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RESUMO 

Na origem, a formação dos primeiros arquitetos pelo Curso de Arquitetura da Universidade do Pará 
tinha como base o pensamento modernista, com ênfase na ‘Escola Carioca’ de Lucio Costa, 
divulgada pelos textos de aula produzidos por Edgar Graeff. O destaque ao estudo da Composição 
Arquitetônica e a sempre presente controvérsia entre Arte e técnica transparece nas apostilas, 
documentos de uma geração. Porém, o modernismo aqui já se implantara pela produção dos 
engenheiros projetistas, a qual não era vista com bons olhos pelos professores arquitetos, que a 
consideravam de mau gosto. A autoafirmação do Curso gerou a necessidade de uma identidade, 
amazônica, que se consolidou com a produção de alguns docentes, e culminou com a implantação do 
Curso de Especialização em Arquitetura nos trópicos, que veio a reforçar o interesse latente pela 
adequação climática e estética da arquitetura as peculiaridades locais. Os paradigmas da arquitetura 
amazônica – palafita e casita californiana – influenciaram na produção arquitetônica, desde exemplos 
advindos de exercícios em sala de aula a pesquisa com materiais e técnicas, unindo a tradição 
popular ao conhecimento tecnológico. A referência pedagógica de Edgar Graeff mescla-se ao 
exemplo da Vila da ICOMI, projeto de Bratke, e das casitas californianas e palafitas que povoam a 
paisagem local. Milton Monte é referência notável nesta primeira geração, agregando elementos do 
modernismo ao profundo enraizamento na cultura amazônica.  
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1. A primeira geração do Curso de Arquitetura 

 Em dezembro de 1980, por ocasião do 1º Salão do Arquiteto, o professor Antonio 

Paul de Albuquerque escreveu um texto sobre o Curso de Arquitetura da UFPA, publicado 

no Boletim Informativo do CREA de out/nov/dez 1980, a partir de informações fornecidas 

pelo professor Hélio Oliveira Veríssimo, arquiteto gaúcho que se transferiu a Belém para 

integrar o primeiro grupo de professores do Curso de Arquitetura da UFPA. 

 Paul Albuquerque ressalta a importância do engenheiro e então professor de 

Desenho Técnico da Escola de Engenharia, Camillo Sá e Souza Porto de Oliveira que 

“preterido na sua pretensão de se registrar no Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura da 1ª Região” como Arquiteto, dedicou-se a ideia de criar o Curso de Arquitetura 

no Pará. A influência de Camillo na criação do curso também é narrada pelo professor Maia 

da Costa, que refere como motivo central do intento o impedimento aos engenheiros de 

projetar obras públicas de grande porte, às quais era solicitado o título de Arquiteto.  

 Camillo conheceu o professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) Fernando Pedersen Lunardi durante o Congresso de 

Desenho Técnico e Geometria Descritiva ocorrido em Recife, no ano de 1963, o qual passou 

a integrar a comissão designada pelo Reitor Silveira Netto destinada a criar o Curso de 

Arquitetura, junto com Camillo, o engenheiro Agenor Porto Penna de Carvalho e o 

engenheiro e Arquiteto Feliciano Seixas. 

 Sob a supervisão de Lunardi, foram contratados os professores: Arquiteto Amílcar 

Montenegro de Freitas (1º coordenador do Curso), Baldur Krapf, presidente do 

Departamento de Técnicas, Bohdan Bujnowski, presidente do Departamento de Expressão 

e Representação, Jorge Derenji, do Departamento de Projeto, “todos recém-egressos da 

Faculdade de Arquitetura da UFRGS” e que chegaram a Belém em 1964. 

 A primeira organização didática tinha duas formas: o curso pleno em 10 semestres, 

com 2 ciclos, o de preparação básica e o de formação profissional e o curso de adaptação 

profissional, destinado a engenheiros, com duração de 6 semestres, provendo 2 turmas, 

com início em 1964 e 1965 (Universidade ...., 28 dez. 1963). Foram designadas 20 vagas 

para a graduação e 10 vagas para adaptação profissional de Arquitetura, sendo exigidas 

para os egressos do Curso Secundário as provas de: Física, Matemática, História Geral e do 

Brasil, Desenho Artístico, Geométrico e Projetivo; quanto aos engenheiros deveriam cumprir 

Prova de Desenho Artístico, elaborar um Programa de Necessidades e desenvolver o 

mesmo até a fase de anteprojeto (peso 6), Curriculum Vitae (Peso 3), havendo prioridade 



 

 

aos mais novos quanto ao desempate (peso 1). Desde o primeiro concurso até o período da 

Reforma Universitária (1970) o vestibular contava com provas específicas para o Curso de 

Arquitetura, as quais eram elaboradas pelos professores do Curso, sendo o Desenho a 

prova inicial para avaliar a “predisposição” para a profissão. A partir de então o vestibular 

passou a ser aplicado por áreas de conhecimento, sendo as provas solicitadas aos 

candidatos de Ciências Exatas, dentre os quais os de Arquitetura: Conhecimentos gerais, 

Matemática, Física e Comunicação e expressão.  

 A primeira turma de graduação ingressou em 1964, concomitantemente com a 

primeira turma de engenheiros. As disciplinas eram organizadas em seis departamentos: 

Cultura; Expressão e Representação; Projeto; Pesquisas; Técnicas; Prática profissional. No 

2º semestre de 1964 foram contratados no Rio Grande do Sul os arquitetos Hélio Oliveira 

Veríssimo, que se tornou presidente do Departamento de Cultura, e Christiano Brazil de 

Miranda. Em 1965 ingressou como professor o Arquiteto paraense (então residindo em São 

Paulo) Augusto Emauz dos Santos, que assumiu o Departamento de Prática Profissional e 

no ano seguinte integrou-se seu irmão, Alberto Emauz dos Santos. No 2º semestre de 1966 

vieram do Rio de Janeiro os arquitetos Paulo Penna Firme, Peter Schweizer e Donato Mello 

Jr.  

 O pequeno texto elaborado por Paul Albuquerque baseou-se num relato de Hélio 

Veríssimo, do qual Paul extraiu as informações essenciais. Contudo, Mestre Hélio enfatiza 

em seu depoimento a preocupação em “não esquecer nomes e fatos relevantes”, 

destacando a atuação do reitor José da Silveira Netto, que à época “ampliava os horizontes 

da Universidade Federal do Pará”. “Ao lado dessa grande e indispensável força, um grupo 

de engenheiros da terra lutava por ampliar seu campo profissional, paralelamente à natural 

demanda já existente, da parte dos concluintes do colegial, por um curso seriado de 

Arquitetura” (Veríssimo, 1980. p.2). Segue destacando o denodo e perseverança dos 

engenheiros, bem como a presença constante de Camillo Porto de Oliveira e Milton Monte 

no apoio aos docentes recém-chegados. 

2. Matizes arquitetônicos na formação do CAUP1 

Sobre a Estrutura pedagógica do Curso, o Professor Hélio Veríssimo reconhece que 

a mesma se alinhava com a do Curso de Arquitetura da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), embora houvesse intenção dos professores em adaptá-la ao 

ambiente local, “a Amazônia”. Sobre a Arquitetura moderna, cita o texto que produziu para 

                                                        
1
 CAUP: abreviatura para Curso de Arquitetura da Universidade do Pará, como utilizado na época em apostilas. 

 



 

 
 

     
Figuras 1, 2 e 3: Casa Hélio Veríssimo Belém 
Fotos: Ronaldo Marques de Carvalho, 2009 

ingressar como Arquiteto do Banco Nacional da Habitação (BNH), no ano de 1968, que tinha 

como tema proposto “A necessidade de adequação residência meio ambiente e 

conseqüente estudo da casa ecológica”. Cita como exemplo da “casa ecológica” a sua 

própria residência, projetada em 1971 (Figuras 1 a 3): 

Vocês tão vendo os vidros: aqueles vidros ali não tem dois anos, não tinha 
vidro aqui. Era tudo veneziana. Porquê? Minha esposa quando esteve aqui 
teve ofuscamento, porque a intensidade luminosa do ambiente é alta. No 
Sul quando está no inverno fica escuro, aqui não, é azul, sempre azul. 
Quando fica escurinho, cai a chuva, depois abre o sol. Então esse tipo de 
coisa me influenciou. Eu não usei vidro em casa, praticamente só no 
banheirinho. Só veneziana por causa da ventilação. Agora que eu botei 

porque o pessoal diz que é escura a casa.
2 

No projeto de sua residência, evidencia-se a busca de adequar a casa ao clima, 

empregando venezianas em madeira, pergolados e revestimentos rústicos em barro, além 

do telhado em duas águas. Percebe-se influência da arquitetura moderna de caráter 

organicista, na qual técnicas e materiais modernos mesclam-se a elementos da arquitetura 

preexistente.   

O Curso de Arquitetura da UFRGS, em Porto alegre, foi fundado em 1944, reunindo 

em seu corpo docente os arquitetos Demétrio Ribeiro, Edvaldo Paiva (engenheiro 

especializado em urbanismo no Uruguai) e Edgar Albuquerque Graeff, que viria a concluir o 

Curso de Arquitetura no Rio de Janeiro em 1947. O currículo do Curso de Arquitetura da 

Escola de Belas-Artes do Rio Grande do Sul contou com a participação de arquitetos 

uruguaios, aos quais deve-se a incursão pelo realismo socialista, associado a matriz 

modernista de Corbusier e da escola carioca (Goldman, 2003). Graeff representou uma 

renovação do ensino da arquitetura gaúcha, até então dominado pela influência uruguaia.  

 Na Arquitetura residencial de Graeff, nota-se as plantas livres, uso de vidro em 

abundância, bem como varandas protegidas por treliçados de madeira tipo muxarabis, 

heranças da arquitetura colonial brasileira. É comum também o emprego de cobogós ou 



 

 

 
Figura 4: Residência La Rocque Soares 

modernismo clássico 
Foto: Cybelle Miranda, 2010 

 
Figuras 5 e 6: Solar Zuema Carvalho, projeto de 

Ronaldo Carvalho nos anos 80 
Fotos: Ronaldo Marques de Carvalho, 1986; 

2005 

tijolos vazados, tijolos aparentes e caixilhos em madeira, bem como de telhados inclinados 

aparentes, sem recorrer à platibanda. Percebe-se, portanto, as lições de Lucio Costa quanto 

a integração de elementos do colonial brasileiro ao partido e tecnologia modernos.  

Na formação dos primeiros Arquitetos 

em Belém os textos didáticos produzidos por 

Graeff foram utilizados, bem como a formação 

de muitos dos primeiros professores tinha por 

origem a ‘Escola Carioca’, de modo que tais 

influências podem ser notadas na produção 

dos primeiros alunos do CAUP.  

Contudo, a leitura de revistas de 

Arquitetura estrangeiras, em especial as norte-

americanas, era outra fonte de informação 

estética, que trazia padrões formais e tecnológicos muitas vezes empregados de modo 

literal. Relatos de egressos das turmas dos anos 70 ilustram a existência de conflitos entre 

os alunos quanto a filiação a tendências “estrangeiras” modernistas, e a produção de uma 

arquitetura que refletisse a integração local ao ambiente cultural (Figura 4). Tal contexto 

sugere que muitos arquitetos tenham optado por produzir, especialmente na Arquitetura 

residencial, simulacros do colonial, que 

poderia ser visualizado no bairro da Cidade 

Velha, mas vinha indiretamente vinculado à 

arquitetura californiana, usada como 

modelo para a vertente neocolonial. A 

‘arquitetura dos arcos abatidos’ contagia a 

cidade nos anos 70 e 80, sendo comum 

seu emprego hoje na arquitetura popular ou 

espontânea (Figuras 5 e 6). 

Discente da primeira turma de vestibular, Paulo Chaves define suas influências 

quando discente: a par de uma formação ‘humanista’, com ênfase em História e Sociologia, 

a atividade fim do arquiteto foi marcada pela influência da Bauhaus, e de profissionais como 

Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier. Essa arquitetura, referida como ‘pragmática’, e 

‘muito voltada para o moderno’ eliminava completamente o ornamento, em nome da 

                                                                                                                                                                             
2
 Entrevista concedida por Hélio Oliveira Veríssimo a Cybelle Miranda e Ronaldo Marques de Carvalho em 27 de 

janeiro de 2009. 



 

 
 

 
Figura 7: Visita a ICOMI de 18 a 20 de junho de 1965 

Fonte: Acervo Manoel José Maia da Costa 

verdade da estrutura e dos materiais.3 

 A partir de uma foto pertencente ao Prof. Maia da Costa que documenta uma Visita 

técnica a ICOMI, Indústria e Comércio de Minério S/A, no Amapá, mostrada aos professores 

Hélio Veríssimo e Jaime Bibas pode-se identificar alguns professores e discentes da 

primeira turma do Curso: da esquerda para a direita, foram identificados Enio Wolf Livi, 

Paulo Martins, Antonio Couceiro, Manoel José Maia da Costa, Lucia Daltro de Viveiros, 

discente não identificada, Hélio Veríssimo, Rui Pantoja, Alcyr Meira, Milton Monte, 

engenheiro não identificado, Manoel Acácio, Augusto Emaúz dos Santos e discente não 

identificado (Figura 7). Sobre a importância do exemplo da arquitetura da ICOMI sobre os 

discentes, narrou o Professor Hélio: 

Mas estas construções aqui do acampamento pioneiro inicial, da ICOMI, eu 
jamais pensei na vida que fosse, Pará era uma coisa no mapa e eu me 
recordo que lá em Porto Alegre eu assisti justamente o início da construção 
do projeto, Bratke, Oswaldo. Eu assisti todo o projeto dele, o início, a 
preocupação dele com coisas de arquitetura local, o problema da ventilação, 
o problema dos insetos, a tela nas janelas, e eu assisti tudo aquilo no 
cinema. Anos depois, aqui na ICOMI fomos, assistimos lá, os engenheiros 
explicaram tudo aquilo, e depois qual a minha surpresa: quando nos 
convidaram, dentro das ações de conhecimento da empresa, nós num 
pequeno auditoriozinho, sentado, revendo aquele mesmo filme que eu vi 
muitíssimos anos atrás. Aquele tempo que eu morava em Porto Alegre 
aquilo me encantou, a arquitetura, e até me impulsionou pra isso. Em 
Macapá, fechou um ciclo quando eu vi aquele filme. Esse aqui é um dos 
Emaúz, o Augusto Emaúz dos Santos. O Maia, Lucia Viveiros, Couceiro 
pequenininho aqui, esse é o Martins do Lá em Casa, Paulo Martins. Eu 
tenho impressão que isso aqui tá unindo uma das primeiras turmas de 
engenheiros e uma das primeiras turmas também de arquitetura.

4
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 Entrevista concedida pelo arquiteto Paulo Roberto Chaves Fernandes a Cybelle Miranda em 5 de março de 

2004, no Parque da Residência. 

4
 Entrevista concedida por Hélio Oliveira Veríssimo a Cybelle Miranda e Ronaldo Marques de Carvalho em 27 de 

janeiro de 2009. 



 

 

  O exemplo da Vila da ICOMI seguramente repercutiu no aprendizado dos primeiros 

alunos, como se pode perceber na semelhança entre os prédios do Campus Pioneiro da 

UFPA, projetados por Alcyr Meira, e aqueles de Bratke. Segundo Espallargas (2009), a 

Arquitetura de Bratke para a vila é moderna e usa a madeira por ser abundante na região, 

mas apropriando-se de uma tradição construtiva norte-americana e de cunho internacional.  

 O Arquiteto Hélio Oliveira Veríssimo, nascido em 17 de dezembro de 1933 em Santo 

Ângelo, nos Sete Povos das Missões do Rio Grande do Sul, era amigo de Ênio Livi e 

Amilcar Montenegro de Freitas, que como coordenador do Curso solicitou ao Reitor Silveira 

Netto que convidasse Hélio para integrar o Departamento de Cultura, o que ocorreu no 

segundo semestre de 1964. Formado em 1961, Hélio trabalhava na Comissão Estadual de 

Silos e Armazéns, em Porto Alegre quando se deslocou a Belém para ministrar as 

disciplinas de História da Arquitetura, Evolução Urbana e História da Arte. Como método de 

ensino, a imagem em primeiro lugar; produziu centenas de slides, com os quais preenchia 

horas inteiras de aula, sendo o conhecimento adquirido a partir da leitura permanente de 

livros e revistas, uma vez que o professor só teve oportunidade de fazer viagens mais 

distantes após a aposentadoria.  

 No Curso, a ênfase era maior em Projeto e Desenho Artístico, com aulas ao ar livre 

que eram novidade na época. O trabalho final da última disciplina de Projeto assumia a vez 

do Trabalho de Conclusão de Curso atual, e geralmente versava sobre uma proposta 

urbanística, como ocorreu na turma de Maia e Monte, que compuseram em dupla um 

Distrito Industrial para Belém.5 

Os primeiros alunos foram: Alcyr Bóris de Souza Meira, Camillo Sá e Souza Porto de 

Oliveira, José Ruy Moussalém Pantoja Pimentel, Lúcia Daltro de Viveiros, Maria de Nazaré 

Gusmão Falcão, Milton José Pinheiro Monte, Manoel José Gonçalves, Manoel José Maia da 

Costa, Rui Agostinho Otoni Vieira, Roberto de La Rocque Soares. Da segunda turma de 

adaptação participaram Arthur dos Santos Mello, Carlos Augusto Horácio Freire, Delmar 

Maciel Castelo de Souza, Elias Antonio Mokarzel, Maurício Maués de Paula, Paulo de Tarso 

da Silva Barreto e Ricardo Augusto de Souza. Destes Alcyr Meira, Milton Monte, Manoel 

Maia da Costa, Roberto de La Rocque Soares e Arthur Mello tornaram-se em seguida 

professores do Curso de Arquitetura. 

                                                        

5
 Entrevista concedida por Manoel José Maia da Costa a Cybelle Miranda e Ronaldo Marques de Carvalho em 25 

de janeiro de 2009. 



 

 
 

 Da primeira turma de alunos advindos do Ensino Médio ingressaram: Armando 

Osório de Mendonça, Benedito Soares de Melo, Guilherme Henrique Lobato, Jorge 

Raimundo do Vale, Luiz Fernando Alencar, Maria Lúcia de Moraes Moreira, Nara Brasil de 

Miranda, Paulo Geraldo de Melo e Silva, Paulo Roberto Chaves Fernandes, Paulo Sérgio 

Rodrigues Cal e Zinda de Menezes Lobato.   

Logo após a formatura das duas primeiras turmas de adaptação, os professores da 

UFRGS e de outros estados retornaram, de modo que os recém-egressos como Maia da 

Costa, Milton Monte e Roberto de La Rocque Soares, foram convidados a lecionar. Segundo 

Maia, que iniciou suas atividades docentes no Curso de Arquitetura em 1968, os novos 

professores não recebiam qualquer preparação ou orientação didática, de modo que as 

atividades foram apreendidas graças ao autodidatismo dos arquitetos.  

Paulo Cal afirma que o curso de arquitetura foi desprezado no início pela engenharia 

civil, pois os arquitetos eram vistos como os que desenhavam “florzinha” e os engenheiros 

que tinham a tradição de fazer projeto. Jaime Bibas lembra que, antes da criação do curso 

de arquitetura na UFPA, só haviam dois arquitetos: Paul Albuquerque e Feliciano Seixas6. 

3 Para pensar a Arquitetura no Norte 

A Arquitetura em Belém desenvolveu-se de forma mais consciente a partir da década 

de 70, com a formação das primeiras turmas de arquitetos paraenses que, apesar da forte 

influência dos princípios racionalistas, já despertavam para a necessidade da utilização dos 

materiais e formas da arquitetura desenvolvida pelos nativos, além de assimilar as 

adaptações empíricas realizadas pelos construtores portugueses. O conhecimento das 

madeiras da região, da cerâmica, dos minerais abundantes possibilitou a criação de novas 

alternativas construtivas que atendessem às necessidades climáticas e culturais locais.  

A realização do Curso de Especialização em Arquitetura nos Trópicos na 

Universidade Federal do Pará, entre 1986 e 1987, propiciou aos arquitetos-discentes - 

projetistas e professores universitários - novas reflexões na busca de uma arquitetura 

coerente ao local7. O Curso foi coordenado pelos professores João Pinto de Castro Filho e 

José de Andrade Rayol, tendo como ministrante Márcio Villas Boas (Universidade de 

Brasília), Edgar Albuquerque Graeff (UNB), Luiz Carlos Chichierchio (Universidade de São 

                                                        
6
 Entrevista concedida por Jaime Bibas e Paulo Cal a Haroldo Baleixe em fevereiro de 2009. 

 
7
 Professores do Curso de Arquitetura da UFPA, tais como Milton Monte, Manoel Maia da Costa, Antonio Paul de 

Albuquerque, Ronaldo Marques de Carvalho e Stélio Santa Rosa, participaram do Curso, sendo perceptível na 
produção arquitetônica e acadêmica destes a adequação aos fatores culturais locais, com ênfase no aspecto 
ambiental. 



 

 

Paulo), Azael Rangel Camargo (Universidade de São Carlos – USP) e Severiano Mário 

Porto (Manaus – AM).  

O pensamento regionalista que orientou a formação nesse curso pode ser 

encontrado nas lições de Edgar Graeff (1986), que relaciona a disponibilidade de meios de 

composição com a oferta de recursos naturais como materiais de construção, nas 

sociedades industrialmente menos desenvolvidas. Assim, as arquiteturas chamadas 

“primitivas” seriam aquelas em que as características regionais se mostram mais 

acentuadas, ao contrário dos países ricos e desenvolvidos, nos quais a referência aos 

recursos da natureza é reduzida, em função do desenvolvimento tecnológico e industrial.  

Para o autor, “o processo de universalização das características da arquitetura – em 

contraste com os traços de feição regional – acentua-se de maneira notável” de modo que 

muitos críticos creem na formação de um Estilo Internacional de Arquitetura (Graeff, 1986, 

p.104). Caberia às periferias uma tendência por ele classificada como “provinciana” de 

imitarem o modo de ser e de viver das metrópoles, tornando-se uma “compulsão ao uso 

indiscriminado de quanta novidade se apresente no mercado com uma boa abertura 

publicitária. Desse modo, a procura criadora do novo e da inovação vai dando lugar ao mero 

consumismo de novidades” (Graeff, 1986, p. 105).  

Conclui então que uma das maiores falhas da Arquitetura Brasileira em formação 

seja a de desconsiderar os condicionantes climáticos, creditando aos colonizadores 

portugueses a desatenção à arquitetura produzida por indígenas e africanos. Porém, a 

cultura de morar dos brasileiros antigos é adotada empiricamente, através das casas 

avarandadas e do plantio de árvores, o que, segundo Graeff, permite a amenização 

climática que deve ser objeto de busca caso a caso, sem criação de fórmulas gerais de 

composição arquitetônica. 

 A Palafita e a ‘Casita californiana’ são 

considerados paradigmas da Arquitetura regional 

amazônica, pois simbolizam a influência da 

construção vernácula e da Arquitetura veiculada 

por revistas norte-americanas, assimilada pelos 

arquitetos formados pelo Curso de Arquitetura da 

UFPA. A Palafita, tipologia da casa ribeirinha, 

serve de referência a Arquitetura de Milton Monte 

e Stélio Santa Rosa (Figura 8).   

 O Arquiteto Milton Monte destaca-se nesse contexto pela introdução da linguagem 

vernácula, com experimentação de materiais e formas, tendo obtido reconhecimento latino-

 
Figura 8: Palafita nas ilhas de Belém 
Foto: Ronaldo Marques de Carvalho, 

2003 



 

 
 

americano à sua produção. Nota-se em sua obra preocupação em definir um padrão de 

arquitetura que se adequasse aos variados condicionantes da região equatorial, 

caracterizada pelo clima quente e úmido, aliado 

aos costumes da população que vive à beira das 

águas de rios e igarapés. A influência da troca de 

experiências entre os professores que cursaram 

a Especialização com os professores que 

ministraram o curso reflete-se no incremento, 

especialmente nos anos 80 e 90, na produção da 

arquitetura paraense voltada ao uso de materiais 

regionais como a telha de barro e a madeira, em 

coberturas com amplos beirais, estruturas, 

fechamentos e revestimentos.  

O tema emerge também na produção 

resultante do exercício de projeto nas disciplinas 

do Curso de Arquitetura e nas atividades de 

extensão universitária realizadas em municípios 

paraenses, tendo obtido premiações regionais 

com projetos como a “Escola de Várzea”, voltada para a necessidade das populações 

ribeirinhas, trabalho orientado pelo Professor Ronaldo Marques de Carvalho (Figura 9). 

Contudo, houve debates quanto à viabilidade da implantação dessa arquitetura, tendo em 

vista necessidades outras como segurança e durabilidade, bem como a adequação 

epistemológica do rótulo “Arquitetura Regional” ou “Arquitetura Amazônica”.  

4 Arquitetura moderna e regional 

Para o Arquiteto e professor Milton José Pinheiro Monte, a fonte de inspiração é a 

natureza, presente ainda no quintal de sua casa e lembrança da infância amazônica: “Além 

de ter nascido no meio da mata mesmo, porque lá nesse tempo, o Xapuri, o Acre ainda 

estava em formação. Eu nasci no meio do seringal, no meio da mata mesmo, onde não tinha 

qualquer tipo de comunicação. (...)”8  

                                                        

8
 Entrevista concedida pelo Professor Milton José Pinheiro Monte a Cybelle Miranda e Ronaldo Marques de 

Carvalho em 11 de abril de 2009. 

 
Figura 9: Maquete Escola de Várzea 

Fotos: Ronaldo Marques de Carvalho, 
1980 



 

 

 
Figura 10: Casita Californiana 

Foto: Ronaldo Marques de Carvalho, 2010 
 
 

 Sobre a motivação para cursar Arquitetura, o professor Monte relata um gosto antigo 

pelo desenho, que o tornou engenheiro projetista, inspirado inicialmente pelos projetos 

veiculados em Revistas estrangeiras (Figura 10): 

Ali tem uma casa que foi projetada pelo professor Rui da Silveira Brito. E 
essas casas deram o tom, eram chamadas as ‘casitas californianas’. Elas 
eram umas casas que vieram todas da Costa Oeste dos Estados Unidos, da 
Califórnia, San Diego, todo aquele pessoal que veio na civilização 
espanhola. Então eles desceram por toda a Costa da América do Sul e 
chegou na Argentina. Eles tinham mais de uma Editora, mas a Editora 
Ateneu de Buenos Aires disseminou por toda a América do Sul essa casita 
californiana. [...] pra nós aqui, pro nosso clima, ela se adaptava muito bem 
por causa dos telhados que ela tinha. E esses telhados é que influenciaram 
na minha arquitetura. 

 Como estagiário do Professor Rui Brito, Monte aprendeu a ser projetista e passou a 

ter clientela própria, a partir de 1952. Tal foi a repercussão de seu trabalho, que foi 

convidado a ministrar uma Disciplina no Mestrado na Universidade Central de Caracas 

(Venezuela), denominada “Desenhando com a natureza”, a despeito de ter apenas o título 

formal de especialista.   

Na primeira fase de sua carreira, Monte atuou como projetista e usava como 

referências a Revista argentina “Mi Casita”, que continha apenas desenhos com cotas 

gerais de modelo de casas térreas, que traziam o estilo californiano e “Arquitetura e 

Construções” por Luís Muzi (1957 São Paulo), com desenhos e fotografias de edifícios 

modernos e “californianos” de dois pavimentos (Santos, 1994). 

Monte citou como arquitetos que o influenciaram durante o curso de graduação em 

Arquitetura: Richard Neutra e sua arquitetura social na Costa Rica (década de 30), o 

organicismo de F. L. Wright; a cidade de Vila Amazonas e Serra do Navio (1962) de 



 

 
 

 
Figura 11: Casa Milton Monte – Mosqueiro 

Foto: Fortunato Neto, 2010 

Oswaldo Bratke, pela preocupação com a aeração natural; Lucio Costa com o Parque 

Guinle e Oscar Niemeyer.  

A segunda fase de sua carreira inicia com a obtenção do grau de Arquiteto, em 

dezembro de 1966. Em 1967 aplica o piso elevado a 1,10 do solo para que o vento circule, 

em sua casa em Mosqueiro, como nos pilotis modernistas (Figura 11). Estuda a tecnologia 

da madeira para tirar o melhor proveito 

econômico da mesma; da técnica 

indígena aproveita o emprego das fibras 

vegetais, como o miriti, que apresenta 

estrutura resistente com pouca 

deformação, além de comportar-se como 

isolante térmico e ser plasticamente 

agradável. Como recurso de 

confortabilidade térmica, emprega o forro 

de jupati e o tijolo como elemento vazado 

para ventilação do forro. Outras inovações: uso de talas de inajá, bacabeira, em forros e 

pequenos objetos; solo laterítico, utilizando piçarra para a aplicação em pisos, pré-moldados 

em argamassa e areia com resultados em texturas diversas e pisos em “fogão de barro” e 

argamassa. A partir de 1977 utiliza o beiral quebrado (quebra-sol/ quebra chuva), alternativa 

para proteger os ambientes interiores das intempéries, sem impedir a circulação do vento. 

Milton Monte teve seu trabalho 

reconhecido na Edição especial 20 

anos da Revista Projeto, em 1992, 

que publicou o Interpass Club, e foi 

arquiteto convidado para a 7ª Bienal 

Internacional de Arquitetura, realizada 

em São Paulo (2007) (Figura 12). O 

conceito de “tecnologia apropriada” 

segundo Monte é: “usar a madeira é 

um fato cultural. Usar barro é um fato 

cultural” (Santos, 1994, p.48). A 

tecnologia é adequada culturalmente não apenas pela existência do material, mas pelo 

conhecimento técnico enraizado na oralidade e no fazer artesanal. 

A Arquitetura de Monte se insere no contexto latino-americano que, segundo Segre 

(2003), caracteriza sua arquitetura pela  

 
Figura 12: Interpass Club, na Ilha de Mosqueiro 

Fonte: PROJETO nº 156, ago. 1992, p.90. 



 

 

interpretação local das categorias filosóficas e estéticas que definem a 
contemporaneidade (ou a pós-modernidade), adequadas às circunstancias 
sociais, econômicas e culturais locais, num diálogo criativo, que rejeite, 
tanto as manifestações miméticas assumidas dos centros metropolitanos 
como uma procura de restrita identidade baseada num regionalismo 
fechado e nacionalista. São válidas as expressões de um refinamento 
tecnológico e de uma linguagem cosmopolita; possíveis nas cidades dos 
países de alto desenvolvimento industrial – Argentina, Brasil, Chile, México 
ou Venezuela –; como as respostas regionalistas, contextualistas e de 
tecnologias tradicionais, que tentam resolver os desafios apresentados pela 
presença majoritária de uma população de recursos escassos ou dialogar 
com a particularidade do sítio e da paisagem (11). 

Assim, a obra de Monte aproxima-se de arquitetos como Clorindo Testa, Rafael 

Igresia e Severiano Porto, buscando a inserção na paisagem diferenciada e a adequação às 

necessidades socioculturais locais. Monte ultrapassou os ensinamentos modernistas, 

presentes na primeira fase de sua carreira, e tornou-se um experimentador, um pesquisador 

incansável das possibilidades de materiais abundantes na Região Norte. A busca constante 

por desvendar as propriedades das fibras, das madeiras, do barro tornou-se exemplo para 

várias gerações de arquitetos formados ou não por ele, bem como tem repercussão no 

âmbito latino-americano, onde dialoga com o local e com uma tradição colonial na busca de 

sua originalidade.  

O debate sobre o tema regionalismo apresenta várias vertentes, adquirindo destaque 

nos questionamentos da Modernidade pós 60. Alan Colquhoun baseia seu conceito de 

regionalismo nas vanguardas modernas, as quais, segundo o autor, já demonstravam uma 

controvérsia que remonta ao dilema Muthesius X Van de Velde entre o classicismo 

atemporal e o medievalismo culturalista. Este processo remonta ao romantismo europeu, 

quando influências vernáculas serviram de base a afirmação das ‘fronteiras’ nacionais, o 

que Eric Hobsbaum denomina “invenção da tradição”.  

Da distinção entre os termos alemães Zivilization e Kultur, surge a noção de que a 

primeira “significava materialismo aristocrático e superficialidade frente a Kultur do volk 

(povo), menos brilhante, porém mais profunda” (Elias apud Colquhoun, dez 1992, p. 76). É o 

debate do racional e universal contra o instintivo e o particular.  

Os movimentos nacionalistas de 1890 baseavam-se na noção de cultura, a fim de 

diferenciar-se dos dominadores, adotando língua própria e costumes autóctones. 

“Claramente, a doutrina do regionalismo é baseada num modelo de sociedade ideal, que 

poderia ser chamado ‘modelo essencialista’”, ou seja, todas as sociedades têm uma 

essência a ser preservada, baseada na geografia, no clima e nos costumes. 



 

 
 

Porém, o autor defende que esta ‘autenticidade’ é apenas uma representação, um 

nível mais profundo de mimese. Critica também o conceito de ‘regionalismo crítico’ cunhado 

por Alexander Tzonis e Liane Lefraive, tomado como recusa a universalização do 

capitalismo, que não seria nada distinto à noção anterior de regionalismo, e é ainda mais 

problemático à medida que propõe o estranhamento dos elementos regionais em relação 

aos contextos naturais, associando-os aos elementos modernos, tornando os elementos 

regionais como fragmentos.  

Segundo Colquhoun, a utilização de materiais locais como motifs no processo 

compositivo serve para produzir ideias arquitetônicas originais, mas não para expressar a 

essência do lugar. Acredita que as diferenças se originaram da rigidez dos códigos culturais 

locais, enquanto que a sociedade pós-industrial tolera bem as diferenças internas.  

Como resultado da criação do primeiro Curso de Arquitetura da Amazônia, temos a 

intenção de apropriar conhecimentos formais universalizados e saberes populares, 

induzindo a investigação de questões ambientais, sociais e culturais locais que, embora 

ainda almejem por estar na ‘ordem do dia’ dos projetistas, emergem na produção científica 

contemporânea, principalmente na experimentação de materiais e técnicas construtivas. 
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