhões de habi-
tações, fornecendo casas novas para 88
milhões de pessoas. Asseguram as au-
toridades que em 14 anos (2 planos sep-
tenaís) o problema estará resolvido. A
questão, portanto, é de mobilização de
vastos recursos para a construção. Isto
feito, Os arquitetos são chamados a pro-
jetar ranchos camponeses, habitações
individuais e coletivas. casas isoladas,
geminadas em fila, blocos horizontais
e arranha -céus, segundo as exigências
da vida em cada lugar e em cada opor-
tunidade, e segundo Os meios de edi-
ficação em disponibilidade.

tem sido mais decorativa e formal do
que arquitetõnica de fato.

EAG Não creio nessa síntese, pelo me-
nos enquanto perdurar a exigên-
cia econômica de divisão de tra-

balho e especialização do tI abalhador. O
elemento construtivo só pode funcionar
símultâneamenta como peça de arqui-
tetura, escultura e pintura, quando o
seu criador domina, com igual perícia,
os três ofícios correspondentes. ~ nao
há mais condições, nem sociais nem
econômicas, para a formação de tal
tipo de artista.

Qual a importância de Brasí-
lia no desenvolvimento da ar-
quitetura brasileíra ?

CMF Além dos benefícios da popula-
rização, no País, do trabalho dos
arquitetos e da propaganda in-

ternacional do Brasil e da sua arqui-
tetura, Brasílía representa para nós
uma experiência que, apesar de díspen ,
díosa, levaria décadas pai a ser auquí-
rida. As discussões de ordem estét ca
e técnica que se têm formado a res-
peito da Nova Capital são um impulso
grande em nossa evolução cultural. Pa-
rece.nos que o Plano da Cidade, as obras
arquítetônícas e os materiais e técnicas

Ao lado: residência Lewin, arquiteto
Demétrio Ribeiro; na página ao lado,
Palácio da Justiça de Pôrto Alegre,
arquiteto cartos M. Fayet
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postos em disponibilidade influirão por
muito tempo em nossa produção cor-
relata e um resíduo considei ável ficará
depositado para sempre em nosso lastro
de civilização.

DMR Acredito que .a influência de
Brasilia na arquitetura irá cres-
cendo com o progresso de nossa

cultura. Não se trata evidentemente do
feitio das colunas. Refiro-me a Bra-
sílía como uma realização que expres-
sa uma série de aspirações e tendên-
cias da nossa cultura em rormaçao.

EAG Brasília constitui, a meu ver, a
maior experiência arquitetônica
moderna do mundo -- e por isso

considero-a como a coisa mais impor-
tante da arquitetura contemporânea.
Nela estão cristalizados os maiores acêr-
tos e os maiores erros da ai quitetura
contemporânea brasileira -- ela cons-
titui, portanto, uma fonte extraordiná-
ria de conhecimentos. Os arquitetos bra-
sileiros saberão, por certo, aproveitar
suas lições, que não são lições de pala-
vras, mas de fatos.

NO momento histórico da in-
dustrialização do País, como
deve atuar 'O arquiteto para
que se verifique uma elevação
do padrão no produto inâus-
tríal, e uma racional produção
de elementos pré-fabrícados
para montagem de unidades
arquitetõnicas ?

CMF A verdade é que nossa indús-
tria de materiais de construção
e principalmente a maioria das

organizações construtoras vêm, longe, a
reboque das necessidades arquitetôni-
cas atualizadas. Elas estão ajustadas a
uma demanda infinitamente menor e
mais antiquada. A massa dos produtos
padronizados e pré-fabricados são a úl-
tima palavra de há vinte anos... O
resultado é a construção artezanal, pen,
sada e realizada tijolo por tijolo. ja-
nela por janela, detalhe por detalhe,
enfim, experiência por experiência. Tu-
do isto, aliás, está muito bem ajustado
à nossa realidade sócio-econômica.
Nem temos os programas de construção
cujo vulto justifique a existência de
indústrias que cubram o campo dos
elementos pré-fabricados, nem a con-
corrência de uma mão-de-obra extre-
mamente barata a possibilita (o tra-
balho de um operário vale menos que
um metro quadrado de construção).
O grôsso das construções econômicas,

Qual 'O resultado prático que
se obterá com a regulamenta-
ção da profissão do arquiteto,
ora em cogitação?
CMF Vide resposta imediatamente an-

terior.

que poderiam exigrr a pré-rabrícação,
decorre da especulação ímobilária, que
tem a seu serviço esta mão-de-obra,
resíduo enorme da fuga do campo para
a cidade. Não acredito que a atuação
profissional do arquiteto possa influir
de modo considerável na melhoría do
quadro geral. Entretanto, quanto maior
fôr o número de arquitetos a exigir
mais e melhores produtos industriais e
quanto maior fôr a sua participação
no total do volume em construção, tan-
to estímulo a mais terá a indústria
correlata para se aperfeiçoar e desen-
volve]". A regulamentação da profissão,
dando ao arquiteto exclusivas atribuí-
ções para projetar obras de arquitetu-
ra, pode, como é fácil de se perceber,
contribuir bastante para acelerar êste
processo.

DMR .. O desenvolvimento da indústria
é parte da definição de uma so-
ciedade moderna e por conse-

guinte de sua arquitetura. A arquite-
tura brasileira sofre as consequências
do tipo de desenvolvimento feito sob
o signo da improvisação, dos privilé-
gios regionais e de grupos, e marcado
pela influência dos ínterêsses estrangei-
ros.

EAG Julgo que a questão dos métodos
e sistemas construtivos depende
menos da atuação dos arquite-

tos que das condições econômico-sociais
do País. A máquina e os produtos de
fábrica encontram poucas possibil-da-
des na arquitetura, devido, principal.
mente, ao baixo custo da mão-de-obra

DMR A regulamentação profissional
implicará na exigência da auto-
ria efetiva dos projetos por pro-

fissionais devidamente preparados. O
resultado prático imediato será uma
elevação do nível qualitativo da arquí-
tetura e por conseguinte das condições
de vida de grandes parcelas da popu-
lação urbana do país.

no Brasil. A fôrça do oraço e vendida,
no canteiro, a preço vil. E não há razão
para buscar na fábrica, a alto custo,
aquilo que o servo habilidoso pode exe-
cutar na obra, quase de graça. Bem
assim não há por que substituir o tra-
balho braçal barato pelo caro trabalho
mecânico. Por outro lado, quando se
trata de elementos que somente a fá-
brica está em condições de produzir,
constata-se que não há diferenças con-
sideráveis de preço e qualidade entre
o produto padrão da grande fábrica e
o produto executado sob encomenda
na pequena oficina. Ainda aqui ores··
ponsável pela desvantagem da fábrica
é o baixo custo da fôrca humana. De
qualquer modo, preço por preço e qua-
lida de por qualidade, o arquiteto pre-
fere a oficina, que faz exatamente o
que êle deseja, segundo desenhos origi-
nais. Da indústria esperamos produtos
melhores e mais baratos. Neste aumen-
to de qualidade e nesta redução de pre-
ço reside a pedra-de-toque de uma au-
têntica arquitetura moderna, baseada
em métodos e sistemas construtivos mo-
dernos. Vejamos, entretanto, o que es-
tá ocorrendo: no Rio Grande do Sul,
por exemplo, uma sofrível cobertura
com chapas de cimento-amianto está
custando mais de duas vêzes o preço
de uma boa cobertura de telhas fran-
cesas. A diferença de custo é para pa-
gar o gôsto de um telhado de ponto
baixo, um telhado em estilo funcio-
nal, como diz o público local... Que
mais pode fazer o arquiteto em benefí-
cio da indústria e em prejuízo da arqui-
tetura?

EAG Por motivos alheios à minha von-
tade estive afastado da campa-
nha movida pelo IAB em tôrno

da regulamentação da profissão. Sin-
to-me desautorizado, por falta de co-
nhecimento, para debater os resultados
práticos que poderiam advír da lei em
cogitação. 27



o cinema do Arraial do Cabo

Carlos D'egues
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o cinema brasileiro está vivendo uma
situação bastante nova para sua expe-
riência. Entre outros, um fenômeno co-
meça a despertar a atenção dos que
já estavam preocupados com nosso fil-
me ou que passaram a se interessar
em' vista dêstes mesmos fenômenos. Um
grupo de jovens (principalmente no Rio,
em S. Paulo e em Salvador), vindos de
cíne-clubes laboratórios ou crítica, não
contém ma'ts seu ímpeto de criação e,
na impossibilidade da grande produ-
ÇãO, dedica-se as realizações em curta-
-metragem, com orçamento baixo e sa-
crificado. É assim que vamos tomando
conhecimento de nosso potencial cria-
dor. enquanto a ínexístêncía da seau-
::a,nça e oportunidade de uma índus-
tria cinematográfica brasileira vai ím-
pedindo que nossos cineastas de qua-
lidade passem (quando passam) de um
ou dois (de dez em dez anos) filmes.
Paulo Saraceni e Mário Carneiro se

.::nquadram como pioneiros dêste mo-
v.mento, com seu Arraial do Cabo.
Apesar das louvas que têem ganho com
aquela realização, os três prêmios in-
ternacionais que Arraial já coleciona,
PS e MC não só o fizeram dentro de
tôdas as condições acima descritas, co-
mo também, até hoje, parece, não vi-
ram se concretizarem as vantagens jus-

ARRAIAL DO CABO - âocumentârio -
duração 18 minutos - produtores as-
sociados: Séroio Montagna, Joaquim
Petiro âe Andrade, Geraldo Mtirkan. -
realizadores: Paulo Saraceni e Mário
Carneiro - dedicado à D. Heloisa Al-
berio Torres - prêmios: Medalha de
Ouro (Festival de Bilbao, 1960), Gran-
de Prêmio da Crítica (Festival de Flo-
rença, 1961), 1.0 Prêmio Para Curta-
-Metragens (Santa Margherita, Ligu-
re, 1961).

tas de quem mostra uma capacidade
acima da média, e muito longe da me-
diocridade dos cineastas oficiais. Mas,
acima disto tudo, o filme da dupia vai
conquistando tôdas as platéias a que
chega, aqui e no exterior.
Arraial do Cabo é um documentário

que, é necessário que se diga, sem rom-
per com as regras clássicas do documen-
tárío, aprofunda um estilo e uma pes-
quisa de narração. O tema 6 o da vida
ue uma comunidade próxima a Cabo
Frio, onde a tradição e o dia-a-dia da
pesca viu-se repentinamente contra-
ponteada, como vívência, pela instala-
ção da moderna Companhia Nacional
de Alcalis e tôdas as conseqüências de
uma vida operária e maquínízada. Êste
contraste, entre o passado, ainda pre-
sente, das técnicas primitivas do tra-
balho pescador e o presente, quase fu-
turo, dos jovens trabalhadores da CNA,
foi o que os realizadores resolveram
trazer à tela. De um lado, numa mes-
ma aldeia, a pesca, a rêde, o barco, a
praia, o peixe, e tàdas as tradicionais
técnicas de trabalho nesta função. De
outro, a fábrica, o caminhão, a máqui-
na, os capacetes, as estruturas, o pro-
gresso batendo a porta de quem ainda
faz .vígílía para pegar o cardume. No
fim, num mesmo boteco, ao som de uma
antiga valsa de um rádio em perma-



nente estática, uma dança e um copo
de cachaça une o velho e o nôvo, numa
predição do futuro do Arraial do Cabo.

O filme de Paulo Saraceni e Mário
Carneiro não admite a ausência do ho-
mem como fundamento de seu do-
cumento. Mesmo quando a máquina é
a estrêla ou o crepúsculo na praia o
astro as imagens se mantêm na cons-
tante denúncia da proximidade e ín-
tegração do homem em seus cenários.
E, em cada plano, a definição do ho-
mem, cua circunstância e condição, é
o nível principal da imagem, seu obje-
to final. Nêste sentido, quase diría-
mos que há no filme uma oculta pre-
ferência pelos detalhes da seqüência
dos pescadores, muito mais que pela
pouca tratada seqüência da Companhia
de Álcalis. Os autõres fizeram esta úl-
tima rápida, renunciaram mesmo a re-
constituir um ambiente ou uma dimen-
são mais social, como conseguiram
através da pescaria. Apenas nos planos
do elevador foi possível "tratar", com
mais carinho, os efeitos possíveis e ci-
nematográficos de um ambiente como
o da CNA. Ali, o homem que sobe no
elevador, está a meia distância de um
anjo ou de um monstro. Acreditamos
que apenas a contemplação dos com-
panheiros que vêm o elevador subir .§
capaz de aproxímá-Io do primeiro.
Quando êle fica só, nos entre-andares,
o capacete levantado, impassível, desal-
mado, parece que estam os assistindo a
própria condenação de seu. trabalho.

Na praia, os autores têm a melhor
parte do filme. Desde os avisos da vi-
gília que descobriu, o cardume, até o
tratamento dos peixes em sal pelas mu-
lheres, PS e MC levam a um complexo
de observacão como raramente se con-
seguiu em ' nosso cinema. Sêco e sim-
ples, esta parte de Arraial do Cabo ar-
rasta o espectador, descobrindo para
êle tôda a gama possível do humano e
social da pesca. A seqüência final,

quando pescadores e operarros, no fim
de uma jornada de trabalho, se con-
fraternizam dançando e bebendo em
um botequim é rica em sugestões, e su-
ficientemente dosada, em ritmo e tem-
po final, para que não caia no ridí-
culo.
Não é possível deixar de pensar em

Flaherty assistindo esta pequena obra-
-prima de nosso cinema. Talvez a pró-
pria relação que a praia e o mar nos
traz mas muito mais provavelmente
pelo' ritmo narrativo, pela situação -
documental - do homem 'no filme. A
grosso modo, não podemos, deixar de di-
zer que, pelo menos em termos de rea-
lização final, Arraial do Cabo se asse-
melha a Moana ou a Man 01 Aran. Mas
se assemelhar a Flaherty não lhes tira
um crédito positivíssimo de invenção e
pesquisa. Uma fotografia, que supera
A, rímples classificação de correta, sus-
tenta muitas vêzes os principais en-
cuadramentos (mórmente na praia)
contendo dentro dela uma enorme su-
gestão técnica e criadora. A própria
música (Vílla-Lobos, violão), embora se
tornando monótona pelo. repetição exa-
cerbada, muitas vêzes entra em plena
função de Tntegração com as imagens.
Não acreditamos que uma crítica a

Arraial do Cabo possa se esgotar em
poucas linhas como essas: É preciso
revê-Ia e, permanentemente, reescre-
ver tôdas as idéias sôbre cinema bra-
sileiro aue esta realização pode suge-
rir. NãO' podemos deixar de reconhecer
uma grande importância nesta pequena
cbra. Se não quisermos englobá-Ia na
crítica geral de nosso cinema, não é
possível evitar dizer que Arraial é, de-
cididamente, um dos nossos três (ou 29
menos) mais importantes curtos.

I
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Os jardins são de Burle Marx; e levam-
nos ao nôvo prédio da Faculdade Nacio-
nal de Arquitetura, projeto de Jorge M.
Moreira,

Já em direção ao vestíbulo, temos 03
pilo tis de dupla altura, que emprestam
monumentalidade ao acesso principal, se
contrapondo ...

Da entrada ainda. podemos sentir o vo-
lume do bloco principal, que abriga em
seus oito andares salas de aula e ateliers
de desenho.
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Da escadaria de entrada vemos a biblio-
teca, que se destaca do bloco principal,
cobrindo o estacionamento.

. .. à h.orizoritaluuuie tranqüiliza dom do
"sh.eti", ao fundo. A esquerda distingui-
mos parte do mezzanino e o corredor
que conduz C~G D.A.

Do vestíbulo, vemos a escada que conduz
à biolioieca; note-se a. forma arrojada,
o patamar central, os engastes.

Uma nova Escola

a espera

de um Ensino melhor & ."



Do alto da escada notamos, ao fundo,
a distribuição para os laboratórios e, em
primeiro plano, e mezzanino.

Do terraço (também tratado por Burle
Mar«) observamos a vol d'oiseau os
grandes jardins que circunâem o prédio.

Detalhe do pilo tis e do pano de vidro
que limita os dois primeiros pavimentos.

D:.;· mezzanino, outra insao da entraâc.
c das altas esquaârias âe alumínio cue
protegem o vestíbulo dos centos -da
baía ...

A cobertura do bloco ele lab zraiorics e
aulas práticas, ao nível elo terceiro puoi-
mento; a iluminação é zenital.

Fachada noroeste do bloco principtil ;
detalhe.

Em primeiro plano, as tartarugas de
plástico da iluminação da biotsctcca; ao
iuná: o bloco das salas de aula e
uieliers.

Novamente no jardim, as perspectivas se
sucedem. O bloco principal, com seus
oito ptnnmcntcs, âcmina a paisagem da
ilha.

Escada da biblioteca vista do estaciona-
mento. Ao fundo, o prédio espera ...
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Sob êste fôrro econômico
você não sente frio nem

e bonito
calor

Isolando frio e calor que penetram na casa pelo telhado, o fôrro
de Eucatex Isolante 12 mm mantém a temperatura ambiente sem-
pre agradável. É o fôrro mais econômico que existe (você eco-
nomiza cal, cimento, areia, mão-de-obra e tempo de construção)
e nenhum outro o supera em beleza (permite lindos desenhos
decorativos e aceita qualquer pintura, mesmo coiccõo).

EUCATEX ISOLANTE 12 rnrn

À EUCATEX S. A.I
I
I
I
I
IL ~------.J

Indústria e Comérclo > C. Postal 1683 • S. Paulo

Peçc-Ihes, sem compromisso, mais informações
sôbre forros de Eucctex Isolante 12 mm.
NOME: _

PROFISSÃO: _
RUA' Nº: _
CIDADE : _
EST ADO: _
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SÁQ PAULO Av. Francisco Molorozzo, 530 ," Fone: 51.9106 • ( P. 1683
BRASiuA· Super Ouadro. 208· 810c04· Apl.o40ó - Fone: 2·2944
BELO HORIZONTE· Rua Amazonas. 311 • SI 802/803 • Fone: 2·5170
RIOOEJANEIRO·Av. Presidente Vergas, 435 -5/902· Fones' 43·2754·23·8838
PÕRTO AlEGRE-EdII.Annes Oios-R.Prof. ànnes DlCs.154·cj, 1071·Fone: 9·2145
Revencedcres em todo o Brasil

EUCATEX ACUSTICO - EUCATEX ISOLANTE - EUCATEX DURO - EUCATEX TEMPERADO
EUCATEX FRIGORIFICO - EUCATEX DUROTERMIC - EUCATEX PISO FLUTUANTE-
EUCATEX 6ETUMADO - EUCATEX REVESTIDO - EUCATEX COURO E CANELADO.
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r Notícias
Conselho Nacional do IAB

No dia 14 de agôsto foi eleito o nô-
vo Conselho Nacional do IAB para o
próximo bíênío 1961/63. Fitou assim
constituído:

Presidente: tcaro de Castro Mello;
Vice-Presidentes: Jorge Machado Mo-
reíra, João Vilanova Artígas, rríneu
Breitman; Secretário Geral: Paulo An-
tunes Ribeiro; 1° Secretário: Eduardo
Kneese de Mello; 2° Secretário: José
Bina Fonyat Filho; 1° Tesoureiro:
Eduardo Carona; 20 Tesoureiro: Flávio
Marinho Rêgo,

Brasília
Brasília, que até agora possuía ape-

nas uma delegacia do IAB, com o
seu desenvolvimento, transformou-se no
mais recente Departamento. Sua. pri-
meira diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Wilson Reis Netto; Vi-
ce-Presidente: Heitor Vignoll; 1° se.
cretário: Hermano Montenegro; 2° Se·
cretár io: Mário Bakaj; 1° Tesoureiro:
Roberto Bittencourt; 2° Tesoureiro:
Gladson da Rocha.

Novas Diretorias
São Paulo

Presidente: Oswaldo Corrêa Gon-
çalves; Conselho Diretor: Fábio Moura
Penteado, Carlos Barjas Millan, Alfre-
do S. Paesani, Joaquim Guedes, Breno
Cyrino Nogueira, Jorge Wilheim. Leo
Ribeiro de Morais, Paulo Mendes da
Rocha, Bernardo Castello Branco, Gua-
racy Moreira Pímentel, Marlene Pi-
carelll.
Rio Grande do Sul

Presidente: Miguel Alves Pereira,
Vice-Presidente: José Carlos C. Couti-
nho; 1° Secretário:· Moacyr Kruchin;
2° Secretário: Edgar Bittencourt da
Luz;. 1° Tesoureiro: Newton Silveira
Obino; 2° Tesoureiro: Ivan Cabeda.
Pernambuco

Presidente: Maurício do Passo Cas-
tro; Vice-Presidente: José Fernando
Nunes de Carvalho; 1° Secretário: Hel-
zio Poleto Lopes; 2° Secretário: Ridete
Limas Tavares Correia; Tesoureiro:
Juar ez Benito de Oliveira MeIo.
Minas Gerais
Foi eleita para o biênio 1961/1963 a

nova diretoria do IAB MINAS GERAIS
com a seguinte composição:
Presidente - Mauro Gomes Baptista;

Vice-Presidente _ Décio Corrêa. Ma-
chado; 1.° Secretário - Alípio Pires
Castelo de Andrade; 2.0 Secretário -
Martim Francisco Coelho de Andr ade;
1.0 Tesoureiro - Ney Pereira Furqulm
Werneck; 2.° Tesoureiro - Antônio
Eleto de Medeiros.

Conselheiros
Alipio Pires Castelo Branco; Antônio

Eleto de Medeiros; Décio Corrêa Macha_

do; Fernando de Oliveira Graça; Loy
Gloor; Martim Francisco Coelho de An-
drade; Nélson do Couto e Silva Mar-
ques Lisboa; Ney Pereira Furquim Wer-
neck; Paulo Ferreira Martins; Paulo
Humberto Passos Batista; Ronaldo
Masotti Gontijo.

., .. ,,'0

Conselho Fiscal

Antônio Botelho Pereira; Raffaello
Berti; Raul de Lagos Cirne.

Representantes junto ao Conselho
Superior e Assembléia Nacional do IAB

Alípio Pires Branco; Ney Pereira Fur_
quím Wernéck; Geraldo Ferreira Lima
(suplente) .

Turismo
Será realizado no Rio de Janei-

ro, o oitavo Congresso Internacional
de Turismo, em que serão estuda-
das as seguintes matérias: facilida-
des aduaneiras para o turismo, for-
malidades aduaneiras para a impor-
tação temporária de veículos rodo-
viários particulares, tráfego motoriza-
do interamericano e tráfego rodoviá-
rio, convênio sôbre tráfego internacio-
nal, facilidades especiais, para o inter-
câmbio turistico, e o planejamento tu-
rístico - que foi especialmente estu,
dado pela representação do Instituto
de Arquitetos, Departamento Guana-
bara.

A Oídade e o Homem
o programa de televisão do IAB-

GB, "A Cidade e o Homem", prossegui-
rá por mais uma temporada de 13 au-
dições. Agora em nôvo horário - ..
20,40h - ainda na TV-Continental, Ca-
nal 9. o programa, que é dirigido por
Nahum Sirotsky, possuirá maior tem-
po - 1/2 hora - para que os arqui-
tetos e seus convidados possam, diante
da população carioca, debater os pro-
blemas de nossa cidade.

Registro de p.,ojetos

Encontra-se em funcionamento na
Secretaria do IAB-GB o registro de pro-
jetos de arquitetura. Trata-se de um ser-
viço em defesa da atividade profissio-
nal do arquiteto.

O arquiteto registra o seu estudo,
croquis, partido, anteprojeto etc., levan-
do para o cliente uma cópia carimba-
da pelo IAB, ficando uma outra em po-
der do Arquivo.

Com isso o arquiteto não só asse-
gura um eventual testemunho oficial do
IAB-GB, quanto à data e autentícídade,
como também garante-a reserva de. um
direito autoral.

Outeiro da Glória
Foi aprovado pela Assembléia Le-

gíslatíva do Estado da Guanabara pro-
jeto de lei de autoria do deputado Levy
Neves que determina no seu Artigo 3°:

Dentro de trinta dias - após a
sanção desta Lei - o governador atra-
vés do órgão competente baixará Edi-
tal de concurso de projetos de urbani-
zação do Outeiro da Glória, inclusive
escadaria monumental que venha a lhe
permitir mais fácil e direto acesso. Se-
rão outorgados os seguintes prêmios:

1° lugar - Cr$ 300.000,00 (trezen .•
tos mil cruzeiros); 2° lugar - '
Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil
cruzeiros); 3° lugar - Cr$ 75.000,00 (se-
tenta e cinco mil cruzeiros).

Sôcíos Novos
O IAB.Guanabara aceitou nos me.

ses de jUlho e agôsto os seguintes novos
sócios: . ,

Sócios titulares:

AlbertoVieira de Azevedo, Cândido
Mmm> Fidel Ciro Gutierrez Exuosito.
José Emilio Neves. Luiz Serra, Manuel
Rodolfo Guzmân. Marcelo Olmos Diaz,
Mário Andrade Figueira Silva. Oswaldo
de Oliveira Moreíra. Otto Sergio de
Araujo Rangel, Ronaldo Poggt Nogueira
de Sá, Sávío Sarmento Visconti.

Sócios aspirantes:

Ana Helena Pizarro Frazomení. Ar.
mando Gustavo Fausto de Souza, Edu.
ardo Ferreira Monsanto. Eduardo Qua.
resma dos Santos. Mauricio Galíndo R.,
Sylvia Feíngold, Zilda Maria dos Santos.

Consultoria Jurídica
O IAB.Guanabara vem lembrar aos

seus associados que a Dra. Lúcia Reis,
Consultora Jurídica do IAB.Guanabara,
continua estendendo também a êles seus
serviços profissionais, na parte referen.
te à consultas, nas seguintes bases:

a) A Consultora Jurídica respon-
derá as questões formuladas pelos asso-
ciados gratuitamente.

b) Se, feita a consulta inicial, a
situação apresentada evoluir para ques,
tões de plano jurídico ou administrativo,
mediante ações, acôrdos, ajustes, petl,
cões, etc., o associado, se êste fôr o seu
interêsse, passará procuração à referida
advogada, cabendo.Ihe no caso, o paga.
mento dos honorários devidos.

c) A Dra. Lúcia Reis estará a dís,
posição dos colegas, na sede do Depar,
tamento, às terças e quíntas.feíras das
16 às 17 horas.

d) A questões relativas ao exerci,
cio profíssíonal, serão consideradas pre,
ferenciais e dêles manterá a Consulto.
ria Jur1dica um fichário.

,Tabela de Honorários
:Estão sendo discutidas e estudadas.

pelos associados do IAB-Guanabara em
Assembléias Gerais Extraordinária.", os
anteprojetos de nova tabela de Horio;
rãrios para trabalhos de Urbanismo e
Arquitetura Interior; estuda.se também
a reformulação mais atualizada da ano
tíga tabela de Honorários para Os tra, 33
balhos de Arquitetura ..



Poltrona Mole

:mste ano no item 7.° do "Concorso
Internazionale deI Mobile", na cidade
de Cantú, Itália, a poltrona que o pes-
soal da OCA chama com intimidade de
poltrona mole foi premiada, abrindo
um caminho nôvo par a os arquitetos
brasileiros interessados no desenho de
equipamento de habitação. Entrando
com suas plantas entre mais de 400
concorrentes, Sérgio Rodrigues teve a
alegria de ver seu trabalho, em jaca-
randã ~ couro, premiado junto aos
maiores nomes de arquitetos de mó-
veis de 27 nações.

Um detalhe interessante para se
contar a história da poltrona e da ca-
deira premiadas, projetos de Sérgio Ro-
drígues, é dizer que a idéia inicial par-
tiu do Governador da cidade que, rece-
.bendo o convite, passou-o aos cuida-
dos da Equipe OCA. Em Cantú o juri
do concurso, que funciona como bienal
do móvel moderno, composto por Arne
Jacobsen (Dinamarca), Sir Gordon Rus-
sei (Inglaterra), os arquitetos Carlo De
Carl1, Ignazio Gardella e o prof. Nor-
berto Marchi, mantém um sistema de
trabalho que começa com a seleção dos
projetos classificando-os por suas con-
díções de perfeição, beleza e equílíbrío,
e termina com a premíação, Qualquer
projeto considerado apto a ser desen-
volvido nas fábricas tradicionais de
Cantú já têm portanto um padrão .téc-
níco elevado. A transformação dêste
projeto em protótipo constitui uma
consagração a bem dizer quase igual
à prôpría premíação.

Para o ambiente brasileiro o prê-
mio de Sérgio Rodrigues não forma
somente um estimulo para êle próprio
mas também um grande incentivo aos
jovens profissionais que hoje deixam a
universidade orientando suas carreiras
para o campo do equipamento e dese-
nho industrial na arquitetura de inte-
rior. Especificamente, a poltrona mole
não tem maiores místéríos, tôda a sua
estrutura é de [acarandá maciço,per-
cintas em couro natural reguláveís e
almofadõesexecutados em atanado fi-
no. Ela f~i projetada para dar o máxi-
mo de conrôrto E! repouso, visando prin-
cipalmente a mecânica do relaxamen-
to fisico, tão importante na vida cons,
tante de tensão' do homem moderno.
~sse detalhe, a par dos problemas esté-
ticos, deVe ter contado no julgamento
da. poltrona brasileira - ela é, antes
de tudo, um móvel para devolver a
quem trabalhou o dia inteiro, um cli-
ma de tranqüilidade absoluta.
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o Govêrno, a Cidade
e o Instituto

Referente ao artigo "O Govêrno, a
Cidade e o Instituto", publicado em nos-
sa edição de agôsto, recebemos do De-
partamento de Esgotos Sanitários o se-
guinte oficio:
Senhores Diretores

No número de açõsto de 1961 da re-
vista IAB GUANABARA, ao que parece
o íPrirmeiTo número dessa publicação,
tive ocasião de ler o artigo intitulado
"O Gcrpêrno, a Cidade e o Instituto".

Havendo, no artigo de que se trata,
referências inverídicas e totalmente
descabidas a êste Departamento, 1ul-
guei-me, na qualidade de seu .Diretor
titular, na obrigação de contestar, iunto
a V. sas., o que errada e in1ustamente
se escreveu acêrca do órgão qUe tenho
a tumra de dirigir .

Em primeiro lugar, devo esclarecer
a V. Sas. que não existe a mais remota
relação entre êste Departamento e o
monumento eriçuio em homenagem à
Princesa Isabel e portanto constituiu
desagradável surprêsa para mim e meus
colegas, a acusação de que o Departa-
mento "se investiu da função constru-
tora de- monumentos", lá que cultuamos
a célebre frase latina Une sutor uura
crepidam", não sendo nosso hábito in-
vadir a seara alheia extrapolando pe-.
rigosamente nóssas atribuições.

Com referência à estação eleoatôria
de esgotos (e não "de tratamento" (10-
mo erradamente consta do artigo) si-
tuada próximo ao monumento em pauta,
foi, a mesma, vítima de ierinas eritica»
que se estenderam ao Departamento
através de observações insensatas, as
quais demonstram a completa ignoritn-
cia do articulista sôbre tudo que diz
respeito à organização do Departamen-
to de Esgotos Sanitários da SURSAN.

Itste super-ôrqtio, de estrutura tre-
mendamente complexa, abrange 62 ór-
gãos, distribuidos em 5 divisões, uma tias
quais é a Divisão de Projetos e Obras.
.. Tendo em vista a necessidade de pro-
[etos arquitetõnicos para várias das
nossas instalações, como seiam, esta-
ções de tratamento, estações eleoaiô-
rias e sedes de distritos, tivemos o bom
senso e o equilíbriO suficientes para in-
cluir, entre nossos técnicos, um certo
número de Arquitetos (atualmente 8),
embora quasi todos nossos Engenheiros
se achem legalmente habiUtados a rea-
lizar tais proietos.

Com tõâa a certeza, o articulista, tg-
nora que a boa técnica determina que
tõâas as instalações aparentes de um
sistema de esgotos s~nitários, apresen-
tem agradável aspecto arquitetônico e
sejam roâeaâas, tanto quanto possível, .
de estéticos lardins, a fim de atrair a
simpatia e a confiança do público, fa-
zendo-o esquecer a desagradável qua-
lidade do material com que se lida e
tornando plenamente aceitáveis tais
instalações, mesmo quando encraotuias
em distritos residenciais de alta classe.

Dentro dêsse espírito e com a valiosa
colaboração dos seus arquitetos, o De:'
partamento de Esgotos Sanitários _têz
construir, entre outras. a' Elevatória sa-
turnino de Brito, à Avenida Bartolomeu
Mitre 1297, a Elevatória Mário da Cos-
ta, situada no final do Leblon, junto ao
início da Avenida Niemeuer, a Elevató-
riá André de Azevedo, situada à rua
Francisco Sâ, esquina, da rua Raul Pom-
péia, a Estação de Tratamento da Pe-
nha e a pobre vítima das virulentas
aeusações do articulista.

A Elepatória André de Azevedo, à

qual foi adicionado um completo "play-
ground" de impecável manutenção, rea-
lizando um verdadeiro prodígio em ma-
téria de relações públicas, foi escolhida
pela Cia. Harkson do Brasil (produtos
Kibon) para simular, em um filme co-
lorido, uma escola, da qual saiam as
crianças na hora do recreio, em deman-
da dos produtos de sua fabricação. Na-
turalmente, a Cia. Harkson, que obteve
a necessária autorização para o filme
mencionado, deve ter escolhido a ci-
tada elevatória por óbvias razões de or-
dem estética.

Além disso, inúmeros e calorosos têm
sido os elogios de eminentes persona-
lidades nacionais e estrangeiras, no que
se refere à magnífica apresentação es-
tética de nossas modernas instalações e,
à gUisa de exemplo, [unto a referência
feita pelo ilustre Prot, Mc Gauhey, cuio
entusiasmo incontido nela se esoetna.

, oportuno esclarecer, ainda, a V. Sas.,
que êste Departamento submeteu pre-
viamente ao Departamento de Urba-
nismo o proieto de sua Elevatória do
Leme, à Avenida Princesa Isabel, de-
clarando que estava pronto a colaborar
com o DUR no equilíbrio paisagístico
local, e dispondo-se a atender ds con-
siderações e eXigências cabíveis.

Dentro de tais diretrizes, um digno
Arquiteto nosso, de comprovada capa-
cidade, procurou harmonizar as impo-
sições técnicas de ordem sanitária com
aquelas de ordem estética, proietanâo a
elevatória em pauta, a qual, portanto,
não foi uma "invenção" dos '.'sanitaris-
tas da casa".

É importante observar, outrossim, que
tais sanitaristas, citados com indiscutí-

. vel ironia pelo desastrado articulista.
constituem uma plêiade de dedicados
Engenheiros. vários dentre êles Proies-
sõres da Universidade do Brasil, da
Pontifícia Universidade Católica, da
Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro e da Escola Nacional de Saúde
Pública, todos cônscios de seus deve-
res e atribuições, dentro de suas espe-
cialidades, incapazes de ingressarem em
campos alheios aos seus conhecimentos
técnicos, graças à sua consciência pro-
fissional e ao- seu bom senso.

Face ao exposto, agradeceria as p1'O-
vidências de V. sas. no sentido de não
se repetirem artigos como o de que ora
se trata, pois êste Departamento. em-
bora aceitando com o maior prazer e
acatamento, tõâa e qualquer crítica
1usta e construtiva, não pode concordar
com acusações falsas tendenciosas .e
estapatúrdias, como aquelas emitidas
pelo desavisado autor do inteliz artigo.

Nesta oportunidade apresento a V.
sas. os meus protestos de estima e con-
sideraçllo ..

Eng,o Eraldo Cravo Peixoto
Diretor

IMPRESSÃO REGISTRADA NO UVRO
DE VISITAS DO DEPARTAMENTO DE
ESGOTOS SANITARIOS - SURSAN,
PELO PROFESSOR ENGENHEIRO P. H.
McGAUHEY, DIRETOR DO LABORA-
T6RIO DE PESQUISAS DE ENGENHA-
RIA SANITARIA, DA UNIVERSIDADE
DA CALlF6RNIA - ESTADOS UNIDOS

DA AMÉRICA DO NORTE.
"Durante muitos anos como Enge-

nhetro Sanitarista, tem cabido a mim
proietar várias estações eienatôrias de
esaotos e visitar numerosas dessas ins-
talações, de vários tamanhos e capacz-
dades, nos Estados Unidos. Posso dizer,
admirando as Elevatórias do Departa-
mento de Esgotos Sanitários, que lamais
vi antes instalações que pudessem ser
localizadas no meio de distritos reei-



RUA CONSnHEIRO CRISPINIANO, 398 - 3." E 4.° AND. - 31'4131 - $lo PAULO, SP
PRAÇA PIO X, 99 - 9." ANO. - 23-9209 - RIO DE JANEIRO - GUANABARA

I 35

denciais de alta classe, sem provocarem
reclamações. Pela perfeição do proje-
to, beleza do acabamento e imaculada
manutenção, vossas instalações são in-
comparáveis.
Posso congratular-me com a SURSAN

e, particularmente, com o Departamen-
to de Esgotos Sanitários, ao lembrar-me
de que a América do Sul poâe mostrar
aos seus vizinhos do Norte, o que sig-
nifica planejar e executar serviços pú-
blicos que são uma honra para a co-
munidade, do ponto de vista artístico
como utilitário. Ho.uvesse eu nascido
brasileiro, penso que minha ambição se-
ria tornar-me um operador de Estações
Elevatórias de Esgotos do Rio de Ja-
neiro".

a) P. H. McGAUHEY - Diretor
Sanitary Engineeríng Research

Laboratory
University ot California

MARELLI

VENTILADORES CENTRIFUGOS E HELICOIDAIS
DE TODOS OS TIPOS

EXAUSTÃO DE GASES
VAPORES
POEIRAS

TRANSPORTES PNEUMATICOS
RENOVAÇÃO DE AR

Assembléia Leglslatlva
Foi apresentado pelo Dep, Levy Neves

e aprovado pela Assembléia Legislativa
do Estado da Guanabara o seguinte re-
querimento :

O Instituto âe Arquitetos do Brasil
- Departamento da Guanabara - - vem
de lançar o primeiro número de sua 're-
vista sob o título IAB - Guanabara,
que alcançará todos os arquitetos âo
Brasil, instituições de ensino superior,
assocuiçõee de classe nacionais e estran-
geiras, firmas construtoras, indústrias,
órgãos federais e estaduais. A responsa-
bilidade de tão importante órgão da
arquitetura e de seus profissionais no
país e notadamente em nosso Estado
está assim dividida: Conselho de Reda-
ção: Mauricio Roberto, presidente; AZ-
ionso Eduardo Reidy, Edgard Graeit, Er-
nani Vasconcellos, Henrique MindUn,
toara de Castro Mello, Marcelo Roberto,
Marcos Konder Netto, Oscar Niemeyer,
Paulo Antunes Ribeiro, Paulo Santos,
Sylvio de Vasconcelos; Direção Respon-
sável: Carlos Eugênio Hime e Gerauic:
Nogueira Batista; Direção Executiva:
Moysés Gandelman; Direção de Divul-
gação: Alfreâo L. Britio; Direção Repre-
sentante: Maurício Nogueira Batista.
Pelo prestígio internacional da arqui-

tetura brasileira e pela orasuie expres-
são nacional do Instituto de Arquitetos
do Brasil, não p.odemos nós - os re-
presentantes do povo carioca '--ddtxar
sem um destaque espectal tão jeltz quan-
to stgnijicativo evento que enriquecerá
os quadros da imprensa especializada
do nosso Estado. . .
Assim, solicitamos seja consignado na.

Ata dos nOS80S Trabalhos um rozo de
conçratuiações com o Instituto de Ar-
quitetos do Brasil e sua ilustre Dire-
toria. .
Salas das Sessões,21 de agôsto de 1961.

Tesouraria
A tesouraria do Departamento. ape-

la aos colegas em débito no sentido de
saldarem suas dívidas dentro do menor
prazo possível. Caso haja dífículdades
na Iíquídação do débito os colegas po-
derão se dirigir aos tesoureiros. Sergio
Rocha e Maurícío Nogueira ou ao en-
carregado da Tesouraria sr. Vicente
Malizia que estão autorizados a proce-
der ao parcelamento da dívida, parcela-
mento êste que só será concedido até o
dia 31 de dezembro do corrente ano. Ex-
pirado êste prazo os colegas que não te-
nham acertado uma maneira de liqui-
dar o seu débito para com o Departa-
mento perderão a qualidade de mem-
bros do Instituto de Arquitetos do Bra-
sil.

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

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

F'lUA CAME~INO. 9~ RUA BRIG. TOBIAS. a:37
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Prêmio Bienal de Teatro:
Tanaka e Niemeyer

o [urí de premiação da III Bienal
das Artes Plásticas de Teatro, integra-
do por Haim Gambu, de Israel, Jiri
Kotalik, da Tchecoslováquia, Feliz La-
bisse, da França, Joseph Fox dos
EE.UU., Franz Hadamowski, da Austria,
Ryszard Stanislawskl, da Polônía, Luiz
Gonzales Robles, da Espanha, Anibal
Machado e Clóvis Garcia, do Brasil,
reunidos no Ibirapuera concederam os
seguintes prêmios:

Prêmio para o melhor cenógra-
fo estrangeiro (200 mil cruzei-
ros) - a Cyro del Negro;
Prêmio para melhor figurinista
estrangeiro - (200 mil cruzei-
ros) - a Chapelain-Midy, da
França;
Prêmio melhor figurinista bra-
síleíro - (200 mil cruzeiros) -
Beatrice Tanaka;
Foram atribuidas as seguintes
medalhas da ouro :
Medalha de Ouro Presidente da
República ao pais melhor re-
presentado - Estados Unidos;
Medalha de Ouro Anchieta, pa-
ra a exposição de maior ínte-
rêsse histórico - Austria;
Medalha de Ouro Santa Rosa,
para a exposição de maior ín-
terêsse cultural - Tchecoslová-
quia.

Foi concedida uma Medalha de Ouro
à Espanha, pela contribuição à. difusão
do teatro popular.
Decidiu ainda o júri atribuir as se-

guintes menções:
1 - Para a exposição dos trabalhos

dos alunos das Escolas de Arte de Pa-
ris; 2 - Para a apresentação dos figu-
rinos de "kabuki", do Japão; 3 - Para
o "Tablado", do Rio de Janeiro pela
realização de teatro infantil.
O júri de Arquitetura de Teatro, in-

tegrado por Josef Svaboda, da Theco-
Eslováquia, Icaro de Castro Mello e
Eduardo Corona (do Brasil), na ausên-
cia de Affonso Eduardo Reidy, divulgou
o seguinte resultado:

"Após examinar as obras apre-
sentadas, decidiu o júri confe-
rir a Medalha de Ouro para o
melhor trabalho de .arquíteto
brasileiro a Oscar Níemeyer,
pelo projeto do Teatro Nacio-
nal de Brasília, e uma Menção
Honrosa aos arquitetos Oswaldo .
Correia Gonçalves e colabora-
dores, Abrahão Sanovicz e Jú-
lio Katinski pelo projeto do
Teatro Municipal de Santos.
Quanto aos projetos dos arqui-
tetos estrangeiros, não pôde o
júri entrar em maiores aprecia-
ções, em virtude da falta de
elementos esclarecedores, ra-
zão pela qual deixa de atribuir
o prêmio previsto."

LuCIA FERREIRA REIS

ADVOCACIA
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Pintura de Ernani
O arquiteto Ernani de Vasconcellos

inaugurou a 21 de agôsto, a mostra de
seus mais recentes trabalhos de pín-
tura, no Salão de exposição da Galeria
Santa Rosa. A mostra estêve aberta até
23 de setembro.

Pintura de Gadelha
A 25 de setembro às 21 horas, ainda

na Galeria Santa Rosa, inaugurou-se a
exposição de pintura do arquiteto Almir
Gadelha.

Cartazes para o MNBA
O Museu Nacional de Belas Artes

instituiu no mês de Julho passado ucn
concurso de cartazes para que incenti-
vassem a visita a seus salões de expo-
sição. Reunindo-se no dia 31/7 o Júri
composto de - José Roberto Teixeira
Leite, diretor do MNBA; Augusto Ro-
drígues, presidente da ARCO; Simeao
Leal, diretor do Serviço de Documenta-
ção do MEC e Maurício Roberto, pre-
sidente do IAB-GB - escolheu como
os três melhores trabalhos os denomi-
nados "Ojo" de Salvador Ferraz (1.0
prêmio); "Botafoguinho", do arquiteto
Alfredo. Luiz Britto (2.0 prêmio) e
"MOlta", de outro arquiteto, João Ri-
cardo Serran (30. prêmio). Foi ainda
conferida uma menção honrosa ao tI a-
balho "Taurus", de Fernando Moreira
de Almeida.

Administração Regional
Acaba de ser nomeado para o cargo

de Administrador Regional de Paquetã
o jovem e competente arquiteto Borís
Sterental. O IAB . Guanabara, aprovei.
tando a oportunidade, apresenta suas
congratulações e votos de uma feliz ges.
tão.

Reflexos do 1.0 Encontro
De acôrdo com a orientação fir-

.mada no I Encontro de Professôres e
Alunos das Escolas de Arquitetura, rea-
lizado em Belo Horizonte. a Escola de
Arquitetura de Minas Gerais incluiu no
seu vestibular, provas de Sociologia e
Estética.

Aos poucos. e com grande estôrço,
as nossas escolas de arquitetura vão
atualizando seus métodos de ensino.

Súmula do 2.0 Encontro
Realizou-se em Salvador no período

de 24 a 29 de julho o II Encontro de'
Diretores, Professôres e Estudantes de
Arquitetura. Do Encontro participaram
a Escola de Arquitetura da Uníversídade
de Minas Gerais, a Faculdade Nacional
de Arquitetura, da Universidade do Bra-
sil, a Faculdade de Arquitetura Macken-
zie, a Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade de São Paulo,
e as Faculdades de Arquitetura das Uni-
versidades do Rio Grande do Sul, do Re-
cife e da Bahia. •

Temário
1 - Região e Integração do ensino
a - O processo da Realidade Brasi-

leira e seus aspectos regionais;
b - O papel da Arquitetura nesta

Realidade;'
c - A formação do Arquiteto no de-

sempenho dêste papel.

2 - Voceção e Seleção

a - Cursos preparatórios - orienta-
ção profísslonal;
b - Processoa de Seleção - O ves-

tibular.

3 - Formação, investigação e intercâm-
bio.

I - O enslno :
a. - a seqüência e grupamento das

matérias;
b - O currículum.

II - A pesqulsai
a - os centros de estudos e pesquisas

- Institutos;
b - contribuição da pesquisa à Região.

rn - O intercâmbio
a - entre os cursos de formação e

centros de pesquisas nas unidades de
formação.
Dentre as considerações e recomen-

dações formuladas destacamos :
Tema I - A ínadequação da atual

legi8lação do Ensino Superior, n<> que
tange a formação do profis~ional de Ar-
quitetura.
A n.ece88idade de se organizar o en.

sino de ArqUitetura mediante Diretrize8
nacionai8 de/iniduras do CONTEÚDO e
não apenas da FORMA do en8ino, e for-
ttüecedora da. autonomia das univ,er8i.
âaãe« no atendimento da8 pecultartdade8
regionais.

Tema II - O éXame vestibular não
ofereoe condiçõe~ que permttCnn verifi-
car a oorre8pOndénoia entre as reaip ten;
dências vocacionais do candidato e G-a
exigências da formação profissional.

O vestibular não deveria referir.se
apena~ a informação técnica e artística
fi 8im ta.mbém à humanística, neces8ária
ao desenvolvimento do curso.

T~f!Ul III - O fator de maior re~n~
8abtlidade pelas falhas das Universida-
des Brosileiras é uma legiSlação do en-
sino superior rigidamente centraliztuiora,
que tolhe experiências novas mai8 am-
plas, cerceando iniciativas mais copaee«
de dar vida à instituição, além de indu.
zir ao [ormausmo de atitudes; i8ola4a8 e
pessoais.

que Se estabeleça; a distribuição orâe-
nada e coerente das codeira« do curri-
culum, fazendo o ensino de cada uma
delas oonvergir para a integração har-
monica na unidaae ao curso que é a rea-
li.zação da obra de Arquitetura.
que se procure umá orwntação nwder-

na, ágil e flexível, no toca,nte à /re~üen_
cia obngatótia, ateriçõo aos oonhecimen-
tos e tempo aeawaao eis varws caaeiras
capaz de possibilitJar o integral desen·
votvimento ao futuro arquueto,
criação, em cada escola, de CO'lnis;Jão

permanent,e, constitu{da pelo Diretor,
um pro!68sór e um estudante, encerre-
gada de promover e coordenar estudos e
e:cperiencias no sentido do aperfeiçoa-
mento do ensino do estageleci11Unto, o
intercâmbio com a.8 comissões congéne-
res ~ demais, eSOQlase da preparação
do materia~ para o Encontro 8ubs~-
qÜ€1nta.

que cada comissão promova a criação
de um Jornal de Debates s6bre o ensino
ha'Qitação mínima.

<tUI3 a8 ~&çQlQ,1S pronwvam a criação
de Oentros de Pe6qui6a.8,de inter~ssª rs-
gÍQna~, daniJ.o prioridctde t:J.O referent~ à
haoitação mínima.
o pró,on'lO Eneontro deverá realizal'·se

em São Paulo no mês de julho de 1~.
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O' Instituto
as Caixas Econômicas
e os Planos Diretores

Noticiamos no número anterior que
o sr. Max da Costa Santos, presidente
do Conselho Superior das Caixas Eco-
nômicas, havia designado um grupo de
trabalho para, com a colaboraçao do
Departamento da Guanabara do Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil, estudar
a possibilidaàe de concessão de finan-
ciamentos aos municípios, para elabo-
r ação dos seus planos diretores. Hoje
transcreveremos o trabalho anresenta-
do pelo Departamento. -
Não será demais

a importância, para
harrncníco do país,
mentos.
Não se pode mais admitir a con-

tinuação do crescimento anárquico de
nossos municípios e regíões. A falta de
habitações, problema que se torna dia
a dia mais angustiante, parece ter afi-
nal encontrado o dirigente disposto a
enrrentá-Io, Dificuldades imensas, en-
tretanto, terão que serem vencidas ao
se buscar os espaços justos para as edí-
tícações destinadas a cobrir o nosso
deficit habitacional, dada a ausência,
na quase totalidade dos municípios bra-
sileiros, de planos diretores.
Os municípios necessitam, dentro do

mais curto prazo, de planos diretores
capazes de disciplinar e organizar o seu
crescimento, harmonizando-os com o
desenvolvimento das regiões a que per-
tencem e integrando-os, orgânicamen-
te, no contexto nacional.
Um dos primeiros obstáculos à rea-

lização dêstes planos é a falta de meios.
As rendas municipais, na maioria das
vêzes, são insuficientes ao seu finan-
ciamento.
Entre outros figuram a ausência de

mentalidade de planejamento, fruto de
maturidade política ainda não plena-
mente realizada que leva os políticos
e administradores a só se preocuparem
com iniciativas realizáveis dentro do ci-
clo de eleições quadrienais ou destina-
das a aumentar suas possibilidades elei-
torais. Assim, as solicitações encami-
nhadas aos órgãos financiadores refe-
rem-se apenas a ::neios para execução
de obras públicas.
Agindo dessa forma não percebem

o absurdo que representa o empate de
capitais na construção de rêdes de água,
luz e esgotos em cidades e áreas des-
providas de qualquer planejamento ge-
ral.
É o seguinte o texto apresentado

pelo Departamento da Guanabara ao
grupo de trabalho, fixando os princí-
pios e normas que deverão regular a
concessão de financiamentos para pla-
nos diretores municipais pelas Caixas
Econõmicas:

entretanto frisar
o desenvolvimento
de tais financia-

I - O contrato de financiamento será
concedido ao Município mediante a
apresentação de um programa de traba-
lho para a elaboractic do Plano Dire-
ior estabelecido, com profissional ou

profissionais, de competência reconhe-
cida.
2 - Sendo o Plano Diretor o esque-
ma geral do desenvolvimento harmoni-
co de uma região, implicando, posterior-
mente, numa série contínua de planos
de execução, o Município deverá, tam-
bém apresentar a forma que utilizará
para a realizacão dêsses trabalhos.
3 - Os planos diretores conterão,
ooriçaiôruimerite, os seguintes elemen-
tos'
a - Mapa da Região, mostrando as
ligações com as regiões vizinhas e as
zonas de influência e subordinacão.
b - Mapa do Município, na' escala
de ....•. , indicando a utilização pre-
vista para cada área e as vias de comu-
nicacão.
c -- Estudo da evolução da população,
compreendendo as análises da popula-
ção atual e a composição a ser atin-
gida no futuro, com as indicações tias
providências necessárias.
â - Estudo das atividades agrícolas e
industriais apropriadas para o Munici-
pio, com indicação das áreas necessá-
rias, mão de obra e investimentos a se-
rem realizados.
e - Orientação para utilização de áreas
agrícolas, com as medidas necessarias
para a conservação do solo.
f - Estudo e disposição das insiulaçoes
de ensino, de assistência e de recrea-
ção, determinando as diversas etapas
de ampliação.
g - Estudo do equilíbrio econômico do
Município, iruiuxuuis, inclusive, as ne-
cessidades de financiamento.
h - Planta das zonas urbanas, na es-
cala de ..... , contendo a estrutura W'-
bana existente e a aue será desenvol-
vida. -
i - Deverá ser indicada a ordem su-
cesfJiva do desenvolvimento dos núcleos
urbanos existentes e a serem criados,
constantes do Plano Diretor, e os finan-
ciamentos necessários à elaooracão dos
respectivos planos de cotnplemeniaçtio
dos trabalhos de Urbanismo e Arqui-
tetura.
j - Perfis das zonas urbanas nas es-
calas adequadas.
k - Esquenia dos seguintes serviços pú-
blicos:
l-captação, adução e distribuição
de água:
II - sistema de rêâe de esçotos ;
ttt -- sistema de energia elétrica: for-
necimento (fonte) e distTibuição.
I - Proposta de estruturação dos ser-
viços municipais para atender as neces-
sidades do Plano.
m - Proposta das medidas legislativas
necessárias, inclusive código de obras.
n - Plano de campanha de relacões
públicas. -
4 - A concessão do financiamento para
serviços públicos somente seTá feita à
Municípios que possuirem Planos Dire-
tores.
5 - Os pagamentos referentes a servi-
ços' executados dentro do proçrama de
trabalho apresentado serão etetuaâos
pela Caixa Econômica aos municípios
contratantes, contra comprovantes de
entrega de serviços por parte dos pro-
fissionais contratados para a elabora-
ção do Plano. •
6 - Poderá ser concedido um adianta-
mento inicial no valor de vinte por cen-
to (20%) do total do financiamento
para os trabalhos de levantamento e
pesquisas prévios.
7 - Para a obtenção dos financiamen-
tos, terão preferência os Municípios de
características semelhantes que apre-
sentarem um Plano Geral em conjunto.

Lançamento
Contando com a simpática colabo-

ração da Galeria Santa Rosa, que ofe-
receu seu salão de exposições e seus
serviços, o IAB-GB realizou na 2a. fei-
ra, 14 de agôsto, o lançamento de sua
nova Revista. O comparecimento de no-
tável número de arquitetos e persona-
lidades do mundo artístico que muito
elogiaram e incentivaram a mais re-
cente revista de arquitetura, revestiu a
iniciativa de grande êxito.

O arquiteto lcaro de Castro Mello, pre-
sidente do Conselho Superior do IAB,
prestigiando com sua presença a reunião

A Srta. LJJcia Ferreira Reis, assessora
jurídica do IAB-GB, em palestra com o
deputado Paulo Alberto e o jovem pin-

tor Ziraldo

O arquiteto Mcurício Roberio, presiden-
te do lAB-GB, troca impressões com o
Dr, Waldemar Bonbonatti, da diretoria
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A crise que abalou o país nos fins de agôsto e início de setembro,
de imprevisíveis consequências de ordem política, econômica e social,
também, como seria lóg.ico, atingiu a revista IAB·GUANABARA, obrigan-
do-nos a suspender nossa edição de setembro.

E porisso tinhamos uma dívida com nossos' leitores, anunciantes,
éolaboradores e todos que, de um modo ou de outro, participaram na
elaboração de nossa revista, dívida esta que pagamos agQra.

Porém esta interrupção não foi de todo prejudicial. Aproveitamos
para pensar, refletir, verif.icar nossos rumos, e çompreender melhor nossas
responsabilidades; pensamos e compreendemos que temos uma tarefa
importante a cumprir: a de agir energicamente em favor da cultura
arquitetônica em nosso país; a de expressar o pensamento de nossa
clcssej e por fim compreendermos que nosso caminho é longo e que
urge uma ação mais forte. Olhamos ao redor de nós, descemos um pouco
à realidade do dia a diQ, e verif.icamos que não poderiamos publicar
em bom nível e em crescente evolução uma revista mensal. Sentimos que
seria mais positivo publicarmos em nível melhor uma revista bimensal,
que realmente atue na cultura de nosso país. Foi o que decidimos fazer.
Assim, a part.ir do próximo número, IAB-GUANABARA se apresentará
bimensalmente, com evidentes vantagens de planejamento gráfico e
cultural.

a Redação
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