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RESUMO 

O auge da produção de referências modernas na cidade de Belém ocorreu antes mesmo da 
implantação do curso de Arquitetura no estado do Pará, fator que diferenciou nossa produção das 
obras consolidadas nos grandes centros (Europa, Estados Unidos e cidades do eixo sul-sudeste 
brasileiro). 
Parte relevante do estudo acerca da arquitetura residencial edificada em Belém do Pará no período 
que se estende de 1949 a 1960 é desenvolvido pelo Laboratório de Historiografia da Arquitetura e 
Cultura Arquitetônica (LAHCA), da Universidade Federal do Pará (UFPA). De posse dos subsídios 
conceituais-teóricos, realizaram-se levantamentos arquitetônicos das obras estudadas e redesenho 
digital de suas plantas baixas e fachadas, para, por fim, realizar-se uma análise de soluções de 
projeto. 
Os estudos desenvolvidos se basearam, em sua maioria, na produção do engenheiro-arquiteto 
paraense Camilo Porto de Oliveira, responsável por uma expressiva parte da atualização formal 
moderna na arquitetura belenense.  
O LAHCA também desenvolve pesquisas relacionadas à cartografia histórica. Portanto, foi realizada 
uma espacialização a qual pudesse elucidar o processo de aceitação e difusão do ideal moderno em 
Belém. 
Deste modo, o trabalho desenvolvido busca a compreensão de geografias mais distantes como 
participantes significativas dos processos de modernização, ainda que distanciadas histórico-
temporalmente da gênese do ideário moderno. 
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Introdução 

Este estudo observa as transformações nas formas de conceber a arquitetura 

residencial, resultado de mudança em hábitos de morar e de uma condição econômica 

privilegiada de um grupo social específico. As concepções que se relacionavam à ideia de 

que a arquitetura moderna era sinônimo de funcionalidade e racionalidade, foram 

assimiladas em outras partes como se observa nas regiões mais afastadas do seu centro de 

disseminação, como é o caso de Belém.  No entanto, a partir da década de 1930 o contexto 

socioeconômico e político e o valor produtivo da arquitetura se transformam. No caso do 

Brasil, a produção desse período esteve, inicialmente, associada a um processo de 

modernização institucional do Estado Novo, materializado numa arquitetura Art Decó de 

linhas regionalizadas e impulsos de verticalização (SEGAWA,1999).  

Em Belém, nas primeiras décadas do século XX, apresenta-se um ecletismo, que 

mesclava elementos de um neoclassicismo tardio, referências a estilos orientalizantes e do 

neocolonial.  Todavia, esta busca se integrará a um processo predominantemente 

modernizador, presente, nesse período, em arquiteturas de diversos países latino 

americanos. Até então, a modernização dos processos construtivos se expressava 

majoritariamente na arquitetura do ecletismo da denominada Belle Époque local, que 

abrange desde o final do século XIX até aproximadamente os anos 1920. Naquele 

momento, a cidade atravessava um período de claras restrições econômicas no qual os 

dividendos da borracha haviam desaparecido com a débâcle de sua exportação e com o 

pagamento das dívidas contraídas pelo intendente Antônio Lemos, gestor da cidade nesse 

período. 

Posteriormente, a sociedade local esteve inserida em dois contextos históricos 

significativos no que concerne a produção do espaço privado, destacando-se a década de 

1930 e as ações modernizadoras do Estado Novo, e mais a frente, a ideologia do 

desenvolvimentismo da década de 1950. Esses marcos temporais apresentam novas 

composições quanto a produção do espaço privado. Nesse processo, o grupo que 

presenciou e arcou financeiramente com tais composições eram famílias ligadas aos 

dividendos da borracha e da castanha, bem como médicos, advogados, engenheiros e 

outros profissionais liberais em ascensão. Motivados pela aquisição de novos hábitos 

culturais e urbanos ao longo deste período, inspirando não apenas um desejo de renovação, 

mas também de retorno a uma modernidade já experimentada no início do século XX 

durante a Belle Époque. Contudo, os bangalôs ecléticos se tornaram anacrônicos para as 



novas necessidades funcionais e simbólicas daquele grupo, o que acarretou na valorização 

das residências detentoras de elementos e soluções da arquitetura moderna. 

Aquelas obras objetivavam fundir sentido construtivo, funcionalidade e plasticidade 

(CHAVES, 2008, p.163), de acordo com repertório formal inovador da década de 50, em 

especial. Tal repertório era avançado para as condições e aspectos culturais locais, o que 

diferenciava aquela elite das demais classes. 

Diante do apresentado acima, observa-se que em Belém, as ideias e as formas se 

antecipariam aos processos, evidenciando a ideia de que as transformações políticas e 

econômicas nem sempre apresentam correspondência direta com a produção de formas 

expressivas e simbólicas na sociedade (MÜLLER, 2011, p. 11-13). Em contrapartida, 

embora houvesse um distanciamento histórico-temporal dos países e regiões que não 

passaram por industrialização em relação aos grandes centros, é possível afirmar que 

também houve, nas produções arquitetônicas periféricas, a adoção de ideais e aspirações 

de racionalidade e funcionalidade. Portanto, a ausência de debate local sobre esse tema 

não impediu a assimilação de elementos de uma cultura arquitetônica moderna (CHAVES, 

2004, p.76). 

Tal assimilação foi patente especialmente a partir da década de 40, período em que 

o engenheiro Camilo Porto de Oliveira (1923-2004) inicia suas produções. A partir de 

viagens constantes a São Paulo e ao Rio de Janeiro, o engenheiro pode construir seu 

repertorio arquitetônico, baseado, sobretudo, nos nomes mais conhecidos da Arquitetura 

Brasileira daquele período (CHAVES, 2008, p. 155). Ressalta-se que antes mesmo da 

criação do curso de arquitetura na Universidade Federal do Pará (1964) e da obtenção do 

seu titulo de arquiteto (1966), Camilo foi responsável por produções emblemáticas 

(CHAVES e DIAS, 2015, p.3). 

O debate sobre os marcos conceituais influência, difusão e recepção aparecem com 

necessários para precisar a situação da arquitetura analisada neste texto. Por um lado, o 

conceito de difusão se aproxima de influência a medida que considera o processo de 

desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil como um todo, sem considerar a 

diversidade e as especificidades das produções modernas regionais (SANTOS, 2014). Por 

outro lado, a recepção se mostra como uma alternativa para “destronar a explicação de 

difusão de um movimento artístico por irradiação de um centro maior para outros ‘menores’ 

em prol de um movimento em rede, admitindo trocas e interações diversas” (MARQUES & 

NASLAVSKY, 2011, p. 04). Nota-se, desta maneira, que recepção é um conceito que tira o 

receptor de um papel passivo, tornando-o agente no processo de comunicação, 



selecionando e adaptando a informação. Portanto, as posturas arquitetônicas desses 

receptores seriam mais críticas, o que resultaria em propostas convergentes ou díspares. 

Assim pode-se observar na obra de Porto de Oliveira um processo de recepção que se 

evidencia na seleção dos elementos que ele decide se apropriar e que estão de acordo com 

as expectativas de seus cientes e com sua vontade de integrá-las ao contexto ambiental do 

terreno onde se localizam. Portanto, tendo como ponto de partida as considerações acima, 

buscaremos nas formas e soluções espaciais dos projetos de residências do engenheiro e 

arquiteto Camilo Porto de Oliveira, as matrizes comuns do que aqui denominamos segunda 

modernização (1949-1960) baseada nas formas modernas. 



Abordagens historiográficas em “outras modernidades” 

A nova arquitetura pautada no ideário moderno, de acordo com Chaves (2005), terá 

como referências as arquiteturas conhecidas por meio da historiografia canônica, descrita e 

classificada nos chamados “manuais de historiografia da arquitetura moderna” (Pevsner, 

Zevi, Gideon, Benévolo), como explanou Tournikiotis (1999). Também são temas 

recorrentes em diversos estudos, a reinterpretação da noção simplificada de influência, 

mera adoção acrítica e/ou reprodução formalista de conceitos e concepções que pairava 

sobre essas novas expressões arquitetônicas nos chamados “países periféricos”. Esses 

estudos também tratam da pertinência em atribuir categorias como “arquitetura moderna”, 

“movimento moderno” ou “vanguardas modernas” às expressões formais desses países, por 

conta das variações funcionais, simbólicas e formais presentes nessa produção. Essas 

variações das linguagens modernas foram objeto de ponderações desde Tafuri e Dal Co 

(1989), Jencks (1991), até os últimos ensaios de Coulquhoun (2005) y Cohen (2010), que 

ampliam o campo de análise da arquitetura moderna, seja questionando  os termos 

vigentes, seja incluindo novas perspectivas de análise em obras ainda pouco contempladas 

pela historiografia. 

Com base em Chaves e Dias (2015), quando se aborda a arquitetura moderna 

realizada na América Latina, novos temas emergem, como a questão já bastante 

mencionada acerca de “nossa modernidade”. O que seria a modernidade latino-americana? 

Autores como Browne (1988) y Fernandez-Cox (1991) já nos recordavam que, além da 

estreita “adaptação” das obras ao “contexto”, o que se observava nessas modernidades era 

seu sentido de apropriação. Dessa concepção de “modernidade apropriada” ou de “outras 

modernidades”, muitas discussões ocorreriam desde a década de 1980 até o presente. 

Em geografias mais distantes, como a cidade de Belém, na Amazônia brasileira, 

essas questões apresentam novos e desafiadores aspectos. Como categorizar uma 

arquitetura que dava seus primeiros passos em direção à atualização formal e funcional no 

início da década de 1950, e que se realizaria à margem dos debates intelectuais 

emergentes no próprio país e/ou de seus processos de industrialização? Seria, portanto, 

pertinente categorizá-la como “modernidade apropriada” ou rótulos afins? 

Diante do exposto, nota-se que as ponderações de Gorelik (2011), quanto da análise 

da realidade de muitas cidades latino-americanas, podem ter correspondência com o caso 

de Belém. Este autor afirma que para compreender uma modernidade em cidades de 

província (denominação atribuída às capitais dos estados da Argentina) é imperativo colocar 



em questão a ideia unívoca de modernidade, romper com as séries interpretativas nas quais 

a modernidade se inscreve num sistema explicativo homogêneo. Neste sentido, a hipótese 

que questiona a afirmação de uma modernização continuada das diversas dimensões de 

uma dada realidade, bem como o reconhecimento de uma assincronia entre as 

transformações políticas, econômicas e culturais em relação às formas expressivas e 

simbólicas na sociedade, parece corresponder com a realidade encontrada em Belém 

(CHAVES e DIAS, 2015, p.2). 

Deste modo, ideais e formas se expressaram anteriormente aos processos, 

evidenciando, segundo Brunner (2002), vivências diferenciadas de modernidades, situadas 

fora e acima dos limites da geografia, do tempo e da classe social e das culturas locais. 

Constata-se, no entanto, que ainda que tenha havido um distanciamento histórico-temporal 

dos países e regiões que não experimentaram um processo de industrialização em relação 

aos centros de onde essas ideias foram impulsionadas, é possível notar nas produções 

arquitetônicas periféricas, a adoção de ideais e aspirações de racionalidade e 

funcionalidade. Neste sentido, a ausência de debate local sobre esse tema não impediu a 

herança e incorporação de elementos de uma cultura arquitetônica moderna (CHAVES, 

2005, p.76). 

Formas modernas em Belém: um panorama construtivo 

A produção arquitetônica formal na cidade de Belém durante o período estudado 

(1949-1960) apresenta claras referências modernas as quais precisam ser analisadas 

dentro de um processo que nos remetem à noção de recepção, de difusão de ideias, 

concepções e conceituações. Deste modo, faz-se imprescindível a análise mais 

aprofundada desses exemplares, viabilizada a partir de etapas prévias como a recuperação 

de projetos, visitas in loco levantamentos, e redesenhos. Esse tipo de análise contribui para 

a disseminação e ampliação do estudo acerca da arquitetura de referências modernas na 

cidade de Belém. Consoante à afirmação de Marques & Naslavsky (2011), a sobriedade 

formal das produções modernas dificulta o processo de identificação do público com essas 

casas, não havendo, deste modo, uma apropriação desse patrimônio. É prejudicial que a 

preservação desses exemplares não seja valorizada, devido a menor dispersão de 

informações acerca dessas obras. Tal fato acarreta a descaracterização de diversos 

exemplares, dificultando os estudos posteriores. Assim, justifica-se o trabalho a seguir com 

um caminho adequado em direção a preservação dessas obras, de modo a levantar cada 

vez mais informações sobre as apropriações modernas na arquitetura belenense e 



estruturar estudos de análise e investigação que fomentem o conhecimento acerca da 

produção desse período. 

Como objetivos, traçou-se a análise das soluções de projeto relacionadas à 

volumetria, estrutura, plantas baixas, cobertura, materiais e vedações. Posteriormente, 

realizou-se a espacialização das obras em sua relação com a estrutura urbana. Essas 

etapas viabilizaram organizar e sistematizar material documental (oral, visual e textual) 

sobre a cidade e a arquitetura do período estudado. 

Para tanto, adotou-se como metodologia o levantamento arquitetônico. Este 

procedimento consiste na visitação das obras para averiguação de medidas e estado de 

preservação/conservação destas, permitindo uma constatação mais precisa das 

modificações e permanências em relação ao projeto original. Dentro do levantamento, 

realiza-se registro fotográfico das obras, análise e/ou elaboração de plantas baixas, além da 

coleta de informações como ano de construção, endereço, autoria (informalmente ou por 

meio de questionários). Ademais, outras pranchas contendo elevações etc. auxiliaram nos 

redesenhos em CAD das fachadas. O resultado desse estudo é uma análise descritiva, 

somada à decomposição gráfica das obras mais significantes do período que se estende de 

1949-1960, contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa “Documentação da arquitetura 

residencial em Belém (1940-1970) como subsídio à história da arquitetura”, realizada pelo 

Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica (LAHCA). 

Redesenhos 

 
Imagem 1 – Fachada principal da Residência Bittencourt. 

Fonte: Acervo do Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA. 

Elaboração: Renan Luís Cruz 

 



 
Imagem 2 – Fachada principal da Residência Chamié. 

Fonte: Acervo do Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA. 

Elaboração: Rebeca Dias 

 
Imagem 3 – Fachada principal da Residência Bittencourt. 

Fonte: Acervo do Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA. 

Elaboração: Renan Luís Cruz 

 
Imagem 4 – Fachada principal da Residência Bendahan (projeto original) 

Fonte: Acervo do Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA. 

Elaboração: Rebeca Dias 

 



Análise das Obras 

Esta etapa será descrita abaixo de acordo com o trabalho de Dias e Chaves (2015). 

 Desenvolveu-se análise dos aspectos espaciais, formais e estruturais das obras estudada, 

bem como foi traçada uma relação entre estas e o espaço urbano-arquitetônico. Para tanto, 

utiliza-se uma estrutura de análise baseada em Gastão e Rovira (2010), sendo, no entanto, 

necessária realizar adequação de acordo com o volume de informações e material gráfico-

textual obtido ao longo do levantamento e das condições de concepção projetual e 

necessidade da pesquisa. A partir dessa análise, observou-se com mais clareza as falhas 

no que tange à conservação e preservação desses exemplares, muito patente da Casa 

Bendahan (1957). Alguns, após modificações no uso, foram muito descaracterizados (Casa 

Belisário Dias, 1954). Outras perderam grande parte de seu terreno, afetando sua 

implantação, como ocorre na Casa Bitterncourt (década de 1950). Adições e subtrações na 

volumetria comprometeram o equilíbrio visual dos projetos, como é possível visualizar na 

Casa Presidente Pernambuco (década de 1960). 

 

CASA MOURA RIBEIRO (1949) 

Camilo Porto, em entrevista, afirmou que um dos motivos que o levou a projetar uma 

residência de referências modernas, foi a ponderação de que em Belém não se produzia 

uma “autêntica arquitetura moderna” (entrevista concedida à Profa. Celma Chaves em 

2001).  Foi então que em 1949, Camilo concebeu a Casa Moura Ribeiro. Esta possui 

fachadas assimétricas, destacando-se a adição de um volume semicircular envidraçado, o 

qual corresponde à sala de música.  



 

Imagem 5 – Perspectiva da Casa Moura Ribeiro, 1949 (projeto original) e imagens da residência 

Fonte: Chaves, 2004 (imagens) e acervo Antônio Couceiro (projeto). 

 

A escolha do lote para a construção dessa casa se relaciona à tendência crescente 

de aquisição de extensos terrenos nas áreas altas e secas da cidade. Em contrapartida, isso 

acarretou num distanciamento dos vizinhos (CHAVES e MACHADO, 2014, p. 11), 

ocasionando uma redução da atividade social, já que as áreas externas livres do lote já não 

eram usadas para fins de sociabilidade, como acontecia na varanda ou quintais. Na 

concepção modernista, a área livre do terreno passou a ser um elemento de destaque à 

monumentalidade da residência. 

Os espaços dessa residência são dispostos de maneira justaposta, com circulações 

predominantemente fluidas em hall, denotando a funcionalidade do projeto. No projeto, 

destaca-se o gabinete, onde profissionais liberais poderiam receber seus clientes em casa, 

garantindo privacidade nos negócios, no entanto, sem haver perdas no convívio social, já 

que este ambiente está localizado estrategicamente próximo à sala de estar. Na lateral da 

residência encontramos um jardim que funciona também como elemento de conforto 

térmico, auxiliando na ventilação. No pavimento superior há um terraço com vista para os 

fundos do lote, de maneira contemplativa tanto ao terreno quanto à vizinhança, à 

semelhança da proposta da sacada nos edifícios verticalizados. 

A estrutura da casa é em concreto armado e a residência se dispõe acima do nível 

da rua, a fim de evitar a umidade. Além disso, a casa possui um dispositivo para o escape 



do ar quente. Deste modo, nota-se a inventividade na adaptação dos projetos de Porto do 

Oliveira às condições climáticas locais, revelando a necessidade de adequá-los a um 

contexto díspar ao eixo sul-sudeste. 

 

Imagem 6 – Implantação acima do nível da rua, Casa Moura Ribeiro 

Fonte: Chaves (2004). 

 

CASA BELISÁRIO DIAS (1954) 

Nesta casa, a fachada que combina vigas em curvatura e uma marquise inclinada 

permite uma integração interior-exterior, já que estes elementos em concreto armado se 

prolongam desde a fachada, numa espécie de arco, e adentram a casa. Nas residências 

desse período, em especial nas de Camilo Porto, havia quase um determinismo tipológico, 

que se enfatizava tanto no aspecto formal como na funcionalidade. Deste modo, as 

repetições formais de suas obras se relacionavam à racionalidade, viabilizando uma 

economia de tempo e material, devido ao grande número de projetos que lhe eram 

encomendados. A pertinência dessas soluções como estandartes da nova arquitetura, 

implicou um risco de utilização inconsciente de tais elementos, sem o devido entendimento 

de seus papeis como parte de uma composição significativa e aberta (NORBERG-SCHULZ, 

2005, p.92). 

Outras constantes do repertório formal de Porto podem ser vistas nessa residência, como as 

paredes onduladas com brise-soleil na vertical e colunas em arco na sua fachada principal, 

propiciando benefícios térmicos e de iluminação. O uso desses elementos remete às 

soluções da Escola Carioca, especialmente o cobogó, largamente utilizado por Lúcio Costa. 



Neste projeto, encontra-se também menção a Frank Lloyd Wright, quando se nota a 

interação fluida entre interior e exterior por meio de vazios contínuos e elementos em 

balanço (NORBERG-SCHULZ, 2005, p.52). Novos materiais industrializados, trazidos de 

outros estados brasileiros permitiram a adoção de formas expressivas que se referem a 

coberturas expressivas como a abobadada da Igreja São Francisco de Assis (1942) ou a 

cobertura em “V”, comum nas obras de Afonso Reidy e Oscar Niemeyer (CHAVES, 2008, p. 

160). 

Imagem 7 – Elementos em destaque na fachada lateral da Casa Belisário Dias 

Fonte: Redesenho - acervo do Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – 

LAHCA; Esquema elaborado pela autora. 

 

 A casa se dispõe no terreno de forma justaposta e o desenho de sua planta 

apresenta considerável organicidade, utilizando grande parte do terreno. A avenida onde é 

localizada corresponde a um dos eixos de desenvolvimento da arquitetura moderna em 

Belém. O prédio está implantado parcialmente livre no lote, envolto por um jardim nas áreas 

livres frontal e lateral esquerda, destacando visualmente suas duas fachadas, o que ressalta 

a ideia de monumentalização, observada nas obras de Camilo Porto. 

Os ambientes do setor social estão dispostos de forma justaposta, conectados em 

halls, o que viabiliza melhor permeabilidade da casa. A residência, de acordo com os 

proprietários, possui desníveis e escadas que dificultam a locomoção interna. 

Quanto à distribuição dos volumes no projeto, Chaves (2008) observa:  

“A atualização formal que Camilo Porto realiza em seus projetos 
residenciais, responde aos propósitos construtivos e também tipológicos de 
converter o espaço doméstico interior em uma expressão vinculada aos 
novos hábitos da classe em ascensão, e externamente atraente ao 
observador. Esta condição se manifestava em variados detalhes, 
principalmente no uso de um formalismo de viés orgânico muitas vezes 
incongruente com a proposta funcional da obra. A casa adquire assim uma 
dimensão pública, expondo-se como um objeto moderno na cidade, quase 
uma escultura.” (CHAVES, 2008, p.160) 



A residência conta com cobertura de laje em concreto em “V”, uma influência 

visivelmente corbusiana. Os proprietários afirmam que a casa tem habitabilidade ideal, 

excelente iluminação e ventilação devido aos vãos grandes.  

 

Imagem 8 – Fachada principal da Casa Belisário Dias 

Fonte: Chaves (2006). 

CASA PRESIDENTE PERNAMBUCO (Década de 1960) 

Este projeto, ao contrário das obras anteriores de Camilo Porto, revela uma 

simplicidade e regularidade em sua composição formal, sem a usual repetição de elementos 

de referências modernas, levando-nos a crer que tal projeto seja da década de 60, período 

que coincide com a obtenção do diploma de Arquiteto por Camilo Porto (1966). Nota-se, 

portanto, um maior refinamento nos acabamentos, por meio do uso de vidros e pedras 

polidas, vide apoio trapezoidal em pedra na fachada. A valorização das transparências 

também é patente neste projeto. Na fachada principal, nota-se a profusão de elementos 

inclinados, um indicativo da revolução no processo construtivo o qual anteriormente se 

atinha à ortogonalidade. A fachada à mostra era um ponto de extrema relevância nos 

projetos de Camilo, funcionando como elemento divulgador de seu trabalho. Portanto, 

originalmente, a fachada não possuía o muro hoje existente, adicionado entre as décadas 

de 80 e 90, a partir da modificação no uso dos edifícios do entorno. 



 

Imagem 9 – Fachada da Casa Presidente Pernambuco (Década de 60) 

Fonte: Fragmentos de Belém – Retirada da Revista Belém 350 anos (1966) 

O terreno desta residência é um dos maiores dentre as de Camilo Porto. A 

vegetação do entorno é significativa, por estar localizada próximo à Praça Batista Campos e 

ao Cemitério da Soledade.  Por meio de imagens antigas, nota-se que a área de lazer (hoje, 

completamente cimentada para vedação da piscina) era mais arborizada, evidenciando um 

processo que se observa não somente nesse caso, mas que se estende a muitas outras 

situações, de “desnaturalização” dos espaços externos das casas, restringindo áreas antes 

naturais como quintais e jardins em favor de espaços artificiais. 

Configuração do edifício: No salão principal há uma espécie de jardim de inverno, 

potencializando a relação interior-exterior. Notamos, em alguns ambientes, a angulação das 

paredes, estas que foram condicionadas à volumetria da casa. No projeto original, não havia 

nenhum volume sobre a garagem de parede inclinada, localizada à esquerda da casa. 

Posteriormente, criou-se uma espécie de varanda acima da garagem, ladeada por um 

guarda-corpo em ferro. Atualmente, os guarda-corpos deram lugar a maciças paredes em 

alvenaria, o que “[...] acarretou a perda de equilíbrio entre os volumes da edificação” 

(TUTYIA, 2007, p.9). 



 

Imagem 10 – Vista da área de lazer da Casa Presidente Pernambuco 

Fonte: Chaves (2015). 

Externamente, a versatilidade da forma-suporte da cobertura pode ser vista a partir 

do volume superior da casa, o qual é formado a partir do encontro da cobertura com a 

parede lateral inclinada, formando um recuo utilizado para uma iluminação mais elaborada 

da fachada.  

 

Imagem 11 – Detalhe da forma-suporte da cobertura 

Fonte: Chaves (2015). 

 

 

 



Espacialização 

A espacialização consiste na indicação, em mapa, das obras estudadas. A 

distribuição espacial dessas residências permite a análise mais detalhada da relação das 

casas  com desenvolvimento da estrutura urbana. Podemos notar a concentração de 

produções em bairros como Nazaré, Batista Campos e Umarizal, áreas altas e secas da 

cidade, disputadas pelo capital imobiliário, compreendendo as Avenidas Presidente Vargas, 

Nazaré, Magalhães Barata,Governador José Malcher e Almirante Barroso. 

Imagem 12 – Distribuição espacial das obras ao longo da Primeira Légua Patrimonial (Dados do 

mapa ©2015 Google). 

Fonte: Acervo do Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA. 

Elaboração: Rebeca Rodrigues. 



Considerações Finais 

A análise da produção arquitetônica belenense de 1949 a 1960, é fundamental para 

entender o “fluxo de relações, pensamentos e procedimentos e manifestações” (CHAVES, 

2005, p.64) daquele período. Este fato explica-se a partir das particularidades locais, dos 

cruzamentos, que articulam a arquitetura na trama das condições econômica, social e 

cultural, de proprietários, de arquitetos, do seus “poderes simbólicos” (BOURDIEU, 1998) no 

intento de formação de uma sociedade modernizada. O inexistente debate teórico local 

sobre essa atualização formal da arquitetura, vinculada às referências modernas, não foi 

obstáculo para uma produção repleta de simbolismos, motivações, necessidades e 

superficialidades (CHAVES, 2004, p. 64).   

Os arranjos espaciais propostos por Camilo Porto, juntamente à utilização de novas 

técnicas construtivas e materiais de construção (também por parte de outros arquitetos do 

período), já haviam sido aprovados pelos clientes, mantendo a intimidade e a segurança dos 

hábitos das famílias burguesas. Talvez as condições econômicas não tenham permitido uma 

continuidade e extensão dessas casas na cidade, mas as particularidades formais das 

casas de Camilo mostram que se não estão estendidas no espaço da cidade, essas obras 

existiram e existem como representação de um novo momento na história da construção de 

um novo espaço doméstico em Belém. 

O trabalho realizado estrutura uma análise conceitual, de modo a fornecer suporte 

teórico que compreenda as especificidades da produção de referências modernas em 

Belém. Desenvolve-se, portanto, formulações acerca da relação da obra tanto com seu 

entorno, quanto com seu contexto de construção. Ademais, a salvaguarda dos projetos 

modernos, por meio dos redesenhos, somada à leitura de pranchas, imagens e relatos, 

contribuem para que se delineie um panorama das intenções e simbolismos inerentes à 

adoção de determinadas formas e partidos arquitetônicos. Deste modo, o trabalho 

desenvolvido pelo LAHCA revela o processo heterogêneo de difusão da renovação formal 

moderna, elucidando ao público a praxis dessa arquitetura moderna local. Os exemplares, 

por sua vez, têm suas semelhanças e diferenças confrontadas. Complementarmente, o 

levantamento historiográfico revisado se estabelece como “[...] meio para conhecer a própria 

realidade e, em consequência, projetar um futuro próprio livre da limitação dos modelos 

alheios” (WAISMAN, 2013). Deste modo, as indagações e conclusões acerca dos objetos 

aqui estudados podem se relacionar às problemáticas presentes no processo de 

modernização de outras “modernidades” latino americanas, fomentando uma produção 



teórica e iconográfica para melhor compreender os mecanismo projetuais e compositivos 

dessa produção. 
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