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CAPÍTULO 2: Monteiro Neto “Para quem quer construir”

As crônicas de Monteiro Neto e Miranda Netto, publicadas entre 1930 a 1933, no Diário

de Notícias e no Correio do Povo respectivamente, se inserem neste período marcado pela

modernização e urbanização de Porto Alegre. Como foi visto no capítulo anterior, no início do

século XX, a cidade passou por profundas transformações urbanísticas, sendo o palco principal

das intervenções a sua zona central. Ali foram abertas as novas avenidas e ruas; praças e parques

foram ajardinados e arborizados e a infra-estrutura modernizada, com o objetivo de transformar

Porto Alegre na “sala de visitas do estado”. Todas estas transformações foram retratadas e

discutidas pelos periódicos porto-alegrenses, seja através da divulgação das novas iniciativas

urbanísticas e arquitetônicas, seja através de críticas aos problemas que ainda precisavam ser

resolvidos, como a demora na conclusão de diversas obras e ao abandono em que se encontrava

a zona periférica da cidade.

No âmbito da arquitetura, no início da década de 1930, já começavam a surgir

construções que apresentavam modificações e simplificações no vocabulário formal, os primeiros

arranha-céus estavam sendo erguidos e eram empregados novos materiais e técnicas construtivas.

Como será visto neste capítulo, a inserção de Monteiro Neto, e no capítulo seguinte, a de

Miranda Netto no debate especializado em arquitetura e urbanismo, o seu itinerário profissional e

ideológico e os temas por que passaria ao longo de sua produção cronística também refletiam

este momento vivido pela cidade. A preocupação de ambos com as atribuições dos profissionais

e com as novas idéias sobre arquitetura, urbanização e habitação demonstra sua sintonia com as

questões advindas deste processo de modernização da capital. Além de sinalizarem para um papel

destacado na constituição de um campo de questões propriamente arquitetônicas em Porto

Alegre, as suas sugestões e idéias demonstram que estavam bem informados sobre a discussão

contemporânea, nacional e internacional, em arquitetura e urbanismo.
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2.1. O arquiteto prático e os impasses profissionais

As principais informações obtidas sobre a trajetória profissional de João Antonio

Monteiro Neto (Lapa, PR, 1893 – Rio de Janeiro, 1956) foram encontradas em uma “folha-

corrida” anexada por ele em um de seus pedidos de revisão da sua licença de projetista-construtor

ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Sul em 1942140. Nela, o

arquiteto contava que iniciou sua carreira profissional em 1914 como praticante de desenho na

Diretoria de Obras da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Paraná, tendo, em 1916,

seguido para o Rio de Janeiro, onde trabalhou na Companhia Construtora Ipanema e depois na

Leopoldina Railway Company.

Em 1918, atuou como desenhista nas obras da Catedral de Petrópolis, sob a direção do

engenheiro Silva Costa. De 1919 até fins de 1922, assumiu a função de arquiteto-chefe na firma

Meanda Curty e C., no Rio de Janeiro. Em 1923, exerceu idênticos cargos nas Companhias “A

Comercial Bancária” e “A Construtora”, sendo enviado para São Paulo pela última como gerente-

técnico, onde permaneceu até 1925. Entre 1926 e 1927, exerceu por conta própria a profissão de

arquiteto-construtor nesta cidade.

Em 1928, em plena era de ufanismo paranista (DUDEKE, 2001), voltou para a sua terra

natal, onde passou a exercer o cargo de Auxiliar Técnico de Primeira Classe do Departamento de

Obras Públicas do Estado do Paraná. No exercício desse cargo, foi atingido pela lei de

regulamentação profissional, já em vigor naquele estado, tendo sido obrigado a regularizar sua

situação, o que, segundo ele, lhe foi fácil dada a função que vinha exercendo141. Foi-lhe então

conferido, pelo Governo do Estado do Paraná, o título de “licença profissional para exercer a

profissão de arquiteto, com a faculdade de fiscalizar e dirigir a execução dos projetos que

elaborar”142.

Em 1930, por motivos relacionados com o movimento revolucionário (que ele não

especifica), resolveu se transferir para o Rio Grande do Sul, onde lhe foi oferecido um lugar na

Intendência Municipal de Porto Alegre, como Desenhista de Primeira Classe. Em 1931 trabalhou

como arquiteto-chefe na firma Barcellos e Cia143, para quem projetou naquele ano uma das casas

140 MONTEIRO NETO, carta ao CREA – 8ª. Região, de 26/04/1942.
141 Ibidem.
142 Licença do Estado do Paraná – Secretaria do Estado dos Negócios de Agricultura, Viação e Obras Públicas.
De 26/05/1928.
143 Barcellos e Cia foi uma importante firma construtora que atuou em Porto Alegre entre 1930 e 1945. Monteiro
Neto foi o responsável pelo seu Departamento de Arquitetura e lá desenvolveu projetos como as residências de
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consideradas pioneiras do ponto de vista da introdução de uma arquitetura purista no Rio

Grande do Sul, a residência Manglio Agrifoglio (Figura 15), no balneário de Ipanema (WEIMER

1998, pp.48-9). Na capital, além de trabalhar para outras firmas construtoras, estabeleceu-se com

um escritório de arquitetura e construções, denominado “Stúdio Monteiro Neto” (Figura 16). Foi

cronista do Jornal Diário de Notícias onde manteve a coluna “Para quem quer construir” entre

1930 e 1933. Escreveu também na Revista do Globo entre 1931 e 1932, onde possuía uma coluna

chamada “Como fazer uma casa”, publicando as mesmas crônicas do jornal.

Também trabalhou como diretor-técnico da Predial Sul-América, uma companhia de

cooperativismo predial, em 1934, e foi durante este período que começou a divulgar seus projetos

Manglio Agrifoglio e de Octávio de Souza (ambas localizadas na Avenida Guaíba, 740 e 506) e de Heráclides
Oliveira e de Alfredo Caldeira (localizadas na rua Santa Terezinha, 200 e 263) (WEIMER 2004, p.28).

Figura 15: Residência de Manglio Agrifoglio

Figura 16: Publicidade da empresa Barcellos e Cia.
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em anúncios publicitários da empresa nos jornais Correio do Povo e Diário de Notícias. Em 1936,

ingressou como arquiteto-chefe na firma Azevedo Moura e Gertum144, uma das principais firmas

locais naqueles anos, onde permaneceu até novembro de 1940, quando pediu demissão para

associar-se à firma Spolidoro e Cia145. Para a Azevedo Moura e Gertum, Monteiro Neto projetou

em 1939 um arranha-céu moderno monumental, o edifício Vera Cruz (Figuras 17 e 18). Com

dezesseis pavimentos, construído em concreto armado, localizava-se na Avenida Borges de

Medeiros no centro de Porto Alegre (Weimer 1998, pp.136-7 D). Segundo Weimer, em 1947,

teria ainda integrado os quadros da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul quando

projetou o edifício-sede da mesma. (WEIMER 2004, pp.121-3). No seu processo de registro no

CREA encontra-se uma perspectiva deste projeto assinada por ele.

144 Já citada na nota tal 97.
145 A firma Spolidoro e Cia atuou em Porto Alegre entre 1940 e 1946, tendo Monteiro Neto como responsável
pelo seu Departamento de Projeto. Além de residências, a empresa construiu edifícios como o Serrano
(Andradas, 723), Bagé (na Rua Barros Cassal esquina com a Cristóvão Colombo), Armando Giampaoli (na
Alberto Bins esquina com a Rua Conceição) e o Cinema Hitz (WEIMER 2004, p.169).

Figuras 17 e 18: O edifício Vera Cruz
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Ao final de sua folha-corrida, Monteiro Neto apresentou uma lista de trabalhos. Entre

eles, um edifício para sede do Fórum da Capital Federal, um matadouro-modelo em Niterói, a

Escola Médico-Cirúrgica do Rio Grande do Sul (Figura 19) e o Pórtico Monumental da

Exposição Agropecuária e Industrial (realizada em Porto Alegre em novembro de 1931), tendo

sido este trabalho premiado na ocasião com uma medalha de ouro como demonstração de

“arquitetura funcional”. A imagem deste projeto foi publicada no Correio do Povo, num artigo

intitulado “Brilhante demonstração do trabalho Rio-grandense” (Figuras 20 e 21)146.

146 Brilhante demonstração do trabalho rio-grandense. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 20/11/1931.

Figura 19: A Escola Médico-cirúrgica do Rio Grande do Sul.

Figuras 20 e 21: O Pórtico Monumental da Exposição Agrícola e Industrial.
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De acordo com os levantamentos de Weimer (1998ª) e Callegaro (2002) no Arquivo

Público Municipal de Porto Alegre, Monteiro Neto protocolou cerca de 86 projetos na prefeitura.

Destes, 60 eram residências, 13 eram edifícios em altura e 13 eram projetos comerciais e

institucionais como bancos, escolas e cinemas. Destes mesmos projetos, 10 foram construídos

para a Azevedo Moura e Gertum, 9 para a Barcellos e Cia e 5 para a Spolidoro e Cia. O restante

era assinado pelo próprio arquiteto.

Sabe-se que também são de sua autoria os edifícios Ponche Verde (Figura 26), sede da

Associação Rio-Grandense de Imprensa (na Avenida Borges de Medeiros) e o Instituto Santa

Luzia. Para a firma Barcellos e Cia, Neto projetou o edifício Palmeiro Fontoura (Figura 24) (na

Otávio Rocha esquina com a Vigário José Inácio) (WEIMER 2004, p.121-3).

Figuras 22 e 23: Residência de Heráclides Oliveira.

Figura 24: Edifício Palmeiro.
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Como sua licença no CREA só lhe permitia projetar prédios de até cinco pavimentos e

construir de até dois, percebe-se que Monteiro Neto nunca respeitou esses limites. Conforme

Weimer, seu nome tinha que ficar em um plano secundário (como o de desenhista) em razão do

que muitas obras realizadas pela empresa Azevedo Moura e Gertum devem ter sido projetadas

por ele, sem que seu nome constasse na documentação oficial. O mesmo deve ter acontecido nos

anos subseqüentes, quando se responsabilizou pelo Departamento de Arquitetura da firma

Spolidoro e Cia. pois, dentre as diversas obras realizadas pela empresa neste período, é provável

que fosse o autor de trabalhos significativos como o edifício Serrano (Figura 15) (na rua dos

Andradas), o Armando Gianpaoli (na Alberto Bins com a rua Conceição) e o Bagé (na Barros

Cassal com a Cristóvão Colombo) (WEIMER 2004, p. 121-3).

Sua longa e intensa atividade profissional contrastava com o estatuto instável com que

exercia a arquitetura. Principalmente depois de 1933, com a criação dos Conselhos Regionais de

Engenharia e Arquitetura, através dos quais a experiência prática ou auto-didática assim como as

eventuais licenças de reconhecimento profissional perdiam a legitimidade de que até então

gozavam em certos campos da atividade arquitetônica. O processo de registro de João Antônio
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Monteiro Neto147 no CREA foi marcado pela grande quantidade de pedidos de revisão de sua

licença de projetista-construtor. A licença concedida inicialmente lhe permitia projetar e construir

prédios de até dois pavimentos. Entre 1934 e 1943, através de várias cartas e documentos que

comprovavam a sua atuação como arquiteto, tentou alterar seu registro, sem sucesso.

A primeira carta do arquiteto endereçada ao CREA é de 15 de agosto de 1934. Nela,

Monteiro Neto alegava que em 11 de dezembro de 1933 estava exercendo a profissão de

arquiteto, que nada constava em desabono de sua conduta pública e privada e também de sua

conduta profissional e que sua competência profissional estava comprovada pelos documentos

inclusos na carta. Como estavam preenchidas as condições do Decreto n°. 23.569, requeria assim,

que lhe fosse concedida a inscrição para continuar exercendo a profissão de arquiteto e que fosse

expedida a respectiva carteira profissional.

Junto com a carta foram enviados os seguintes documentos: certificado do pagamento do

Imposto de Indústrias e Profissões, de 24 de outubro de 1934, certidões negativas, atestando boa

conduta e uma declaração da Predial Sul América, de 13 de julho de 1934, atestando que desde o

dia 19 de outubro de 1933, o Departamento Técnico de Engenharia e Arquitetura daquela

Companhia era por ele chefiado. Enviou também um título conferido pelo Estado do Paraná, em

27 de março de 1928, nomeando-o para exercer o cargo de Auxiliar Técnico de Primeira Classe

do Departamento de Obras Públicas da Secretaria do Estado dos Negócios de Agricultura,

Viação e Obras Públicas e um Certificado da Intendência Municipal de Porto Alegre, de 05 de

dezembro de 1930, que confirmava que “o Sr. Monteiro Neto, proficiente arquiteto, [vinha], há

mais de um ano, exercendo com véra dedicação e absoluto conhecimento de causa, funções

técnicas em Departamento desta Diretoria Geral de Saneamento”148.

Em 09 de novembro de 1937, enviou outra carta ao CREA, onde anexava uma certidão

de pagamento do Imposto Estadual e a respectiva prova técnica, já que seu pedido de inscrição

havia sido indeferido em junho de 1937, por insuficiência de documentos.

Nesta carta, Monteiro Neto também anexou uma licença da Secretaria de Estado dos

Negócios de Agricultura, Viação e Obras Públicas do Estado do Paraná de 26 de maio de 1928,

que lhe concedia “licença para exercer a profissão de arquiteto com a faculdade de fiscalizar e

dirigir a execução dos projetos que elaborar”. Outros dois documentos foram então enviados

junto com a carta, um Atestado de Boa Conduta do Estado do Rio Grande do Sul e um Atestado

147 O processo de João Antonio Monteiro Neto está no Departamento de Registro do CREA/RS sob o n. 1195.
148 MONTEIRO NETO, carta ao CREA – 8ª. Região, de 15/08/1934.
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da Mesa de Rendas, comprovando que o arquiteto tinha efetuado o pagamento do Imposto de

Indústrias e Profissões, não havendo dívidas pendentes.

Este pedido foi deferido pelo Presidente do CREA e a licença concedida o limitava a

construir prédios de alvenaria simples de dois pavimentos, devendo, porém, auto-reconhecer as

firmas dos orçamentos juntas.

Em 04 de janeiro de 1938, Monteiro Neto solicitou ao CREA a alteração da petição

primitiva de “Construtor” para “Projetista com facilidade para fiscalizar a execução dos projetos

que elaborar”. Em resposta, o Presidente do CREA Adalberto Carvalho, aceitou que fosse feita a

alteração pedida, mas o limite de dois pavimentos foi mantido.

Em uma nova carta, de 05 de dezembro de 1938, ele pedia que fosse aumentada a

capacidade de sua caderneta profissional, anexando uma cópia de um projeto autenticado pela

Prefeitura Municipal. Em 24 de fevereiro de 1939, o limite de sua carteira foi ampliado para cinco

pavimentos.

Em dezembro de 1939, Monteiro Neto pediu um reexame de sua documentação para que

na sua caderneta, além de “projetista-licenciado”, constasse também sua habilitação de arquiteto.

Alegava que havia submetido “ao exame d[o] Conselho o seu pedido de registro devidamente

instruído com o seu título de nomeação para o cargo de Auxiliar Técnico de Primeira Classe do

Departamento de Obras da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Paraná”149. Este pedido

foi indeferido com a justificativa de que na data da publicação do decreto n°. 23.569 o Sr.

Monteiro Neto não estava exercendo a profissão de arquiteto.

Em outra carta enviada ao Conselho Regional, Monteiro Neto afirmava que “[...] não

conformado com o despacho que indeferiu o seu pedido de reconsideração de sua inscrição”

vinha recorrer daquela decisão, “[...] que reputa[va] menos justa e contrária à documentação

exibida, para o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, com sede no Rio de Janeiro”150.

Escreveu, então, para o CONFEA, alegando que, quando solicitou seu registro chefiava o

Departamento Técnico de Engenharia e Arquitetura da Predial Sul América, não exercendo

simplesmente a função de fiscal, mas sim de arquiteto. Inconformado com a habilitação de

projetista expedida pelo Conselho Regional, pedia ao Conselho Federal que em sua caderneta

constasse também a habilitação de arquiteto, anexando à carta um atestado da Empresa Azevedo

Moura e Gertum, onde trabalhou como arquiteto entre julho de 1936 até novembro de 1940.

149 MONTEIRO NETO, carta ao CREA – 8ª. Região, de 01/12/1934.
150 MONTEIRO NETO, carta ao CREA – 8ª. Região, de 18/03/1940.
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O Presidente do Conselho Federal, Adolfo Morales de los Rios, devolveu os documentos

pedindo que fosse comunicado ao interessado que a decisão cabia ao Conselho Regional.

Em 26 de abril de 1942, Monteiro Neto enviou uma carta ao Presidente do CREA da 8ª.

Região, Lelis Espartel, onde explicava que há aproximadamente cinco anos vinha pleiteando

junto ao CREA a sua inscrição como “arquiteto-construtor” e que todas as suas tentativas

vinham sendo repelidas. E afirmava

[...] sou um homem de temperamento moderado, não tenho inimigos, mas também não
tenho amigos nas altas esferas sociais a quem recorrer, apelando para o velho uso dos
“pistolões”, sou simples por natureza, mas tenho personalidade e tenho confiança na
maneira como interpreto a minha profissão, a arte pela qual eu sinto o mais devotado
entusiasmo e adoro sobremaneira151.

Solicitou, então, ao Presidente do CREA que dispensasse um pouco de sua atenção

chamando-o a sua presença, tendo à mão o processo correspondente à carteira de projetista

concedida em 20 de março de 1939. Anexou ao pedido uma folha-corrida de sua vida profissional

e terminou a carta dizendo

[...] nestes quase doze anos de trabalho ininterruptos tenho, esparsos por todo o Rio
Grande do Sul, cerca de 1000 projetos, entre os quais posso destacar residências
suntuosas, edifícios de apartamentos, teatros, cassinos, escolas, balneários, praças de
esportes, igrejas e hospitais. [...] Tenho-me, pois, na conta de um arquiteto-nato e, se por
circunstâncias da vida, não me foi possível fazer um curso regular de arquitetura, nem por
isso deixo de sentir pela minha profissão a mesma fé e o mesmo entusiasmo que por ela
sentem os regularmente diplomados, por que dada a maneira como a encaro, reconheço
grande complexidade e a necessidade de estudá-la sempre e é o que faço cotidianamente.
[...] Há anos, no Rio, quando eu trabalhava na firma Meanda Curty e C. recebi do meu
particular amigo Morales de los Rios Filho, uma carta muito atenciosa na qual o novel
arquiteto me convidava para uma reunião numa das salas da Escola de Belas Artes e a
qual tinha por fim fundar a Sociedade Central de Arquitetos, quis recusar esse convite
alegando a minha condição de não diplomado, mas ele, com a simplicidade que sempre o
caracterizou, respondeu-me que no momento o que importava era a presença do
arquiteto, do profissional cônscio do cumprimento do seu dever; desse modo, tomei
parte, a Sociedade fundou-se e mais tarde fez a fusão com o Instituto Brasileiro de
Arquitetos, fundado por influência do arquiteto Nereu Sampaio, recebendo a designação
de Instituto de Arquitetos do Brasil. Aquele primeiro movimento encabeçado por
Morales de los Rios Filho e apoiado pelo seu ilustre pai, o prof. Morales de los Rios, de
saudosa memória, teve por fim definir a posição do arquiteto no Brasil. Agora, por
ocasião da Semana do Engenheiro, desejei de coração abraçar meu velho amigo Morales,
mas me contive, preferi não vê-lo, para não ser fascinado pela ânsia de ter que me abrir
com ele, dizendo da injustiça com que os esforços, de quem, como eu, tem exercido a sua
profissão com o mais notado devotamento há mais de um quarto de século!152

151 MONTEIRO NETO, carta ao CREA – 8ª. Região, de 26/04/1942.
152 MONTEIRO NETO, carta ao CREA – 8ª. Região, de 26/04/1942.
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Lelis Espartel, em 09 de setembro de 1942, enviou para estudo e decisão do CONFEA a

pretensão de João Antonio Monteiro Neto. A resposta do Conselho Federal, enviada em 10 de

abril de 1943, encerrava “de forma completa e definitiva o longo ciclo de petições do Sr. João

Monteiro Neto, na sua aspiração de obter o licenciamento de arquiteto”153. O parecer estava

assinado pelo Conselheiro Ulysses M. A. de Alcântara.

Em 29 de julho de 1943, Monteiro Neto solicitou ao Conselho Regional uma nova

carteira profissional com a licença de “projetista-construtor”. Esta carteira foi concedida em 25

de agosto de 1943 com limite para projetar prédios de até cinco pavimentos e construção de

prédios de alvenaria simples de até dois pavimentos.

A última carta encontrada em seu processo é de 28 de julho de 1949, onde ele pedia que

fosse aumentado o seu limite de projetista, mas o pedido foi negado. Em 04 de junho de 1949 foi

dada a baixa de seu escritório, o Stúdio Monteiro Neto.

2.2. Ascensão do cronista e seu público

Ainda antes de ingressar na batalha pelo reconhecimento, e provavelmente ecoando um

itinerário assinalado pelo mergulho nas novas condições de exercício profissional, onde quer que

elas se encontrassem, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no Rio Grande Sul, junto a

organismos e repartições públicas ou a empresas  de construção, financiamento ou incorporação

imobiliária que pela primeira vez se abriam aos arquitetos país afora, Monteiro Neto encontraria

em Porto Alegre uma oportunidade de intervir ideologicamente no debate arquitetônico

contemporâneo. Se a motivação inicial da escrita de fato se alinhava a um engajamento nas

associações de arquitetos, quando ainda no Rio de Janeiro, não podemos comprovar. Em todo

caso, o estilo de sua atuação na imprensa rescendeu a uma visão mais pragmática e auto-didática

das questões de arquitetura e construção. De fato, já o título de sua coluna semanal, publicada no

jornal Diário de Notícias entre agosto de 1930 e janeiro de 1932, sendo interrompida ao longo deste

período por apenas 45 dias, durante o período da Revolução de 1930, sugeria uma acessibilidade

imediata do saber arquitetônico ao fazer construtivo ao mesmo tempo que postulava uma maior

proximidade dos arquitetos em relação às necessidades e problemas comuns: “Para quem quer

construir” aludindo a um estilo manualístico de informação e instrução do homem ou do gosto

153 ALCÂNTARA, Ulysses M.A. de.  Carta do CONFEA ao CREA – 8ª. Região, de 10/04/1943.
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comum. A partir de 1932, a coluna deixaria de circular por um ano, retornando entre janeiro e

março de 1933, com o mesmo formato.

De fato, a coluna foi inaugurada como uma seção de orientação aos leitores que

pretendiam construir suas casas, discutindo com seu público preferências estilísticas, alternativas

de mobiliário e questões técnicas, como iluminação, ventilação e ocupação no terreno, além da

adequação dos edifícios ao meio local. Discutia também o problema da habitação popular,

defendendo neste setor a importância da contratação de profissionais: o arquiteto para a

realização e fiscalização do projeto e o engenheiro para a execução da obra. Devido ao sucesso

alcançado por Monteiro Neto, a coluna logo se tornaria uma seção de consultas, para a qual os

leitores escreviam cartas pedindo orientação para a construção de suas casas e recebiam como

resposta projetos publicados na edição de domingo do jornal.

Em todo o período de sua coluna, João Antonio Monteiro Neto pregou a valorização dos

elementos nacionais: a utilização de materiais nacionais, de profissionais nacionais e a instauração

de uma arquitetura verdadeiramente brasileira, adequada ao clima e às condições locais. Além

disso, mostrava uma grande preocupação de que tanto essa arquitetura quanto a casa própria

fossem acessíveis a todos, independentemente da condição financeira, orientando seus leitores

em relação aos princípios de economia e à contratação de profissionais idôneos.

Provavelmente ela nasceu em 24 de agosto de 1930, quando o Diário de Notícias publicou

um artigo não assinado, com o título de “As construções modernas”. Nele, o jornal resumia o

sentido da coluna e ao final acrescentava um “[...] projeto do arquiteto Monteiro Neto, da

Sociedade Central de Arquitetos e funcionário da Intendência Municipal de Porto Alegre”154.

Segundo o autor deste primeiro artigo ali publicado, a coluna seria direcionada a todos os que

pretendiam construir uma casa dentro dos preceitos da economia e da higiene, mas sem deixar de

lado a elegância das linhas externas e o conforto interior, pois [...] “a construção de casas ao

mesmo tempo elegantes e econômicas, nobres em seu aspecto e sóbrias em sua disposição

interna, deve[ria] ser a primeira preocupação pelo grande problema da habitação dos pobres”155.

O primeiro artigo assinado por Monteiro Neto foi publicado em 7 de setembro de 1930.

A partir daí, a coluna passaria a se chamar “Para quem quer construir. Idéias sobre construções,

arquitetura e arte decorativa interior” e todas as crônicas eram assinadas da seguinte maneira: pelo

154 As construções modernas. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.8, 24/08/1930.
155 Ibidem.
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arquiteto Monteiro Neto, da Escola Nacional de Belas Artes156. Nele, o autor reafirmava os

objetivos da publicação

[...] de apresentar semanalmente um tipo de habitação compatível com a bolsa menos
provida, justamente a que mais anseia pela instalação definitiva de uma casa própria. [...]
A nós, compete dar uma ou outra modalidade a essas realizações, procurando pelos
meios mais práticos e econômicos, encaminhar a todos os que desejam construir uma
casinha, os preceitos em evidência da moderna arte de construir157.

Apresentava assim o destinatário preciso de sua escrita. Tratava-se de atingir um público

médio, de poucos recursos, e como tal era preciso apelar, por meio de uma linguagem acessível,

às supostas aspirações populares à casa própria em seus atributos objetivos de economia,

praticidade, comodidade e higiene (Cf. BONDUKI 1998; SAMPAIO 2000). Em janeiro de 1931,

ele explicava que “Para quem quer construir” havia surgido de uma simples troca de idéias com o

fundador do jornal, Leonardo Truda,

[...] como uma tentativa cheia da maior boa vontade em oferecer semanalmente aos
leitores do Diário de Notícias um traçado novo, uma idéia nova, capaz de servir de guia aos
que afogam a esperança de possuir uma casa grande, senhoril, ou mesmo uma casinha,
onde qualquer que seja a atuação da condição financeira, nunca deve falhar o espírito do
bom gosto158.

Devido ao sucesso alcançado, ao número de cartas pedindo esclarecimentos sobre os

projetos publicados e o apoio dos engenheiros e arquitetos locais, em 28 de setembro de 1930 o

Diário de Notícias resolveu dar à seção uma nova atribuição, a de órgão consultivo, passando a

responder as cartas dos leitores. Após esta data, a seção sofreu uma primeira interrupção,

retornando em 16 de novembro do mesmo ano.

O sucesso da publicação seria objeto de comentário em várias ocasiões ao longo da

existência da coluna. Como no dia 7 de dezembro de 1930, quando Monteiro Neto afirmava que

sua seção permitia avaliar, “pelo número de pedidos de sugestões, o quanto a idéia de possuir

uma casa preocupa[va] o pensamento popular”, pois a quase totalidade dos pedidos recebidos

eram referentes a “casas pequenas, moradias simples, de custo reduzido”159. Ou no artigo

publicado em 23 de agosto de 1931, exatamente um ano após a publicação do primeiro, onde o

156 Como foi visto anteriormente, João Antonio Monteiro Neto não possuía formação de nível superior, era
fundamentalmente um prático. É interessante ressaltar que estas crônicas foram publicadas entre agosto de 1930
e março de 1933, portanto antes da Lei de Regulamentação Profissional de dezembro de 1933, quando o
exercício das profissões ainda era livre.
157 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 07/09/1930.
158 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 11/01/1931.
159 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 07/12/1930.
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arquiteto dizia que, ao iniciar a coluna, estava longe “[...] de supor que o assunto fosse de tão

generalizado interesse” e acrescentava que a seção possuía “[...] uma documentação autêntica da

popularidade alcançada ultimamente, documentação essa representada por mais de setenta cartas

recebidas durante um ano”160.

Durante todo o período de circulação da coluna, Monteiro Neto não deixou de repropor

aos seus leitores os temas que considerava fundamentais para quem pretendia construir sua

residência. Entre eles, alguns se destacaram pela recorrência ao longo dos anos e pelo

posicionamento decidido do cronista a seu respeito: o papel do arquiteto e do engenheiro neste

processo, a própria noção de uma habitação econômica, as novas tendências abertas à arquitetura

naquele momento e a necessidade do desenvolvimento de uma arquitetura nacional.

2.3. As competências do arquiteto

Antecipando-se aos conflitos e polêmicas que o processo de regulamentação nacional da

profissão suscitaria a partir de 1933, particularmente no Rio Grande do Sul (WEIMER 1989)

onde o próprio João Antonio Monteiro Neto logo veria a sua margem de atuação profissional

juridicamente limitada e interditada, um dos pontos mais discutidos em suas crônicas seria o das

responsabilidades respectivas do arquiteto, do engenheiro e do construtor no campo das

edificações.

 E isto desde o início de sua atividade. Para o cronista, o arquiteto podia ser definido

como “[...] uma figura de utilidade, sob cuja influência a obra se realize, o guia sincero e honesto

do proprietário, o observador meticuloso de todas as necessidades de uma família, segundo o

grau de cultura e as possibilidades econômicas”161. Definindo nos termos do exercício liberal da

profissão, em seu trabalho,

[...] o arquiteto se depara sempre com inúmeras dificuldades, como sejam: introduzir
dentro de uma limitada área de terreno tudo o quanto em seu programa o proprietário
discrimina; convencê-lo de que elabora com erro e demovê-lo desse ponto sempre que
suas pretensões estiverem fora de lógica, a ponto de exigir coisas absurdas e
inexeqüíveis162.

160 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.18, 23/08/1931.
161 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 25/10/1931.
162 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 22/01/1931.
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Concebido preferencialmente em sua relação direta com a clientela privada, uma de suas

atribuições fundamentais dizia respeito ao projeto habitacional. Para ele, na construção de uma

casa, o arquiteto deveria ser capaz de ampliar a ótica do proprietário para além do aspecto

puramente econômico, englobando também a harmonia do conjunto e um acabamento perfeito

da construção. Era neste sentido que a contratação de um arquiteto se justificava. Pois, segundo

Monteiro Neto, vários exemplos de contratos feitos entre proprietários e construtores atestavam

o absurdo a que se expunha a arquitetura quando o elemento custo imperava sobre os demais,

produzindo com freqüência o fracasso da própria obra. Sob este imperativo exclusivo, nem

sempre as casas residenciais proporcionavam o bem-estar de seus moradores, pois “[...] nem

todos chegaram à conclusão de que a casa [era] o homem e que para cada homem deve[ria] haver

uma casa”. Se esta idéia estivesse bem entendida, “[...] a função do arquiteto como orientador do

problema residencial estaria definitivamente implantada, se todos compreendessem que, do

mesmo modo como consultamos a um médico ou a um advogado, deve[ría]mos consultar

também um arquiteto”163.

 À medida em que se tratava de enfrentar o problema da habitação em seus requisitos

propriamente humanos, pensava Monteiro Neto, o arquiteto deveria conhecer seu cliente na

intimidade, observar os seus hábitos e costumes, ver como vivia a família, levando em conta a

educação doméstica e o grau de cultura intelectual dos seus componentes. Com esses dados, o

profissional estudaria o caso e “[...] inútil ser[ia] prever um insucesso, pois a apresentação do

primeiro esboço ser[ia] como um espelho onde [...] o cliente ver[ia] refletido todo o seu

pensamento, toda a sua idéia de bem-viver”164.

Daí, portanto, a precedência do projetista em relação ao construtor em “Para quem quer

construir”. Para ele, o construtor só deveria ser procurado depois que os planos construtivos da

obra já estivessem prontos, quando tudo já tivesse sido discutido, resolvido e representado no

papel. Ao construtor caberia, então, “[...] procurar executar a obra sem se afastar do projeto, a

fim de não alterá-lo em seu conjunto e evitar imprevistos orçamentários que quase sempre

constitu[íam] o ponto de discórdia entre proprietários e construtores”165.

 Em crônica publicada em maio de 1931, Monteiro Neto retomou o assunto atestando

“[...] com grande desilusão que a arte de construir não conquistou ainda entre nós, um plano

163 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 14/12/1930.
164 Ibidem.
165 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 22/01/1931.
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desejado. [...] E isto por que grande parte do nosso público ainda não definiu bem a missão do

arquiteto e do urbanista”166.

 Aos proprietários que pretendiam construir suas casas, recomendava que deveriam pensar

na grande responsabilidade que tinham ao assumir este empreendimento, no bem estar e na

saúde dos que iriam habitá-la, no juízo que no futuro as gerações poderiam fazer da nossa

mentalidade e no “[...] ridículo a que pode[ría]mos nos expor na época presente, se a nossa casa,

fruto dos nossos sacrifícios, por culpa nossa, constitu[ísse] uma mostra concreta de teimosia, ou,

por que não dizermos, de nossa pouca cultura”167.

 Os riscos deste descompasso entre a arquitetura e a construção podiam ser atestados nos

próprios edifícios construídos a partir de seus projetos em Porto Alegre. Para sua tristeza, os seus

projetos pareciam-lhe deturpados em sua racionalidade e modernidade pela inépcia dos

profissionais contratados, não devidamente habilitados para a sua edificação.

Por que não confiar, pois, a execução de nossa casa ao engenheiro, o construtor
autêntico, o homem de cultura superior que para a ressalva de seu nome, não mede
sacrifícios? O engenheiro, pela disposição definida que tem como profissional é o
primeiro a não dispensar nunca a interferência do arquiteto, por que este é, na verdade, o
idealista do plano, a única pessoa apta a, no decorrer de uma obra, aumentar ou suprimir,
pois é o responsável pelo todo harmônico do conjunto. O engenheiro e o arquiteto se
completam, um é indispensável ao outro, por que ambos se compreendem devido ao
paralelo de cultura existente entre ambos. O construtor – mestre de obra, já não é assim;
é, como se diz, “superior”, e devido a essa “superioridade” que, para a vergonha da época
que atravessamos, há muito é amparada pela falta de legislação profissional, ele se julga
apto, com direitos, e preparado naturalmente para desvirtuar todos os planos
construtivos que lhe cabem às mãos, e deixar em cada obra executada, o estigma da
obscuridade 168.

A considerarmos a assinatura do cronista, como “arquiteto da Escola Nacional de Belas

Artes”, e também o insucesso de todos os seus pleitos posteriores junto ao CREA, no sentido de

ver reconhecida a sua experiência com obras como suficiente para conferir-lhe o título de

arquiteto, não deixa de ser irônico que a crítica do mestre de obras recorresse à causa da

formação profissional regular. Em todo caso, ao pleitear uma unidade nova entre arquitetura e

engenharia, Monteiro Neto parecia reconhecer um compromisso do arquiteto com a obra que

transcendia a sua função tradicional de decorador. Proposição aliás recorrente em todo discurso

de vanguarda a partir de Garnier, Perret, Behrens e Loos (BANHAM 1979, FRAMPTON 1997),

particularmente depois da guerra, seja com Walter Gropius (GROPIUS 2001), seja com Le

Corbusier (Por uma Arquitetura). Isto era visível, por exemplo, na recusa do cronista em atender

166 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.20, 24/05/1931.
167 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.20, 24/05/1931.
168 Ibidem.
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o pedido de um leitor para que lhe concebesse uma fachada a partir de uma planta já delineada.

Para Monteiro Neto, enganava-se o leitor ao pensar na fachada apenas como um detalhe de arte.

Se leitor pensa assim, sacrifica a fachada, pois provavelmente ela não se encaixe na planta
ou não se preste para o local. Além disso, se o arquiteto desconhece a planta, se não tem
uma idéia do volume da obra, do local e das predisposições financeiras do proprietário e
se não tem indicações do tipo ou estilo a ser dado à casa, é praticamente impossível
projetar uma fachada169.

Previa então que com a “vertiginosidade” que o homem moderno se encaminhava para o

aperfeiçoamento, este modo de encarar a construção acabaria, pois já era tempo de

“compreendermos que a construção de uma casa não [era] coisa tão sem importância que

[pudesse] ser posta em prática por pessoa que não [tivesse] feito estudos especializados em

construção civil ou arquitetura”170. Assim como reduzir a arquitetura a mera decoração era uma

simplificação perigosa, também o era identificar as responsabilidades do engenheiro as do mestre

de obras,

[...] construir uma casa com o simples auxílio de um mestre de obras é o mesmo que
confiar um doente aos cuidados do “Pai Alfredo”. Quando o “Pai Alfredo” cura é por
que o caso não era de morte mas, quando o mestre de obras atua, fica concretizada a falta
de escrúpulos e a ignorância do dono da obra171.

Na verdade, a questão dos mestres de obras apresentava uma especificidade no Rio

Grande do Sul. Como vimos, boa parte deles era formada por profissionais estrangeiros, na

maioria imigrantes europeus chegados após a Primeira Guerra. Devido à preponderância de

firmas de exportação teutas no Rio Grande do Sul, grande parte deles provinha da Europa

germanizada (alemães, tchecos, austríacos e suíços). Entre eles, Monteiro Neto destacaria

também os de origem italiana, que exerciam sua atividade no interior e que, para ele,

conservavam a lembrança de coisas de sua pátria. Suas obras, mesmo com falhas de concepção e

técnica, eram moldadas em linhas clássicas e era raro encontrar algum que não tivesse como guia

um compêndio das cinco ordens de arquitetura. O problema era que

[...] o mestre de obra de hoje não procede assim. De mentalidade visivelmente inferior, a
ponto de não distinguir um capitel Coríntio do Compósito, ele elabora planos
construtivos (em condições de serem aprovados pelas municipalidades), intitula-se

169 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.13, 27/09/1931.
170 Ibidem.
171 Ibidem.
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arquiteto, e muitas vezes engenheiro; é, como se vê, um tipo mais modernizado. [...] Suas
obras, porém, exigem certos reparos, senão uma severa censura172.

 Observava ainda que, desde o final da Primeira Guerra, o Brasil tornara-se um campo

aberto para a atividade desses profissionais, muitos vindos da Alemanha, da Áustria, da Rússia e

da Tchecoslováquia, e acreditava que talvez

[...] ao saírem do país de origem eles nunca pensassem em exercer tal profissão, mas uma
vez aqui, nesta admirável terra de promissão, tudo lhes vem ao encontro e, graças à
generosidade de nossas administrações municipais e à elasticidade da nossa
regulamentação profissional, eles se embarafustam por entre os que sabem e estudam e,
ei-los, dentro em pouco, estabelecendo uma concorrência prejudicial173.

 Monteiro Neto cobrava dos poderes públicos municipais dos Estados onde não existia

regulamentação profissional que evitassem que o aspecto monumental das cidades fosse

prejudicado com a “obra impatriótica destes construtores improvisados” e recomendava que “[...]

como exist[ia] uma linha típica de arquitetura, a qual pelos seus característicos, pela sua

ambientação e mesmo pelo sentimento espiritual predominante, reconhec[ía]mos como sendo

alemã, russa ou austríaca, deve[ria] existir uma outra que, pelas mesmas razões, [fosse]

brasileira”174. A querela profissional em relação aos estrangeiros alongava-se em causa nacional, a

queixa em relação aos mestres de obras sendo ali particularmente endereçada à contaminação de

origem não latina, e portanto alienígena, da arquitetura praticada no sul.

 Para resolver esta questão, propunha então que

[...] cada municipalidade, a começar pela capital, institua um serviço de censura estética, o
qual não se limitará, naturalmente, a apontar falhas na concepção, mas a apresentar
sugestões novas, cingindo-se ao padrão estabelecido para cada tipo de habitação.
Segundo a zona da cidade e tendo em vista, sobretudo, o predomínio do espírito nacional
no conjunto das fachadas. Esse trabalho de censura, é claro, deverá ser feito por
brasileiros natos em terceira geração, a fim de evitar o efeito de influência na
descendência estrangeira. Deste modo poderíamos iniciar uma campanha de
nacionalismo, acolhendo entretanto, como temos acolhido, os estrangeiros capazes e
cultos, mas repelindo energicamente os intrujões que desassobradamente procuram
desvirtuar o nosso patrimônio artístico175.

A idéia de censura estética, naqueles anos mobilizada no sentido de defender ora a

racionalidade urbanística, ora a racionalidade arquitetônica ante as ameaças da construção

172 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 23/11/1930.
173 Ibidem.
174 Ibidem.
175 Ibidem.
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desenfreada e do cosmopolitismo eclético, era revisada no Rio Grande do Sul à luz da

problemática da cultura local. Da maneira como seria praticada pelos arquitetos na cidade,

tratava-se de combater não apenas o especulador imobiliário e o construtor inepto, mas também

a ameaça étnica descaracterizadora, alemã, russa ou austríaca, a eles identificada.

2.4. Um novo molde arquitetural

O envolvimento com as questões do meio profissional local, todavia, não levou Monteiro

Neto a isolar-se do debate nacional e internacional contemporâneo. Em suas crônicas, ao

contrário, revelou certa atualização quanto às novas idéias que surgiam sobre a arquitetura no

Brasil e no exterior. Em setembro de 1931, explicava que

[...] o fato de estarmos num extremo do Brasil, a muitas milhas da capital do país, e a outras tantas
das capitais européias, não quer dizer que não possamos estar ao corrente do que vai pelo velho
mundo. Um intercâmbio intelectual nos proporciona os meios de acompanhar a obra dos
arquitetos modernistas da Europa e da América Latina176.

No mesmo artigo, dizia ter em mãos a edição de agosto177 da revista Deutsche Bauzeitung, de

Berlim, que publicava uma série de projetos de habitações construídas em Milão pelo grupo

M.I.A.R, explicando aos leitores que esse grupo,

[...] atendendo às circunstâncias da crise econômica que atravessa o seu país, resolveu
lançar um novo molde arquitetural [...]. Dando este passo, os jovens italianos abandonam
o seu passado, esquecem os classicismos, descrêem da eficácia, no momento, dos
ensinamentos de Miguel Ângelo, de Palladio e de tantos outros178.

O grupo M.I.A.R. (Movimento Italiano per l’Architettura Razionali) era uma organização

de arquitetos que pregava a renovação da arquitetura italiana, que deveria ser direcionada a

exprimir os ideais do fascismo. Com efeito, justamente em 1931, ocorreu a sua primeira

manifestação oficial, uma exposição na galeria de Pietro Maria Bardi em Roma, que gerou

tamanha polêmica que viria a acarretar a dissolução do movimento. Segundo Benevolo, durante a

176 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.14, 20/09/1931.
177 A crônica foi publicada em setembro, o que demonstra que as revistas estrangeiras chegavam com certa
rapidez ao Rio Grande do Sul.
178 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.14, 20/09/1931.
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inauguração da mostra, foi entregue à imprensa uma declaração do grupo que dizia que “seu

movimento não possu[ia] qualquer outra intenção moral senão a de servir a Revolução [fascista]

[...]”. E invocavam a confiança de Mussolini para os desse os meios de realizá-lo (BENEVOLO

1998, p.546). Segundo Zevi, a despeito do alinhamento oficial, o fracasso do movimento teria

derivado da crença ingênua e já claramente ultrapassada dos jovens na prioridade dos ideais

artisticamente revolucionários no âmbito cultural do fascismo. (ZEVI 1950, pp.234-7). Monteiro

Neto também lembraria a relação deste movimento com a sua opção política, dizendo ser

admirável que “o grupo M.I.A.R., ao iniciar a sua obra modernista [tenha escolhido] para patrono

o Sr. Mussolini, que foi quem descerrou a cortina sob a qual se ocultavam as casas modernistas

construídas pelos novos da Itália”179.

Se, por um lado, acompanhava a vinculação dos arquitetos modernos ao fascismo na

Itália, também encontraria inspiração, particularmente no quesito habitação, entre as vanguardas

internacionais que se encontravam na Alemanha. Com efeito, entre suas referências à nova

arquitetura européia, incluiria a Exposição de Habitações Econômicas de Weissenhof, realizada

em outubro de 1927 em Stuttgart, na Alemanha, onde foram apresentadas uma série de casas de

habitações coletivas e isoladas, construídas dentro dos princípios da arquitetura moderna, de

autoria de dezesseis dos arquitetos modernos mais importantes da Europa, entre eles os alemães

Mies van der Rohe, o diretor artístico da exposição, Walter Gropius, Peter Behrens, Hans

Poelzig, Ludwig Hilberseimer, Hans Scharoun, Hans Poelzig, Max e Bruno Taut, o francês Le

Corbusier, o belga Victor Bourgeois e os holandeses Mart Stam e J.J.P. Oud180.

Segundo Benevolo, o Weissenhof Siedlung, tinha um caráter experimental, já que não era um

conjunto unitário, formado por tipos de edificações repetidas, mas um mostruário de edifícios

diversos que exibia ao público, pela primeira vez, um panorama unitário do movimento

moderno. O confronto direto entre as obras de muitos arquitetos, provenientes de várias nações,

evidenciava os propósitos comuns mais do que as diferenças e tornava visível a convergência

substancial entre pesquisas de origens diversas (BENEVOLO 1998, p.456-9). Era, portanto,

claramente modernista a fonte em que Monteiro Neto bebia: “[...] a arquitetura moderna, tal qual

como [vinha] sendo interpretada em todas as grandes cidades, oferec[ia] ao arquiteto uma fonte

inesgotável de oportunidades para apresentação de linhas e formas novas”181.

179 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.14, 20/09/1931.
180 A respeito da exposição de 1927 ver: POMMER, R.; OTTO, C.F. Weissenhoff 1927 and the Modern
Movement in Architecture. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
181 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.4, 06/12/1931.
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Era preciso, pois, caracterizar a tendência em conjunto. Em crônica de abril de 1931, o

autor oferecia aos seus leitores uma longa explicação sobre a arquitetura moderna internacional.

Para ele, a crise econômica mundial, fruto da Primeira Guerra, teria introduzido

[...] na arte de construir, modificações que [...] são como que uma greve concretizada ao
espírito da arte nascida e praticada antes da guerra. E dessa greve, onde o espírito e a
forma, forçados pela eminência do momento se irmanavam numa aliança caprichosa,
surgiu uma nova arte moderna “d’aprés” guerra – simples, completamente despida de
adornos, nua182.

Monteiro Neto freqüentemente referia-se à nova arquitetura surgida na Europa como um

“novo molde arquitetural”, ou seja, um novo estilo que representava bem a realidade do

momento. Entretanto, este estilo exigia um longo estudo, uma observação que se estendia às mais

minuciosas pesquisas de arte antiga. E citava como exemplo o Palácio dos Doges de Veneza,

explicando que se fizéssemos  “[...] uma abstração completa de sua decoração, nada nos restar[ia]

senão um caixão apoiado por uma colunata de arcos, tal a ausência de movimentos de planos”. Se

a decoração na arquitetura do passado era essencial a sua compreensão, “[...] na arquitetura

moderna esta possível hipótese desaparec[ia] por que a sua beleza, a sua harmonia se faz[ia] sentir

através de uma nudez movimentada”183.

Devemos notar que vamos substituir a escultura pelas linhas retas, e que estas linhas
devem ser iluminadas do mesmo modo como são os ornatos, segundo o valor de seus
planos; não teremos mais a cornija a projetar uma sombra horizontal ao longo de uma
fachada, mas teremos essa sombra projetada segundo o movimento dos planos da
fachada, teremos as marquises de concreto, as portas de umbrais aprofundados e, enfim,
uma série interminável de meios para provocar a sombra harmoniosa das fachadas, sem
contudo quebrar a harmonia e o bom senso do interior184.

Um mês depois, em maio de 1931, o cronista retomou sua exposição sobre a arquitetura

moderna agora focalizando a questão da economia e da padronização como dimensão coerente

com a época. Para ele, o predomínio do lado econômico da construção vinha ganhando terreno

“de tal forma que as edificações [eram] forçadas a apresentar um aspecto mais ou menos

compatível com o momento”185.

182 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.10, 05/04/1931.
183 Ibidem.
184 Ibidem.
185 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.11, 03/05/1931.
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Seja por espírito de economia ou por vontade de estar em dia com a evolução, o fato é
que nas grandes construções modernas das grandes cidades, nota-se a preocupação em
formar-se um padrão que futuramente servirá de base para o julgamento e, quiçá, de
confronto com a obra realizada numa época de recursos parcos.  Todavia esse confronto
será de grande interesse para os que produzem nessa época, por que, de acordo com ela e
suas possibilidades, são as nossas produções e, portanto, se apresentarmos um bom
trabalho, nele existirá um grande esforço, esforço este que aparecerá, por certo, triplicado,
quando em dias mais abundantes observarmos o que fizemos sob a ação de penosos
limites de restrição econômica186.

Segundo Monteiro Neto, a ânsia de barateamento incutida no espírito dos arquitetos

modernos vinha criando uma arte mais nova. Assim, na arquitetura moderna tudo era

representado por uma seqüência de linhas e de plantas de tal modo estudadas, que em certos

casos, valiam por um estilo e este novo modo de fazer arquitetura, cuja preocupação deixava de

ser a ornamentação e passava para a composição de planos e volumes, demonstrava um grande

esforço artístico:

Se compararmos uma pequena casa cingida em linhas modernistas com uma de igual
obediência a um estilo qualquer conhecido, veremos que por muito que seja o apuro de
sua decoração, esta não encerra em sua forma mais arte que aquela, por que esta pode ser
representada por um bloco de poucas linhas, porém fartamente decorada e onde nem
sempre impere o espírito de criação: ao passo que aquela onde a decoração é posta
completamente de lado, se destaca pelo encontro harmonioso das linhas, de tal modo
lançadas que suas sombras chegam a fazer prodígios como elementos de decoração187.

Era preciso também ultrapassar a superfície decorativa da arquitetura e olhar para a sua

disposição interior. Para Monteiro Neto, “[...] as casas modernas não se caracteriza[va]m tão

somente pela linha exterior das fachadas, e sim, também, pelo traçado de seus dispositivos

internos”188. Ele explicava que “[...] a substituição de elementos decorativos esculturados por

planos superpostos, formando sombras agradáveis e, em harmonia com o todo de uma casa, veio

implicar consideravelmente na organização das plantas baixas”189.

O novo “molde arquitetural” implicava, portanto, em inovações no espaço interno e no

mobiliário em sua concepção tradicional de adorno interior. A crônica publicada em 01 de

fevereiro de 1931 faria uma crítica ao mobiliário clássico e pesado que alguns proprietários ainda

insistiam em manter em suas residências. Para o autor, a arrumação de uma casa deveria ser uma

arte praticada somente depois de muito estudo190.

186 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.11, 03/05/1931.
187 Ibidem.
188 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.14, 20/09/1931.
189 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.4, 06/12/1931.
190 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 01/02/1931.
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Em todos os objetos que adornam uma casa, quer pela sua natureza, quer pelo modo em
que se encontram dispostos, há sempre um tom de personalismo e em conjunto, quase
sempre denunciam de maneira mais flagrante, a cultura e até mesmo o caráter de seu
possuidor. Uma poltrona de legítimo couro da Rússia, ou cadeira entalhada em estilo
francês, uma ou outra, do ângulo do jardim de inverno, ou ao pé da lareira onde se
encontrem, olha o seu dono sempre com uma expressão de requintada nobreza, como
quem quer dizer: vamos, aproxime-se mas, ao sentar, mostre distinção. Os armários da
biblioteca supõem-se de mais valor que as obras que nele se encerram e esta convicção se
acentua quando eles, os armários, reconhecem que para os seus donos, a biblioteca é
apenas um esplêndido fumoir 191.

Mais ao final do artigo, observava que o homem moderno começava a aceitar um

ambiente mais leve, mais condizente com a época, adotando os princípios da arte nova. “[...]

Numa casa moderna pod[ia]-se sempre ter emoções novas [...], pois o bom senso aconselha[va] a

transformar sempre o aspecto interior de uma casa, por meio de modificações na disposição dos

móveis e adornos; esta operação feita de tempos em tempos não só beneficia[ria] aos objetos que

por essa ocasião ser[iam] limpos e tratados, como alegra[ria] o ambiente, apresentando novo

aspecto a quem neles habita[sse]” 192.

Baseada, pois, em tendências de renovação e internacionalização vigentes na Europa, a

arquitetura moderna era traduzida para seus leitores como uma operação de depuração estética

dos requisitos práticos, de construção e comodidade, e não apenas de economia, em um molde

passível de ser assimilado à arquitetura de qualquer habitação contemporânea. Contudo, para

além destes requisitos de cunho universal, era preciso atentar ainda para as imposições locais.

2.5. Nacionalização do estilo: a casa moderna

A despeito da clara associação a princípios de vanguarda, Monteiro Neto publicou em sua

coluna projetos inspirados nos mais variados estilos. Dentre eles, nota-se a preferência por dois

em especial: o Neocolonial, que desde a primeira crônica seria defendido por ele como uma

alternativa nacional ao classicismo e uma arquitetura moderna nacionalizada, que surgiria com o

decorrer das publicações, principalmente a partir de 1931. É importante ressaltar que o arquiteto

não deixaria o Neocolonial de lado para defender a arquitetura moderna, as crônicas abordando o

assunto aparecem mescladas durante todo o período de publicação da coluna.

191 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 01/02/1931.
192 Ibidem.
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Através da observação de vários projetos seus construídos em Porto Alegre e também

dos projetos publicados por ele junto às crônicas no Diário de Notícias, percebe-se que Monteiro

Neto era um profissional que, a despeito da informação arquitetônica que manipulava, não

deixou de projetar em diversos estilos: em neocolonial, em Luis XVI modernizado, em gótico

alemão moderno, em missões, em art-déco, em estilo purista etc (MACHADO 1998, p.204). A

arquitetura moderna era mais um entre eles, geralmente vinculando-se a critérios de economia na

construção. Em geral, os projetos apresentados no jornal pelo cronista recorriam a um

vocabulário acadêmico, mas sempre vinham acompanhados dos termos “moderno” ou

“modernizado”. Entretanto, ele também apresentaria projetos marcados por linhas “modernas”,

que se destacavam por uma volumetria diferenciada, tetos planos e ausência quase total de

ornamentação.

O fato é que, para Monteiro Neto, independentemente do estilo, o mais importante era

que se produzisse uma “arquitetura nossa, brasileira”193, por mais que baseada em idéias

estrangeiras, que fosse adaptada às condições locais. Na própria propaganda de seu escritório na

Revista do Globo, Monteiro Neto oferecia ao mesmo tempo uma “arquitetura regional, clássica e

moderna”194.

193 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 07/09/1930.
194 Publicidade: Stúdio Monteiro Neto. Revista do Globo, Porto Alegre, n.23, 19/11/1932, s.p.

Figura 27: Publicidade Studio Monteiro Neto



87

No Brasil, o período que vai do final do século XIX até as primeiras décadas do século

XX, foi genericamente caracterizado pela prática da arquitetura eclética (FABRIS 1987), em que

estilos de diferentes períodos cronológicos e diferentes origens se mesclavam em um mesmo

edifício, aquilo que Hitchcock chamou de “ecletismo de estilo” (HITCHCOCK 1994). Durante a

publicação de sua coluna, Monteiro se mostraria fundamentalmente contrário ao ecletismo, que

igualmente imperava na paisagem arquitetônica da capital gaúcha (WEIMER 1987, 1989). Para

ele, 80% dos prédios construídos na cidade obedeciam a tipos ou estilos estrangeiros deturpados,

o que além de “[...] uma inferioridade de compreensão estética”195, representava um atraso e

conservadorismo em relação às tendências contemporâneas.

[...] o espírito de conservação na arquitetura não devia predominar: ele é o classicismo
passado, imóvel, que representa a fundação de nossos conhecimentos não há dúvida; mas
não é por essa razão que sejamos obrigados a praticá-lo por toda a vida. A emoção de
uma nova forma que nos seduz; a vertigem de motivos novos nos atrai; o nosso espírito
de ebulição constante reclama novas sensações, e daí a necessidade de estar com os
novos, com os que pensam livremente196.

Consoante com o debate sobre a adoção de um estilo arquitetônico adaptado à realidade

brasileira, Monteiro Neto sugeria em suas crônicas o desenvolvimento no Brasil de um estilo

Neocolonial. De fato, é provável que tendo atuado no meio arquitetônico carioca nos anos 1920,

e participado inclusive da criação em 1924 do Instituto Central de Arquitetos, de cuja diretoria

tomaria parte o expoente local do movimento neocolonial, o professor da ENBA José Mariano

Filho197, Monteiro Neto há tempos compartilhasse do ideário estético de inspiração nacionalista.

O ano de 1914 é considerado a data inaugural do movimento neocolonial no Brasil. Neste

ano, Ricardo Severo, engenheiro português radicado no Brasil, proferiu na Sociedade de Cultura

Artística, em São Paulo, a conferência “A arte tradicional no Brasil”, preconizando a valorização

da arte tradicional como manifestação da nacionalidade e como elemento de constituição de uma

arte brasileira. Discorrendo sobre as origens portuguesas da cultura brasileira, Severo defendia ao

estudo da arte colonial como orientação para a “perfeita cristalização da nacionalidade” e

superação de uma tendência acadêmica e cosmopolita dissolvente (SILVA 2005). Esta

conferência foi publicada em 1916, possibilitando ampliar a divulgação das idéias apregoadas por

ele. Nesta época, em diversos países da América, assim como em Portugal, se estava dando uma

195 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 23/11/1930.
196 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.17, 14/06/1931.
197 SANTOS, P. Presença de Lúcio Costa na Arquitetura Contemporânea do Brasil. Conferência. Rio de
Janeiro, 1960 (mimeo).



88

busca generalizada do tradicional, através da adoção de estilos arquitetônicos inspirados em obras

do passado (TELLES 1994, p.238).

Entretanto, seria o proselitismo do médico e historiador de arte José Mariano Filho, no

Rio de Janeiro, que garantiria uma maior repercussão do movimento no Brasil. Responsável pela

denominação “neocolonial” ao movimento, seu ativismo a partir de 1919 como ideólogo e

incentivador junto aos arquitetos e artistas, abriu espaço para que uma série de obras públicas

fossem executadas com inspiração na arte tradicional brasileira. Através de sua participação em

órgãos de classe dos arquitetos, patrocinou a realização de alguns concursos, cujos projetos

deveriam obrigatoriamente ser realizados em estilo neocolonial. Para muitos, é verdade, o

neocolonial, na prática, viria a se caracterizar como mais uma variação do ecletismo. Na busca de

um “estilo” mais adequado à realidade étnica e histórica do Brasil, em um contexto

desconcertante de dilemas sobre a arquitetura do século XX, o que se alcançava era uma colagem

de estilemas de várias fases da arquitetura portuguesa e luso-colonial, em clara reprodução de

uma postura eclética (LEMOS, 1979, p.130, FABRIS 1987, p. 287, SEGAWA 1997, p.38).

De fato, já em sua primeira crônica no Diário de Notícias, Monteiro Neto publicou o

projeto de uma residência neocolonial. Para ele, o neocolonial era “o estilo da arquitetura

brasileira”, e, fazendo eco às palavras de Severo e Mariano, afirmava: já era “[...] tempo de

mostrarmos o que é nosso, estudando os motivos da nossa flora, da nossa fauna, dos nossos

costumes e da nossa história, aplicando-os como elementos decorativos” sem “[...] nos limitar aos

motivos de arquitetura trazidos por D. João VI, ou [...] prosseguir no classicismo afrancesado de

Montigny, lindos e imponentes, reveladores do apuro de uma arte impecável, porém,

insuportáveis hoje, quando todos ansiamos pelas idéias novas, pela definição de uma arte que,

sendo nova, também seja nossa”198.

Em outra crônica, na qual o autor explicaria a seu público as razões de sua insistência na

apresentação de casas neste estilo, confessava que há tempos já vinha batalhando pelo apuro da

arquitetura típica brasileira, procurando dar aos seus projetos um caráter acentuado de

brasilidade. Para ele, o estilo colonial da época, isto é, o colonial modernizado tanto era brasileiro

quanto português, espanhol e mexicano, em uma palavra ibero-americano; mas no Brasil era

chamado de colonial porque representava o tipo de habitação adotado pelos portugueses quando

vieram para cá.

198 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 07/09/1930.
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As suas linhas geométricas, os seus adornos são a expressão do sentimento espiritual dos
nossos colonizadores sob a influência do meio-ambiente e, se em suas linhas gerais, o
colonial da época representava falhas de estética, era devido à pobreza de elementos
materiais locais; mas isso só acontecia quando as obras eram de custo relativamente
reduzido e se destinavam a fins puramente residenciais, pois, como se sabe, a arte colonial
religiosa conquistou foros de extrema grandiosidade. [...] Haja vista a obra formidável de
Antonio Francisco Lisboa (o Aleijadinho) que durante quase dois séculos ficou encerrada
nos templos religiosos espalhados por todo o Brasil, e que só agora está sendo trazida à
vulgaridade. Por que razão levamos tanto tempo nesta indolência abominável e só agora
nos lembramos de torná-la conhecida?199

Afirmava ainda que “[...] se todos nós fossemos levados pelo esmo desejo de dar a nossa

arte um cunho próprio de nacionalismo, o nosso colonial não só estaria divulgadíssimo, como

seu repositório de motivos ornamentais estaria transbordante e, conseqüentemente, ao alcance

dos que quisessem adotá-los”200. E sugeria que este estilo fosse apurado recebendo um caráter

mais brasileiro e que se fizesse deste “molde arquitetural”, ainda em esboço, um estilo definido,

pois não considerava “[...] justo que nos entreg[ássemos] ao estudo da arquitetura colonial de

outras terras quando a nossa ainda esta[va] por se desenvolver”201.

O tema do Neocolonial voltaria a aparecer em suas crônicas ainda em março de 1931,

motivado pelas preferências de uma de suas leitoras por este estilo. Ali, o cronista explicava que

uma casa em estilo colonial, quando bem executada, devia “[...] agradar ao proprietário brasileiro,

do mesmo modo um chalé suíço deve agradar um suíço, cada tipo ou estilo [tinha] a sua tradição,

a sua história para emocionar o seu dono”202.

199 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.10, 16/11/1930.
200 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.10, 16/11/1930.
201 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 13/12/1931.
202 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.14, 15/03/1931.

Figuras 28 e 29: Residências neocoloniais de Monteiro Neto



90

Da preferência por esse estilo cuja linha evoca todo o início da nossa nacionalidade desde
os remotos tempos de D. João VI, e em cuja simplicidade primitiva há lugar para a
aplicação dos mais variados motivos arquitetônicos extraídos de nossa flora, de nossa
fauna, de tudo enfim, que no Brasil existe de sublime como fonte inesgotável de
inspiração para quem tem talento; dessa preferência depende a sua implantação definitiva
como estilo arquitetônico e daí a sua vulgarização, de um modo agradável e acessível a
todos, ricos e pobres, cultos e ignorantes203.

Vê-se aí, claramente, os ecos da pregação nacionalista de José Mariano, porém aqui

reconciliada às tendências da arquitetura moderna que haviam despertado no ideólogo do

neocolonial o temor do estrangeirismo, do bolchevismo e do judaísmo. Como vimos, a

arquitetura moderna naqueles anos encontraria boa acolhida na coluna de Monteiro Neto no

Diário de Notícias. De fato, naquele mesmo mês de março de 1931, um leitor lhe suscitaria a

elaboração de um projeto para uma residência em linhas modernas. Em resposta, o arquiteto

explicaria didaticamente as razões circunstanciais de cada escolha estilística:

[...] se mais lisa não ficou a fachada, foi devido a pouca frente e altura, pois a arquitetura
lisa, como se vem praticando na Europa, exige muito movimento de linhas, e esses
recursos só oferecem os grandes edifícios, ou melhor, as obras desenvolvidas sobre áreas
grandes; está visto que um edifício de 10 metros de frente e com vinte pavimentos,
também não ofereceria ao arquiteto margem para o desenvolvimento de um estudo
perfeito. [...] No seu caso, por exemplo, fazer uma fachada completamente lisa, com tão
pouca frente e altura, seria construir um caixão sem proporção e estética204.

203 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.14, 15/03/1931.
204 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 29/03/1931.

Figuras 30 e 31: Residências neocoloniais de Monteiro Neto
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E aconselhava ao leitor que se quisesse dar um cunho perfeitamente moderno à fachada,

as esquadrias deveriam ser de ferro, “[...] pois o reduzido das proporções das peças empregadas

em confronto com as de madeira, dar[ia] à fachada um caráter mais simples e, neste caso, mais

moderno”205.

Em junho de 1931, Monteiro Neto publicou no jornal um projeto em resposta a um leitor

que em sua carta pedia “[...] uma casa moderna, seguindo as linhas tão em uso em São Paulo e no

Rio de Janeiro”. Em resposta, o cronista apresentou um projeto caracterizado por “[...] uma linha

acentuadamente moderna, linha esta, usada ainda com certa timidez em nossa capital, onde

muitos mant[inham] ainda, um espírito de conservação”206. Acrescentava ainda que não desejava

criar polêmicas, apresentava apenas o que achava razoável segundo seu grau de observação no

assunto, pois, “[...] em arquitetura dev[ería]mos classificar de arte e de belo tudo aquilo que,

desagradando a uns, [pudesse] agradar a outros”207.

Em agosto do mesmo ano, respondeu a outro pedido de projeto segundo os preceitos da

arquitetura moderna. E explicava ao leitor que “[...] a moderna arte de construir [vinha] fazendo

guerra aos motivos ornamentais [pois] o espírito do conforto e do bem-estar modernos [vinham]

eliminando [...] os elementos julgados supérfluos”. Seu estudo era um bloco “modernamente

construído”, com esqueleto, laje de cobertura e pisos de cimento armado208. A opção pela

205 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 29/03/1931.
206 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.17, 14/06/1931.
207 Ibidem.
208 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.13, 30/08/1931.

Figuras 32 e 33: Residências “modernas” de Monteiro Neto
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arquitetura moderna era evidente nesta defesa da essência construtiva da arquitetura. Entretanto

– explicava - não era um bloco esquisito e desarmonioso como se vinha fazendo em outros países

o que sugeria. No Brasil “[...] não est[áva]mos ainda (felizmente!) em condições de adotar a

arquitetura moderna com o mesmo apuro com que ela [era] adotada na Rússia”209. Era preciso

reconhecer que determinados detalhes construtivos adotados em outros países como “[...] janelas

de dois metros de peitoril ou escadas de cimento armado feitas do lado de fora para economizar

o espaço interno”, não deveriam ser aqui adotados servilmente pois “[...] não constituiriam, por

certo, hábitos modernos, e sim, uma imitação forçada de costumes de outras gentes, noutras

terras”210.

Nesta mesma crônica, Monteiro Neto faria um longo comentário sobre o artigo de

Gregori Warchavchik publicado em Porto Alegre no Correio do Povo211, o que não deixa de

manifestar a permeabilidade deste ideal moderno nacional ao debate mais avançado no país

naquele momento. Segundo Monteiro, em seu artigo “[...] o arquiteto eslavo residente em São

Paulo explanou [...] algumas idéias sobre a arquitetura moderna”. Dizia concordar com “as idéias

do ilustre colega” mas lamentava que ele não fosse brasileiro, não podendo compreender “o

espírito de nossas necessidades”. Aliás, segundo o cronista, em suas obras, o arquiteto russo

209 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.13, 30/08/1931.
210 Ibidem.
211 O artigo de Warchavchik, intitulado “A arquitetura moderna”, foi publicado do Correio do Povo em 23 de
julho de 1931, p. 11.

Figura 34: Residência “moderna” de Monteiro Neto
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denunciava a falta do espírito da nossa nacionalidade, pois os hábitos e costumes brasileiros só

poderiam “[...] ser modificados naturalmente com o evoluir dos tempos, nunca de pé pra mão,

para a satisfação do primeiro estrangeiro que chega[sse]”. E reafirmava concordar “[...] com as

idéias do ilustre arquiteto por que elas representa[va]m idéias novas” mas dizia discordar “[...] de

sua prática, por que ela representa[va] uma falha na interpretação do meio ambiente”212.

Contradição entre prática projetual e ideário arquitetônico remetido àquele que desde a passagem

de Le Corbusier pelo Brasil em 1929 simbolizava a mais clara filiação aos princípios dos CIAMs

(FERRAZ 1965), precisamente quando as imposições nacionais pareciam autorizar o arquiteto

paranaense à mais livre manipulação de princípios formais modernos em nome da adaptação ao

meio local. Com efeito, após a publicação de “Acerca da Arquitetura Moderna” e de sua série de

dez artigos intitulada “Arquitetura do século XX”, publicada no Correio Paulistano no final de

1928, as idéias defendidas por Gregori Warchavchik passariam a sofrer duras críticas por parte de

vários intelectuais e profissionais adeptos de outros estilos, como os arquitetos Dácio Aguiar de

Moraes e Cristiano Stoeckler das Neves (SOUZA 2004, p.14). Mas os argumentos de Monteiro

Neto, ao contrário de seus colegas paulistas, baseavam-se não tanto na rejeição dos ideais

corbusianos, mas na afirmação de um crivo nacionalista de adaptação. Aliás, ao encerrar o seu

artigo, Monteiro Neto afirmava que o projeto apresentado junto com a crônica se enquadrava

melhor, não só exterior quanto interiormente, nas concepções de Le Corbusier, “um dos mais

eminentes arquitetos modernistas da França” que, segundo ele, representava o espírito latino, ou

seja, compreendia nossos hábitos e tradições.

212 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.13, 30/08/1931.

Figuras 35 e 36: Residências “modernas” de Monteiro Neto
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As duas últimas crônicas de Monteiro Neto a tratar de arquitetura moderna defenderiam

precisamente a nacionalização do novo estilo. Com efeito, em 15 de janeiro de 1933, Monteiro

Neto apresentou um projeto baseado em linhas modernas explicando, entretanto, que este não

poderia se enquadrar no que se vinha chamando de “máquina de morar” porque a distribuição

era “[...] bem nossa e por que a lisura de sua fachada [era] quebrada por um certo quê decorativo,

que [era] nacionalista”213. Afinal, segundo ele, o arquiteto deveria demonstrar em suas obras uma

personalidade e esta só se manifestaria com um acentuado cunho de nacionalismo:

[...] construir uma casa tal qual vemos em catálogos ou revistas estrangeiras é falta de
amor próprio; todos nós devemos ser pessoais e a nossa casa deve representar o nosso eu
dentro do ambiente em que vivemos. [...] Dito isto, repetimos, não devemos nos
preocupar com o ultra-modernismo da arquitetura dos outros. Façamos a nossa dentro
dos requisitos da técnica moderna, obedecendo, embora, a formas e sistemas adotados
nos centros mais civilizados do mundo, mas com distribuições compatíveis com o nosso
modo de viver e com detalhes que denunciem sempre a nossa nacionalidade a fim de não
ficarmos desambientados214.

Em 28 de fevereiro de 1933, retornaria ao assunto dizendo que “[...] a casa moderna

pod[ia] ser subordinada a qualquer estilo, pois todos os estilos, clássicos ou contemporâneos,

pode[ria]m ser modernizados segundo a época e o sentimento artístico do arquiteto”215.

Acrescentava que não devíamos nos preocupar com os princípios que vinham d’além-mar, pois

tínhamos elementos próprios para formar uma arquitetura nossa, baseada unicamente em

motivos brasileiros.

A arquitetura simplificada vem, como se sabe, empolgando o espírito de todo universo,
mas é preciso que em cada país, em cada nação, se levante um movimento em prol da
conservação do espírito da nacionalidade, sob o ponto de vista da arte. [...] Nós
brasileiros, por exemplo, embora fascinados pelo aceno do modernismo d’outras terras,
não devemos esquecer que nada fizemos, ou antes, que temos uma arte por desenvolver,
uma arte sublime, legada por nossos irmãos portugueses, por essa gente fidalga e heróica
que a cada minuto, a cada momento, se torna mais nossa216.

Percebe-se nestas últimas passagens, um retorno de Monteiro Neto aos fundamentos da

arquitetura neocolonial depois de um período de vivo interesse e divulgação da arquitetura

moderna. Segundo Callegaro, essas idéias se refletiam também em suas construções em Porto

Alegre. Analisando os processos apresentados por João Antonio Monteiro Neto à Prefeitura no

período 1941-1945, a autora verificou a predominância de projetos em estilo neocolonial ou

213 MONTEIRO NETO, J.A.. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 15/01/1933.
214 Ibidem.
215 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.4, 28/02/1933.
216 Ibidem.
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californiano, representando mais de 57% de sua produção, contra 38,5% de propostas de caráter

moderno propriamente dito. Neste período, o arquiteto construiria um grande número de casas

burguesas de periferia adotando para este tipo de proposta o neocolonial (CALLEGARO 2002,

p.94).

Em 15 de fevereiro de 1931, Monteiro Neto abriu uma exceção entre os exemplos de

habitações “onde predomina o espírito de brasilidade” apresentando um exemplo de residência

nobre. Explicava que era “[...] uma residência subordinada ao sabor de hábitos e costumes

nossos, delineada porém, nos moldes da arquitetura francesa. Um estilo Luis XVI modernizado,

ou para torná-lo mais moderno ainda, uma residência em estilo Adams”217. Dizia que

[...] Adams, [Robert Adam (1728-92), um dos mestres do revival clássico na Inglaterra,
muito influente no continente a partir de 1760] célebre arquiteto francês [SIC], admirador
fervoroso dos motivos arquitetônicos e da arte que marcou o reinado de Luis XVI,
trabalhou com tal abnegação e sentimento espiritual que, após longo tempo de estudos e
observações, conseguiu dar ao estilo então predominante, uma outra modalidade. [...] A
nós brasileiros, dos estilos arquitetônicos, o que nos vem melhor é sempre o francês, e na
arquitetura não poderemos nunca pôr de lado o Luis XVI, estilo que segundo o gênio e o
caráter de cada intérprete, acaba sempre transformado em Adams 218.

217 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 15/02/1931.
218 Ibidem.

Figura 37: Residência estilo “Adams”
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O que dominaria em suas crônicas, todavia, seria o esforço de conciliação entre a

arquitetura moderna e a realidade nacional, entre os padrões modernos e o estilo nacional. O

emprego dos materiais nacionais, neste sentido, seria bastante ressaltado. Monteiro Neto

considerava que no Brasil tínhamos “[...] uma variada coleção de materiais que nos faculta[va]m

meios de produzir efeitos surpreendentes quando aproveitados em seu aspecto natural [...]

possuímos o melhor tijolo [...], as mais lindas pedras e a mais variada coleção de madeiras”219. Em

algumas das construções que desenhava para seus leitores, recomendava o uso de tijolos

aparentes no exterior220.

Sugeria também o uso do concreto armado em alguns projetos, aconselhando o maior

cuidado no emprego deste material. Alertava que o uso desta técnica aumentaria o lado

econômico da construção, mas ressaltava suas vantagens, sob o ponto de vista dos problemas de

infiltração de águas e oscilações de temperatura. Como o uso do concreto armado ainda não era

uma prática muito comum em Porto Alegre, Monteiro Neto recomendava que o trabalho deveria

ser executado por firmas especializadas, “como a John Manville, muito conhecida no Rio e em

São Paulo”221.

219 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 08/11/1931.
220 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.22, 26/07/1931.
221 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.20, 02/08/1931.

Figuras 38 e 39: Residência “moderna” na qual Monteiro Neto recomenda o uso de laje de concreto
armado na cobertura.
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2.6. Habitação econômica e urbanização

O período da ditadura de Getúlio Vargas (1930-1945) colocou em cena o tema da

habitação social com uma força jamais vista anteriormente. Num quadro em que todas as

questões econômicas tornaram-se preocupação do poder público e das entidades empresariais

envolvidas nas estratégias de desenvolvimento nacional, o problema da moradia emergiu como

um aspecto crucial das condições de vida do operariado, pois absorvia porcentagem significativa

dos salários e influía no modo de vida e na formação ideológica dos trabalhadores. Embora

continuasse presente, a questão sanitária passaria para um segundo plano e surgiriam novos temas

condizentes com o projeto nacional-desenvolvimentista da era Vargas: primeiro, a habitação

social vista como condição básica de reprodução de força de trabalho e, portanto, como fator

econômico na estratégia de industrialização do país; segundo, a habitação como elemento de

formação ideológica, política e moral do trabalhador, e, portanto, decisiva na criação do “homem

novo” e do trabalhador padrão que o regime queria forjar, como sua principal base de

sustentação política (BONDUKI 1998, p.73). A importância que a questão da habitação social

assumiu pode ser verificada pela grande quantidade de seminários, investigações e artigos então

produzidos. Foram criadas novas entidades públicas e privadas, com destaque para o Instituto de

Engenharia que em 1931, por meio de seu Departamento de Arquitetura, promoveu o I

Congresso de Habitação, realizado na cidade de São Paulo. Nele, o problema da habitação seria

abordado sob o ponto de vista econômico, evitando-se o debate das questões estéticas. As teses

ali apresentadas, apesar de essencialmente técnicas - habitações econômicas, habitações coletivas,

racionalização dos materiais de construção etc – consolidavam no campo da engenharia um

interesse pela questão social, antecipando entre os engenheiros-arquitetos (CARPINTERO,

1997) uma preocupação cara ao movimento moderno e a alguns de seus ilustres representantes

locais, como Jaime da Silva Telles e Gregori Warchavchik, que se pronunciariam pela imprensa

acerca da importância do evento (SOUZA 2004, p.40-41). Na verdade, o interesse despertado

pela questão habitacional junto aos poderes públicos e associações profissionais constitui um

momento novo no enfrentamento do problema. Como se sabe, desde o final do século XIX, a

produção habitacional ocuparia um lugar importante entre industriais, empresários e construtores

que, na ausência de uma postura mais decidida do Estado em termos de uma política

habitacional, edificavam para si ou para o mercado dormitórios, vilas operárias e habitações

coletivas, muitas vezes incorporando concessões, favores e subsídios públicos em nome da

difusão dos princípios higiênicos de moradia (BLAY 1985, LIRA 1991, VAZ 2002). Neste

sentido, nas primeiras décadas do século XX, no Brasil como em vários países europeus, seriam
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apresentados inúmeros projetos de habitação popular. Tais projetos procuravam delimitar um

espaço mínimo de moradia capaz de respeitar todas as prescrições exigidas pela técnica sanitária.

Neles, a distribuição de luz, o abastecimento de água e a eliminação das “imundícies” eram

elementos primordiais que deveriam sempre estar presentes em qualquer projeto de “habitação

higiênica”. Entretanto, esta preocupação fazia-se acompanhar de outra questão, a do custo

necessário para a execução deste tipo de construção (CARPINTÉRO 1997, p.110). A afirmação

de um ideal de habitação econômica certamente vinha de encontro à conformação de um

mercado habitacional nas maiores cidades do país, particularmente no momento em que

transformações técnicas, jurídicas e urbanísticas permitiriam a exploração da terra urbana, o

adensamento e a verticalização urbana. (SAMPAIO 2002). Neste processo, as posições assumidas

pelos arquitetos tiveram um papel importante na renovação de modelos, princípios e soluções

habitacionais.

A habitação econômica, sua relação com a questão da economia, da higiene e da

salubridade, também foram temas que se tornaram recorrentes nas crônicas de Monteiro Neto.

Aliás, quase toda a sua intervenção na discussão da arquitetura moderna e de sua adaptação à

realidade nacional seria remetida e exemplificada pelo projeto de habitações, a própria noção de

“arquitetura moderna” em grande medida sendo identificada à de “casa moderna”. Mas o tema

ganharia contornos próprios, sobretudo quando se tratava de pensar a questão à luz do processo

de urbanização ou do ponto de vista da habitação social.

Figuras 40 e 41: Exemplos de habitação econômica projetados por Monteiro Neto
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Em janeiro de 1931, Monteiro Neto explicou a seus leitores o que considerava

precisamente uma construção econômica. O cronista dizia acreditar que muitas pessoas tinham a

idéia de que casas econômicas eram meias-águas, barracões e puxados de caráter provisório e ao

fazerem uma casa, não queriam incluí-la nesta categoria. Para ele, não se podia confundir

“exigência aparatosa” com “bom gosto e conforto”, pois “[...] possuir uma casa com

dependências supérfluas [...] não [era] mostra de bom gosto e nem sempre proporciona[va]

relativo conforto a seus habitantes”222.

Em setembro de 1930, Monteiro Neto apresentou um projeto de uma habitação operária

subordinada a um traçado econômico, simples e prático baseado em idéias de casas

econômicas223. Neste sentido, o arquiteto se mostraria preocupado com o problema dos terrenos

estreitos nos novos bairros que estavam se formando na zona suburbana de Porto Alegre,

alertando para o contraste entre o empreendimento novo e o traçado antigo. O problema

apontado por ele era como construir uma casa econômica com mais de dois quartos em terrenos

de 6,60m de frente por 40, 50 ou 60m de fundos, padrão tradicional de divisão da propriedade

fundiária ainda freqüente na cidade. E neste sentido rejeitava a forma habitual de loteamento dos

terrenos: “[...] sem o menor princípio de urbanismo e sem a mínima previsão do aspecto

econômico, estético, higiênico e social das futuras construções; foram retalhados para a venda

rápida”224.

 Para Monteiro Neto era praticamente inviável construir uma casa econômica em lotes tão

estreitos e para isso se tornar possível, seria preciso lançar mão de recursos como áreas de

iluminação e ventilação, o que eliminaria o aspecto econômico da questão. Considerava que esses

recursos só deveriam ser usados em casos de extrema necessidade, como nos edifícios do centro

urbano, onde sua aplicação seria imprescindível devido ao alto valor do terreno e à necessidade

de seu aproveitamento máximo. Para ele, era inadmissível que se construíssem casas em

arrabaldes do mesmo modo como se construía no centro. O fato era que devido a um “[...]

critério errôneo adotado pelos negociantes de terrenos e com o beneplácito de nossa

municipalidade” os arrabaldes estavam “[...] formando suas ruas com amontoados de casas

ligadas umas às outras”225.

Neste sentido, era preciso conceber um novo padrão de lote suburbano. Sugeria que a

figura desconexa de 6,60 x 50m fosse reduzida à figura normal, mais proporcionada de 12 x 30m,

onde se pudesse lançar uma casa com recuos para os quatro lados. Essa transformação

222 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 18/01/1931.
223 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.11, 21/09/1930.
224 Ibidem.
225 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 05/02/1933.
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geométrica dos lotes traria o aumento de ruas, mas evitaria que a cidade residencial futura ficasse

defeituosa. Para ele

[...] o lançamento de uma casa residencial feito na divisa do terreno é uma solução anti-
estética, anti-higiênica e, sobretudo, anti-social. É antiestética por que corta o
desenvolvimento da linha arquitetônica ou desvirtua o tipo da obra. Anti-higiênica por
que as áreas internas a que tais casas estão sujeitas, em correspondência com as dos
prédios vizinhos, produzem a falta de ar corrente: as janelas ficam vis-a-vis; a pessoa que
pela manhã abre as janelas de seu quarto quer ar, luz, largueza, distância perspectiva, e
não ver uma outra janela, de onde venha uma temperatura talvez, viciada. É anti-social
por que produz a promiscuidade, as relações se estabelecem facilmente, a intimidade se
acentua, daí um cidadão nunca sentir-se tranqüilamente no seu “home”226.

 Tendo isto em vista, atribuía o problema dos terrenos estreitos à falta de uma legislação

“[...] que regulamentasse em princípios técnicos, estéticos, higiênicos e sociais modernos o

traçado, a divisão em lotes e o arruamento dos bairros que v[inha]m aparecendo, alguns dos quais

até se intitula[va]m bairros jardins”227.

Vê-se, claramente, uma identificação, de matriz higienista, entre os termos loteamento,

arruamento e urbanismo. E era também conforme os imperativos da higiene que se impunha

pensar o problema das áreas internas às habitações, tema caro ao discurso de médicos,

engenheiros e engenheiros-arquitetos no Brasil desde o final do século XIX228. Segundo Monteiro

Neto

[...] os grandes higienistas aconselham as áreas internas como recurso teórico mas,
sinceramente, numa área interna raramente há circulação de ar e para que elas
produzissem o desejado efeito como condutor de luz e ar, mister seria que, além da área
perimétrica estabelecida, os vãos e as aberturas fossem muito além do estabelecido com
relação a cada cômodo de determinada casa ou, em resumo, que numa casa onde houve
uma área interna de 9 metros quadrados, essa área fosse contornada totalmente por uma
esquadria de ferro, totalmente repleta de vãos móveis onde, em conclusão, para melhor
funcionamento da área, quanto fosse possível, tais vãos só se conservariam abertos 229.

 Outra solução sugerida por ele para terrenos estreitos era a construção de casas com mais

de um pavimento. Exemplos deste procedimento podiam ser encontrados na França, onde as

226 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 21/09/1930.
227 Ibidem.
228 Ver: CARPINTÉRO, M.V. A construção de um sonho: os engenheiros-arquitetos e a formulação da política
habitacional no país. Campinas: Ed. UNICAMP, 1997; LIRA, J.T.C. Mocambo e Cidade: regionalismo na
arquitetura e ordenação do espaço habitado. 1997. Doutorado (Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997 e VAZ, L.F. Modernidade e Moradia: habitação
coletiva no Rio de Janeiro, séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: 7 letras/FAPERJ, 2002.
229 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 11/01/1931.



101

casas baratas construídas em terrenos estreitos eram sempre constituídas de dois pavimentos e

um subsolo230.

Neste sentido era preciso fomentar o ideal da casa própria, de que as moradias fossem

acessíveis a todas as famílias. Em algumas crônicas, aliás, Monteiro Neto condenou a existência

de casas de aluguel em Porto Alegre pois considerava que “[...] a cidade ideal seria aquela onde

não houvessem casas para alugar, onde, desde o mais pobre ao mais rico, todos possuíssem uma

casa própria”231. Como sugestão para resolver o problema da aquisição da casa própria pela classe

média, Monteiro Neto apresentou aos seus leitores “[...] algumas Empresas de Financiamento

organizadas sobre os moldes cooperativistas”232. Entre elas, a “Auxiliadora Predial”, “A

Promotora da Casa Própria” e a “Casa Pró-lar Próprio”, afirmando que, pelos nomes envolvidos

na organização das mesmas, muito comuns no país nas primeiras décadas do século XX, pensava

não haver dúvidas sobre suas operações.

Preocupado com a racionalização construtiva como elemento importante de

barateamento sem comprometimento da qualidade arquitetônica das casas, também se voltaria

para especulações em torno dos sistemas construtivos econômicos. Em dezembro de 1930,

Monteiro Neto lembrou as vantagens da construção de casas em madeira, sobretudo em um país

como o Brasil, produtor e exportador do produto, que incompreensivelmente não havia

desenvolvido uma indústria de casas deste material. Para ele, esse retardamento só poderia ser

explicado pelos preconceitos que envolviam a madeira mais adequada a tal fim, o pinho,

considerado um material barato e ordinário, apenas empregado nas construções como medida de

barateamento e, portanto, desvalorizado pelos próprios produtores. O pinho era “[...] um

produto do qual se orgulharia uma outra qualquer nação civilizada; nós, entretanto, o

empreg[áva]mos sempre que t[ínha]mos em vista um caso de economia, onde a cooperação de

um componente ordinário redund[asse] em bons resultados financeiros”233.

Segundo o arquiteto, a construção de casas de madeira era um assunto da maior

importância, principalmente naquele momento, quando o governo central cogitava a construção

de dez mil casas para operários. Seria a ocasião oportuna para os madeireiros apresentarem seus

planos e propostas e tirarem do momento uma oportunidade excelente para o desenvolvimento

dessa indústria. Em sua concepção, a construção de casas de madeira deveria ser industrializada e

amparada por meio de uma lei que, para proteger o seu desenvolvimento, criasse um imposto de

exportação maior para a madeira bruta e menor para a madeira preparada em dimensões

230 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.20, 28/06/1931.
231 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 12/03/1933.
232 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 29/01/1933.
233 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 21/12/1930.
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adequadas à composição de uma casa. Bastaria isso para que os industriais madeireiros

organizassem seus planos construtivos de um modo típico ou standard.

Nós aqui, desta simples seção de sugestões, somos uma sentinela alerta a espreitar tudo
quanto nesse assunto diz respeito a nossa nacionalidade e, por essa mesma razão, estamos
aparelhados a oferecer idéias sobre casas de madeira, demonstrando suas possibilidades e
resultados, uma vez que tais sugestões visem industrializar a sua construção234.

Em suas crônicas, ao lado da questão habitacional Monteiro Neto tratou também de

observar e analisar o desenvolvimento e modernização de Porto Alegre, atentando, por exemplo,

para as questões relativas ao crescimento da cidade, como as relações entre as edificações e o seu

entorno e a construção de arranha-céus, além de criticar, em diversos momentos, as

administrações municipais pela negligência em relação à necessidade da criação de um código de

regulamentação das construções.

 Já nas suas primeiras crônicas, a questão da relação das edificações com o entorno seria

associada ao fato de estarem sendo construídas em ruas tradicionais do centro da cidade

habitações erroneamente chamadas de bungalows. Propondo caracterizar o que vinha a ser esse

tipo de construção, questionava a possibilidade de “[...] engastar um bungalow na coleção de estilos

clássicos e modernos das ruas Duque de Caxias e Independência”235. Pois o que era um bungalow,

segundo Monteiro Neto? Tratava-se de

[...] uma habitação de pé-direito reduzido, onde uma varanda ao longo de uma das
paredes laterais dá ao conjunto uma idéia de menor altura, tornando-o mais íntimo. Os
seus beirais devem ser lançados com largueza e elegância e os materiais pesados aplicados
em sua construção devem sempre apresentar um aspecto leve. [...] Há “bungalows” do
mais apurado luxo e a sua construção pode obedecer a estilos definidos e baseados em
elementos de ordem de arquitetura clássica, sem, contudo, perder o característico do tipo,
o qual não deve ser desvirtuado pelo acréscimo de pavimentos como vem acontecendo
entre nós, onde se dá a denominação imprópria de “bungalow” a uma casa de beiral
saliente 236.

Enquanto tal, a sua compatibilidade com os terrenos centrais da cidade era improvável.

Segundo ele, escolha habitual do local onde seria construída a casa levava apenas em conta o

poder de compra do proprietário. Mas era preciso observar também o tipo de construção que

seria realizada em cada zona da cidade e mesmo em cada local, igualmente considerando-se os

prédios localizados no entorno. O fato era que “[...] grande parte de nossas residências não se

234 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 21/12/1930.
235 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 14/09/1930.
236 Ibidem.
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acha[va]m em seus devidos lugares, em zonas adequadas a seu tipo ou estilo, estando a maioria

classificada, embora erroneamente de bungalow”237.

Em 07 de dezembro de 1930, após o golpe de que colocou Getúlio Vargas na Presidência

da República, o cronista observava o aumento de construções em Porto Alegre:

[...] o Rio Grande do Sul vai entrando em marcha normal. A construção predial é, em
todos os grandes centros, a mostra reveladora do progresso e da vida econômica, por
isso, podemos afirmar que Porto Alegre, berço do último movimento armado e,
portanto, sacrificada em sua vida econômica e urbana, nada sofre; e graças à orientação
segura do seu governo municipal, amparada pela argúcia dos poderes estaduais, já se pode
dizer, apesar de todos os contratempos, que a média de casas produzidas em Porto alegre
é de uma em cada duas horas. O movimento de construções vai voltando ao seu estado
normal238.

 Mas era preciso atentar também para os riscos da especulação imobiliária. Segundo

Monteiro Neto, apesar do movimento de construções na cidade ser animador, “[...] os homens

que empreend[ia]m as grandes obras, que já possu[ía]m ou est[avam] construindo grandes

edifícios, não [tinham] um espírito de observação mais apurado com relação aos prédios que

est[avam] construindo”239. Havia exemplos notórios como “[...] um arranha-céu construído na

Praça XV de Novembro, de propriedade da firma Frederico Mentz” que, por possuir uma

disposição interna banal, só servia para um hotel de segunda ordem, “[...] e nunca poder[ia] servir

para moradias isoladas sob o molde de apartamentos”240. Se não fosse da gana dos proprietários,

a culpa destes absurdos só poderia ser atribuída à falta de uma orientação segura ao realizar tais

empreendimentos. Edifícios desocupados como este, deveriam ser redivididos em apartamentos

que, alugados a preços moderados, poderiam gerar alguma renda. E justificava essa afirmativa

contando que “[...] há tempos a firma Frederico Mentz [...] idealizou a construção de um edifício

de seis andares [...] logo que se espalhou a notícia de que o edifício seria um ‘Apartament-House’

e a preços moderados, grande foi o número de pedidos de reservas de apartamentos”241. Casas

isoladas, pois, nos subúrbios; e apartamentos, nas áreas mais centrais; o mais curioso é que o

auto-intitulado arquiteto, cada vez mais envolvido com a atividade privada de construção na

cidade, empenhasse tantos esforços pela regulamentação construtiva e urbanística como

estratégia de combate à inépcia técnica e à especulação imobiliária.

237 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 14/09/1930.
238 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.16, 07/12/1930.
239 Ibidem. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 27/12/1931.
240 Ibidem.
241 Ibidem.
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Uma das questões analisadas por Monteiro Neto, estritamente ligada ao tema da

urbanização, foi precisamente o processo de valorização dos terrenos na cidade. “O grande

número de empresas de terrenos existentes na capital [eram] prova de seu desenvolvimento [...]

[era] preciso, porém, que se selecion[assem] as zonas da cidade para efeitos de valorização

natural”242. Mas também seria necessário alertar-se, todavia, para os prejuízos de uma valorização

precipitada dos terrenos situados em zonas povoadas por uma “facção social”. Dever-se-ia

definir a posição em que se achavam os compradores de terrenos em face dos vendedores. Para

ele, não era “[...] justo que se [quisesse] dar uma valorização tão rápida em terrenos situados em

lugares onde, de início, já se verificou uma seleção modesta”243. E exemplificava dizendo que os

terrenos situados em Petrópolis, no Caminho do Meio e no Passo da Mangueira (novos bairros

que estavam surgindo em Porto Alegre) nunca poderiam se igualar em preço aos localizados no

Cristal, na Tristeza e na Pedra Redonda, bairros que já possuíam alguma infra-estrutura.

242 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.6, 21/11/1931.
243 Ibidem.

Figuras 42: Edifício Frederico Mentz, desenho de Monteiro Neto Para Barcellos e Cia.
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Na penúltima crônica escrita no Diário de Notícias, o autor se referiu à grande quantidade

de residências existentes em Porto Alegre que deveriam ser condenadas pelo Departamento de

Higiene, tanto mais quanto permaneciam fechadas à espera de uma boa proposta de compra.

Alertava para o papel das municipalidades no sentido de fiscalizar e intervir em situações como

esta neste caso, criando impostos para as casas antigas que não satisfizessem as condições de

salubridade e higiene e, com isso, incentivando os proprietários a vendê-las a quem pudesse

aproveitar melhor o terreno e contribuindo para o surto de transformação estética na cidade.

Afirmava, ainda, aos proprietários que o capital empregado nas casas de renda já não

correspondia a uma expectativa razoável, pois já era grande o número de casas vazias existentes

em Porto Alegre. Isto, devido às empresas de financiamento pró-lar próprio que “[...] pod[iam]

proporcionar a qualquer criatura válida os meios de adquirir uma casa por meios suaves e

honestos”244.

“Para quem quer construir” foi a primeira coluna dedicada exclusivamente a debater as

questões da arquitetura no Rio Grande do Sul. O próprio título da publicação demonstrava a

intenção se seu autor de atingir um público amplo, sem distinção de classes sociais. Utilizando

uma linguagem acessível, Monteiro Neto pretendia orientar seus leitores, discutindo sobre os

estilos que considerava mais adequados à arquitetura brasileira, sempre defendendo a adaptação

do que vinha de fora às condições locais. Pretendia ainda educar o público sobre as verdadeiras

atribuições dos profissionais da construção, alertando para a importância de sua contratação,

além de abordar o problema da habitação social, tão presente nas cidades brasileiras no início do

século passado. Em suas crônicas, Monteiro Neto se mostraria bem informado também sobre a

arquitetura moderna, apresentando ao leitor gaúcho referências sobre a nova arquitetura européia

e sobre os arquitetos mais proeminentes da vanguarda internacional.

No próximo capítulo, serão apresentadas as questões abordadas nas crônicas de Miranda

Netto no Correio do Povo. Como será visto, mesmo apresentando temas semelhantes, a coluna seria

bem diferenciada da anterior. Seu autor utilizaria uma linguagem mais apurada e defenderia a

arquitetura moderna como uma relação entre a arte e a técnica compatível com o momento

contemporâneo. Com um leque maior de referências, e tecendo relações entre a arquitetura e as

demais artes, apresentaria ao público gaúcho o debate internacional sobre a arquitetura.

244 MONTEIRO NETO, J.A. Para quem quer construir. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 12/03/1933.


