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RESUMO 

Esse texto visa ampliar a historiografia da arquitetura moderna brasileira, investigando a relação entre Brasil 
e Holanda através da análise da obra e escritos de dois arquitetos: o pernambucano, formado na Faculdade 
de Arquitetura do Recife e especializado no Bouwcentrum, Armando de Holanda e o holandês Aldo Van 
Eyck (‘único arquiteto citado no célebre Roteiro para construir no Nordeste, de autoria de Armando 
Holanda). A luz do estruturalismo holandês de Van Eyck, evocamos os três elementos de Van Eyck: 
clássico, arcaico e moderno. Van Eyck, ao eleger a cúpula (elemento clássico e regular) para o orfanato 
evoca o arquétipo clássico; ao passo que Armando Holanda, ao eleger a paraboloide hiperbólica como 
elemento base para a composição evoca a natureza tropical, livre de regras. Em Van Eyck o clássico é 
representado pela cúpula regular da cultura greco-romana, derivada da esfera, a forma mais regular, mas 
também dos elementos arquetípicos das ocas indígenas dos povos do Norte da África (elemento arcaico no 
orfanato). No Parque Guararapes, Armando Holanda ao eleger a casca irregular fruto da plasticidade do 
concreto de formas parabolóides hiperbólicas, evoca como elemento arcaico a própria natureza tropical, 
irregular, de formas livres, espontâneas, orgânicas, irregulares como a própria natureza tropical - exaltando 
o construir frondoso dos trópicos.  

Palavras-chave: estruturalismo holandês; Armando de Holanda; Aldo van Eyck. 

ABSTRACT 

This paper aims to expand the historiography of modern Brazilian architecture, investigating the relationship 
between Brazil and Holland through the analysis of the work and writings of two architects: the Pernambuco, 
trained at the Faculty of Architecture of Recife and specialized in Bouwcentrum, Armando de Holanda and 
the Dutch Aldo Van Eyck. In the light of Van Eyck's Dutch structuralism, we evoke the three elements of Van 
Eyck: classic, archaic and modern to the first when electing the cupola to the orphanage and choosing a 
classic and regular element evokes the classic archetype; Armando Holanda, since in electing the hyperbolic 
paraboloid as a base element for the composition of diversity evokes the tropical, rule-free nature. In Van 
Eyck, the classic and the regular dome of classical Roman culture, of the indigenous hollows of the peoples 
of North Africa is the archaic element in the orphanage, in the Guararapes Park, Armando Holanda chooses 
the irregular shell resulting from the composition of the resulting shells in shapes Of hyperbolic paraboloids, 
this archaic element and inspiration is the very irregular nature of the tropical, leafy, spontaneous, free and 
irregular flora and therefore of the leafy building of the broad leaves of the tropics. 

Keywords: dutch structuralism; Armando de Holanda; Aldo van Eyck. 
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INTRODUÇÃO 

A historiografia da arquitetura moderna em Pernambuco tem sido constantemente alvo de 

revisões. A obra do arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti foi recentemente foi objeto de 

novas pesquisas decorrentes da abertura dos acervos de seu escritório através da elaboração do 

“Inventário do acervo de projetos do arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti1” (FREIRE; 

NASLAVSKY, 2013). 

Nascido e criado sob terras tropicais (Canhotinho - PE, 15 dez. 1940; Recife - PE, 1979), o 

arquiteto, de breve, porém efervescente produção arquitetônica, iniciada já em 1959, quando dá 

início a seus estudos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 

Pernambuco – curso cujas origens remontam à Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP) e 

que conjugava uma célebre equipe de professores de atividade prática igualmente notável (a 

destacar, Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim) – se gradua em 1962 e em seguida 

(1963), em conjunto com Glauco Campello e Geraldo Santana, torna-se aluno na experiência de 

mestrado na Universidade de Brasília (UnB) que, apesar do desfecho desastroso acarretado pelos 

desdobramentos da Intervenção Militar de 1964 (NASLAVSKY; FREIRE; MORAIS, 2013), fez as 

vezes de introduzir na mentalidade dos jovens arquitetos, a perspectiva ideal de conversão do 

caráter empírico (típico do setor civil nacional) em uma prática construtiva inteiramente racional.  

Em 1967 o arquiteto parte para aquela que pode ser considerada a “grande viagem” de sua 

formação, quando ganha uma bolsa de estudos para cursar, durante cinco meses, no 

Bouwcentrum de Rotterdam (Holanda), uma “Especialização em Protótipos”, dentro do programa 

do primeiro “International Course On Building”. Tal experiência do arquiteto em solo holandês, 

permaneceu sem revisões significativas na historiografia que possam esclarecer a sua real 

importância para o contexto arquitetônico da época, e ainda, para a produção do arquiteto - 

compondo uma lacuna de importância crucial no estabelecimento das narrativas (e conexões 

internacionais) da historiografia da arquitetura do nordeste brasileiro. 

Dentre os integrantes do chamado Estruturalismo Holandês - com o qual, Holanda provavelmente 

entrou em contato em sua estadia em Rotterdam - destaca-se Aldo van Eyck (Driebergen, 1918 - 

Loenen aan de Vecht, 1999), arquiteto itinerante convicto: instruído por uma “sólida, porém não 

ortodoxa, educação clássica2” (STRAUVEN, 2007), Van Eyck (atuando no norte europeu) rejeitava 

a concepção de uma disciplina arquitetônica de cunho positivista – apontando o caráter 

interdisciplinar do qual essa pudesse se revestir como pressuposto basilar de qualquer atividade 

projetual de qualidade, de natureza contestadora a determinismos ou caracteres alheios às 

essências das relações humanas. Seu interesse pelas ciências sociais o direcionaram a uma 

                                                 
1 Importante objeto de estudo e pesquisa, atualmente sob custódia do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, conta com 
cerca de 1600 documentos, desenhos originais do arquiteto e de seus colaboradores, croquis e memoriais descritivos. O acervo foi 
tratado, higienizado, acondicionado, digitalizado e disponibilizado em site www.armandoholanda.com (FREIRE, NASLAVSKY, 2013). 
2 Inicia seus estudos na Inglaterra (STRAUVEN, 2007), mas retorna ao seu país natal para finalizar sua formação pré-universitária em 
Haia, na Royal Academy of Visual Arts (disponível em: <http://www.team10online.org/team10/eyck/index.html>. Acesso em 05 de jun. 
de 2016), e por fim, gradua-se em Arquitetura na ETH Zurique (originalmente uma escola politécnica, onde a tradição neoclássica, ali 
fortemente estabelecida por Semper, ainda influenciava desdobramentos mais contemporâneos) (STRAUVEN, 2007). 

http://www.armandoholanda.com/
http://www.team10online.org/team10/eyck/index.html


 3 
 

 

conduta experimentalista: sempre à procura do conhecimento das estruturas mais profundas da 

sociedade, através de um olhar antropologicamente direcionado (e especialmente imbuído pela 

corrente Estruturalista e seu principal expoente ideológico, de Claude Lévi-Strauss), Van Eyck 

buscou pela essência da arquitetura e por respostas conciliatórias dos rigores das suas oposições 

(binômios que denominou de “pares de fenômenos gêmeos”, BARONE, 2002) através de suas 

muitas excursões aos trópicos, nas quais descobriu o valor universal do elementarismo das 

“sociedades arcaicas”. 

Armando de Holanda (atuando nos trópicos nordestinos) tendo viajado para os Países Baixos 

alcançou consciência similar traçando um caminho oposto, redescobrindo sua terra em um 

momento de afastamento do Brasil – através de uma ótica vinda de fora para dentro.  

Ambos calcaram a sua atividade projetual em uma sintática arquitetônica e uma racionalidade 

repleta de respostas culturais – cada um a sui generis – ainda que em contextos de realização tão 

díspares; fizeram deslocamentos, cruzaram mares (Mediterrâneo e o Atlântico) em busca de 

culturas primitivas que subsidiassem suas pesquisas e que possibilitassem uma reflexão profunda 

sobre aspectos antropológicos dessas comunidades – inspiração para a nova arquitetura. 

Mas se, ainda que em situações tão distintas, foi possível atestar genuína conciliação de 

conceitos aparente e irreconciliavelmente opostos, capaz de compreender as “arquiteturas 

marginais”; de apreender essas arquiteturas sob um espectro de condicionantes e referenciais tão 

amplo e complexo quanto os das estruturas da cultura e sociedade; de superar padrões de juízos 

de valor e reconhecer a altíssima predicação e (ainda) modernidade da arquitetura que constitui-

se nessa, que é a zona climática mais quente – de enfim, dar início a narrativa das histórias ainda 

negligenciadas.   

O texto aqui discorrido explora as relações entre o estruturalismo holandês e a arquitetura 

contemporânea no Nordeste brasileiro através da análise das obras e escritos dos arquitetos 

Armando de Holanda Cavalcanti e Aldo Van Eyck, possibilitadas pelo contato desse primeiro com 

o ambiente cultural holandês em seu estágio no centro de pesquisas de construção Bouwcentrum 

– Rotterdam (1966-1967). 

HOLANDA EM BRASÍLIA 

Nos anos 60, no Brasil, a atração central então provocada pelo Rio de Janeiro é substituída pela 

ligação recém-estabelecida com a capital nacional, Brasília, que passa a representar a nova 

vanguarda, (MARQUES, 2003). 

Em 1963, o trio de jovens arquitetos composto por Armando de Holanda Cavalcanti, Glauco 

Campello e Geraldo Santana partirá para a nova capital para compor o time de arquitetos 

convidados a participar do recém-implantado programa de mestrado em Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de Brasília (UnB), que propunha uma metodologia de trabalho excepcional, ao 
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incorporar à pesquisa teórica o exercício profissional a partir de estágios, tanto na prática da 

docência – como instrutores auxiliares em aulas da graduação do curso: Teoria e História da 

Arquitetura com Edgard Graeff e Ítalo Campofiorito, História da Arte com Lygia Martins Costa3, 

Projeto com Glauco Campello e Técnicas Construtivas com Lelé –, quanto na atividade projetual 

dentro do CEPLAN (Centro de Planejamento da UnB); a diplomação era concluída com a 

elaboração de uma dissertação. 

Tal experiência proporcionará a esses novos arquitetos um contato mais íntimo com a construção 

da nova capital – e então, com as tendências da arquitetura internacional nela tão presente, tanto 

no âmbito das novas intenções plástico-projetuais, quanto na introdução de novas tecnologias da 

construção aplicadas pioneiramente no Brasil durante a sua construção – e portanto, um novo 

panorama técnico igualmente responsável por lhes conferir uma nova formação conceitual e 

plástica: “esses jovens são os que melhor expressaram as preocupações técnicas e construtivas 

difundidas em Brasília e, portanto as ideias de vanguarda no contexto local” (MARQUES, 2003). O 

encerramento desse episódio, entretanto, não poderia ser mais infeliz: com os desdobramentos do 

golpe militar de 1964, a UnB (que congregava intelectuais e, portanto, possíveis opositores do 

novo sistema político) é fechada, seus docentes demitidos e cassados, e seus estudantes, 

obrigados a retornar às suas casas com os estudos e projetos interrompidos. Não obstante, essa 

experiência introduziu na mentalidade dos jovens arquitetos, a perspectiva ideal de conversão do 

caráter empírico (típico da construção civil nacional) em uma prática construtiva inteiramente 

racional.  

Após o desfecho frustrado da experiência Brasília, Holanda retorna para Pernambuco, onde, 

durante o período de 1965-1967 dedica-se primariamente à prática arquitetônica, intervalo durante 

o qual, entre diversas atividades voltadas ao setor público4, comporá, juntamente com Marcos 

Domingues, Luiz Lacerda, César Augusto, Christina Jucá, Newton Viana e Jorge Martins Jr. 

(ARQUITETURA-IAB, mar. 1968) a equipe de arquitetos que, coordenada por Glauco Campello, 

elaborará o anteprojeto vencedor do concurso de 1967 para a sede da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), sob o comando de Glauco Campello no Recife.   

No final desse período, o arquiteto parte para a busca por mais respostas – dessa vez, no 

Bouwcentrum de Rotterdam. 

                                                 
3 O Instituto Central de Artes (ICA) - atual Instituto de Artes (IdA) - tornava a formação na UnB ainda mais profícua: estabelecido em 
1962, contava com nomes como Darcy Ribeiro, Athos Bulcão e Zanine Caldas compondo seu corpo de integrantes e docentes, então 
responsáveis por propor discussões e aulas tocantes às artes e criatividade. De acordo com o Plano Orientador da UnB, o investimento 
principal da instituição no campo situaria-se na “[...] formação artesanal e no apuramento do gosto dos estudantes de arquitetura, de 
desenho industrial, da arte do livro, das artes gráficas e plásticas, na formação dos especialistas no uso dos meios audiovisuais de 
difusão cultural e de educação” (Disponível em: <http://www.ida.unb.br/o-instituto-de-artes>. Acesso em 10 de jun. 2017). Segundo 
depoimento do arquiteto Roberto Campello (contemporâneo de Holanda na pós-graduação da UnB) lá, eram inclusive difundidas lições 
da Bauhaus – e seu ideal de formação da figura do designer (o artista completo, integral e apto a realizar um desenho de qualidade e 
assinatura para objetos a serem confeccionados sob os moldes da produção industrial) –, as quais, provavelmente influíram no 
estabelecimento do interesse de Holanda pela atividade do Desenho Industrial. 
4 A partir da ativa atuação da SUDENE e a criação das novas instituições estaduais com ela relacionada (como o CONDEPE, a FIDEM, 
a EMTU-PE, a COHAB-PE e a FUNDARPE), os arquitetos são “atraídos por programas governamentais voltados para o 
desenvolvimento urbano, a industrialização, a habitação popular, o patrimônio, a conservação, a restauração, entre outros” 
(NASLAVSKY; FREIRE; MORAIS, 2013), e passam a atuar diretamente no seu desenvolvimento, como funcionários públicos, 
profissionais autônomos ou consultores de empresas e escritórios de projetos. 

http://www.ida.unb.br/o-instituto-de-artes
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HOLANDA NA HOLANDA 

Um dos aspectos mais relevantes da revisão da historiografia nacional é o fato de que o arquiteto 

Armando Holanda busca justamente uma nova relação com o velho continente, desta vez através 

da formação nos novos centros de pesquisa tecnológica para a América Latina.  

“No Nordeste faz-se necessária a atuação de empresários, construtores e arquitetos para a 

ativação da indústria de construção, com a adoção de processos semelhantes, e também a 

criação de uma organização dedicada à coordenação modular, à pesquisa de materiais e 

técnicas industrializadas a exemplo da Holanda, onde no após-guerra (sic.) as empresas 

que atuavam na construção fundaram o Bowcentrum [sic], para coordenar e documentar a 

produção nacional no setor” (HOLANDA, 1966, grifos nossos). 

O arquiteto fez estudos em Rotterdam (jan.-ago. 1967), como bolsista do “The Netherlands 

Fellowship Programme” (NFP), no International Course on Building (ICB) do Bouwcentrum, onde 

se diplomou em “Especialização em Protótipos” com o trabalho “Criação de protótipos para a 

produção em série de habitações”. 

A eleição dos Países Baixos como destino configura-se como uma exceção, uma vez que, tal 

itinerário apresentava-se menos recorrente para aqueles que almejavam estudar arquitetura na 

Europa. Esse interesse específico constitui um ponto de inflexão na trajetória profissional do 

arquiteto. 

Apesar de estabelecer a habitação social como seu objeto de estudo – através do Bouwcentrum, 

instituição de âmbito internacional de pesquisa, difusão, intercâmbio e desenvolvimento no campo 

da tecnologia na construção integrante de uma sistemática e ambiciosa iniciativa internacional de 

cooperação e assistência entre a Holanda e “países subdesenvolvidos” (aqui, em especial, a 

América Latina) –, os conhecimentos ali obtidos assumirão um caráter mais abrangente em sua 

atuação, quando tornam-se subsidiários de um know-how específico5 que norteará seu fazer 

projetual de forma imperiosa: o ideal de uma arquitetura industrializada (defendido até o fim de 

sua carreira), com o qual tem contatos mais sólidos a princípio, em Brasília, ganha, ali, maturidade 

de consciência e ação teórico-projetual. Referindo-se a essa forma específica de pensar e 

construir Holanda evocará conceitualmente o que denominou de “Arquitetura de Sistemas”.   

BOUWCENTRUM-ROTTERDAM: UMA ARQUITETURA DE SISTEMAS 

O Bouwcentrum (“Centro da Construção”, em tradução livre) surgiu em 1946 como uma iniciativa 

integrante dos esforços de reconstrução (Wederopbouw) do então arrasado centro de Rotterdam 

durante o segundo pós-guerra, através de uma ação conjunta do Royal Institute of Dutch 

Architects com o Central College of Construction. Foi concebido como um órgão de ações 

alocadas no âmbito da investigação e documentação de práticas, materiais e inovações técnicas 

                                                 
5 Será tal expertise que munirá Armando de Holanda de condições suficientes para a sua larga atuação no campo industrial. Através 
dos incentivos da SUDENE no desenvolvimento do Nordeste, a região passa por um boom industrial que resultará na construção de 
indústrias das mais variadas - para 16 delas o arquiteto elaborou projetos arquitetônicos.  
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na indústria da construção civil, que buscava soluções para agilizar o processo de reconstrução e 

suprir emergencialmente, com escassos recursos disponíveis, o déficit construtivo desencadeado. 

Para tanto, era necessário racionalizar: construir (muito) com pouco – será a partir desse cenário 

que o Bouwcentrum se estabelecerá como referência em pesquisa, compartilhamento de 

informações e desenvolvimento de metodologias de racionalização construtiva.  

O centro, entretanto, alcançou reconhecimento internacional através de suas ações posteriores, 

com o estabelecimento (1958) do primeiro International Course on Building (ICB) e mais adiante, 

com a instalação dos chamados “Centros de Informação” em países em desenvolvimento – aqui 

em destaque, o Centro Brasileiro da Construção – Bouwcentrum (CBC) (1968) (BADAUF, 2004).  

A instituição tinha como objetivo expandir seu trabalho de formação para a América Latina e 

portanto, o perfil de profissional recém-formado oriundo de países subdesenvolvidos estabeleceu-

se como aquele objetivado pela instituição – perfil no qual Holanda se encaixava, sendo, portanto, 

agraciado pela bolsa (o NFP) que o permitiu diplomar-se no programa de Educação Internacional 

oferecido. 

Maturada a consciência de uma arquitetura industrializada no momento de sua diplomação na 

instituição holandesa, o arquiteto passa a pregar de forma mais ostensiva aquilo que na sua 

compreensão seria a “Arquitetura de Sistemas” – um ideal de arquitetura que parece epitomar sua 

formação até então: elementar, racional, industrial e estruturada enquanto sistema sintático rico 

em significados construtivos, formais e socioculturais. 

“[...] criar uma forma dinâmica e de ricas relações espaciais a partir de uma grande 

economia de meios: [...] um conjunto que expressa a multiplicidade [...], um sistema [...] em 

que o todo é mais que a soma de suas partes” (HOLANDA, 1969, grifos nossos)6. 

No artigo intitulado “Arquitetura de Sistemas” (ARQUITETURA-IAB, dez.1966), Holanda lança um 

olhar holístico face à arquitetura, que, longe de estar alicerçada sobre bases unicamente técnicas 

(e alheias ao homem), constituiria-se como sistema total repleto de significados culturalmente 

relevantes construídos pela interação de suas partes (sistemas menores), como em uma sintaxe, 

responsável por estabelecer as bases para a comunicação - função que integra a condição 

humana e posiciona o homem no patamar de ser pensante e social. A arquitetura, portanto, 

enquanto artefato humano de sistemas, constitui-se como uma modalidade de sua linguagem.  

Conceber a arquitetura enquanto linguagem - ótica que compreende claras influências do 

Estruturalismo Social7 de Lévi-Strauss – pressupõe não somente que sua apreensão ocorra 

exclusivamente através das relações de sentido estabelecidas pelo rearranjo de seus 

                                                 
6 Holanda na publicação da Premiação Anual de 1969 do IAB-PE sobre seu premiado “Monumento Rodoviário na BR-122”, projeto 
construído nas proximidades de Petrolina para o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (IAB, 1969). 
7 A corrente estruturalista (originalmente das Ciências Sociais), de meados do século XX, não concebe o entendimento do fenômeno 
da vida humana e dos elementos da cultura sem que esta se faça através das relações nela estabelecidas entre seus componentes e 
sua situação dentro de uma estrutura maior que lhes articula - a sociedade. O antropólogo e filósofo Claude Lévi-Strauss, autor de 
“Tristes Trópicos“ (1955) e “Antropologia Estrutural” (1958), maior expoente da corrente na antropologia, analisa detalhadamente o 
conjunto cultural dos povos “primitivos”  a fim de encontrar as estruturas humanas universais de base. 
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componentes, mas ainda que, para tanto, ela esteja amparada por um conjunto de códigos 

convencionado através do qual tal semiose é construída. É propriamente sobre esse aspecto a 

que Holanda se refere quando afirma ser possível compor uma gramática construtiva, que, tal 

como a da linguística, seria capaz de, com apenas um limitado número de elementos, transpor 

uma possível monotonia engendrada da repetição e alcançar a autossuficiência criativa e 

semântica – de teor quantitativo e qualitativo: 

“Na combinação de um [sic] família de elementos pré-fabricados, estará a expressão de 

uma arquitetura industrializada; de uma arquitetura de sistemas, de múltiplas relações de 

seus componentes. Aliás, não é outra a ideia de Le Corbusier ao afirmar que bastariam 

‘vinte e seis letras para escrever as dezenas de milhares de palavras de cinqüenta [sic] 

línguas’. Com igual número de elementos construímos todos os sistemas de que 

necessitamos, sem privá-los de invenção e poesia” (HOLANDA, 1966, grifos nossos). 

Tal gramática não seria outra, senão aquela referente a da linguagem da arquitetura 

industrializada – onde os componentes pré-fabricados são os códigos de uma oração construtiva 

(o edifício), a qual, só se faz coesa (ordenada) e coerente (possuinte de sentido), quando 

articulada pelo olhar sintético de um compositor (o artista, o arquiteto): 

“A arquitetura industrializada estará baseada em amplos elementos padronizados, de uso 

difundido pela produção em série e que permitam uma ordenação flexível do espaço [...] 

Desde que tenham sido concebidos dentro de ordenações modulares. Utilizaremos os 

pilares, vigas, placas de piso e cobertura, painéis divisórios, esquadrias, equipamentos, 

etc.… como a um vocabulário básico; as exigências a que o edifício deve atender, o confôrto 

[sic], as leis de equilíbrio estático, etc.… como as regras sintáticas. Combinando aquêles 

[sic] elementos dentro de uma sintaxe correta construiremos sistemas arquitetônicos 

inesperados; sistemas em que o todo venha a ser maior que a soma das partes” 

(HOLANDA, 1966) (grifos nossos). 

A atração pela poética dos sistemas e processos produtivos industriais se mostra já precocemente 

para Holanda, que, como artista de seu tempo, se instrumentalizará e tirará partido da síntese 

elementar (a simplificação e composição geométrica das formas), propositora de um desenho de 

delineados plasticamente expressivos, mas ainda, caro pressuposto para qualquer processo de 

industrialização – no desenvolvimento de experimentos espaciais de abstração excepcional e em 

seu interesse pela proeminente atividade do Desenho Industrial – evidente em seus (alguns 

premiados) estudos para protótipos8 de mobiliários, objetos e design gráfico (LIMA, 1996), em seu 

envolvimento em projetos e eventos internacionais paradigmáticos (“Design In Export Promotion” 

                                                 
8Prêmio pela “Barraca para vendedor ambulante”, em conjunto com Clementina Duarte, do Museu do Estado de Pernambuco (1962), 
Prêmio de Aquisição para Estrutura Espacial de Alumínio, do III Salão de Verão do Museu de Arte Moderna (1971) e 4º lugar no 
Concurso de Projeto para Revestimento dos Passeios Públicos da Cidade do Recife. 
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do International Trade Centre (ONU), mai./jun. de 1972 e “Desenho Industrial para Exportação”, 

da SUDENE, jan. 1973) e em sua estadia em Helsinque9, cidade referencial no design mundial.  

É crendo no progresso socioeconômico e tecnológico promovido pelos meios industriais, que o 

arquiteto ainda contestará a rejeição dos novos meios – para ele tão necessários para a 

democratização de bens de consumo – dentro do âmbito artístico: 

“O artista ainda não aceitou a capacidade produtiva da indústria como um dos fatores 

determinantes de seu trabalho, nem compreendeu a necessidade de sua presença na 

concepção dos bens materiais de que a sociedade necessita” (HOLANDA, 1966).  

 

Fig.1. Estudos geométricos e espaciais. Fonte: LIAU/DAU/UFPE, 2013. 

O ideal de produção sistemática industrial imbui Holanda do princípio da racionalidade tão caro à 

arquitetura: construir com pouco - elementarizar e otimizar os meios ao máximo. Será sobre 

construir com pouco no Nordeste que Holanda debruçar-se-á em seu célebre “Roteiro para 

Construir no Nordeste”. 

ROTEIRO PARA CONSTRUIR (COM POUCO) NO NORDESTE 

 
Fig. 2. Capa da primeira edição (1976) do Roteiro para Construir no Nordeste, pelo Mestrado de Desenvolvimento 

Urbano (MDU/UFPE). Armando Holanda. Fonte: LIAU/DAU/UFPE, 2013. 

                                                 
9 Helsinque é a capital mundial do design pela UNESCO. Disponível em: <https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia/helsinki-
awarded-unesco-city-of-design-status>. Acesso em 17 jun. 2017. 

https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia/helsinki-awarded-unesco-city-of-design-status
https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia/helsinki-awarded-unesco-city-of-design-status
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Pondo em teoria tudo o que havia apreendido como docente de Projeto na graduação da FAU 

(1970-1979) e durante a sua prática profissional no Nordeste brasileiro, em 1976, Armando de 

Holanda publica o “Roteiro para Construir no Nordeste: arquitetura como lugar ameno nos trópicos 

ensolarados”, onde congrega, ao longo de nove pontos, recomendações simples, ilustradas com 

croquis esquemáticos e sem grandes pretensões, de como o arquiteto enxergou a atividade 

construtiva que exerceu na região mais tropical do Brasil. 

Para Glauco Campello (2015), a cartilha foi fruto de preceitos que todos os integrantes da 

Faculdade de Arquitetura do Recife compartilhavam em aulas naquela época, tendo Armando de 

Holanda o mérito de ter sintetizado e transformado-os em escrito compilativo. Para Marques 

(2003), o Roteiro encerra um período de especulações e pesquisa em torno do controle do 

ambiente, e de ricas soluções projetuais para o desempenho térmico – parecendo, portanto, mais 

delimitar o fim de um momento que estabelecer futuras recomendações. 

Dentre os nove pontos redigidos em tom poético, os cinco últimos parecem denotar uma maior 

tendência especulativa do autor: enquanto em “Criar uma sombra”, “Recuar paredes”, “Vazar 

muros” e “Proteger as janelas”, apresenta-se um foco maior (e trato sugestivo) à questões de 

ordem mais prática dentro da atividade construtiva, nota-se que em “Abrir as portas”, “Continuar 

os espaços”, “Construir com pouco”, “Conviver com a natureza” e “Construir frondoso” Holanda se 

expressa dentro de uma dimensão mais reflexiva – e até mais teorizante, mesmo que aqui as 

recomendações práticas ainda se apresentem (em menor grau) – evidente inclusive quando lança 

mão de notáveis referências teóricas como Lévi-Strauss, Van Eyck (ainda enquanto integrante do 

Team X), Le Corbusier e Burle Marx para embasar suas proposições.  

As recomendações de Holanda quanto à racionalização construtiva são preocupações 

decorrentes das carências do meio local – tantas vezes referenciadas por pensadores do lugar de 

forma interdisciplinar10 e, não diferentemente, por aqueles que nele construíam – aparentemente, 

perenes condicionantes do modus operandi de sua cultura construtiva, e não distintamente, de 

sua arquitetura do século XX: uma “arquitetura moderna para pobres”, como se referiu Antônio 

Bezerra Baltar (1997). 

Acerca de tal questão, destaca-se no Roteiro, seu oitavo ponto, “Construir com pouco”, esse que 

pode talvez ser considerado o de maior simbolismo conceitual dentro do que Holanda pregava 

para a arquitetura – desde seu conceito de “Arquitetura de Sistemas” à bandeira levantada por 

uma arquitetura racional manifestamente de tradição tropical nordestina. Não seria incoerente 

dizer que o texto em sua completude poderia ser interpretado através do ideal teórico 

representado por esse ponto. 

                                                 
10 A exemplo dos Seminários de Tropicologia, organizados pelo sociólogo Gilberto Freyre desde 1966, (dos quais Holanda participou) 
fundamentados na discussão interdisciplinar socioeconômica e ambiental dos trópicos como maneira de melhor compreender e atuar 
sobre  seus condicionantes e dinâmicas de funcionamento. Disponível em: 
<http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5190&Itemid=1217>. Acesso em 01 ago. 2016. 
 

http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5190&Itemid=1217
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Para Holanda tal sabedoria construtiva historicamente estabelecida é o que precisamente 

resguarda em seu âmago a essência do princípio da racionalidade, que há, portanto, de ser 

coletiva e culturalmente firmada, identitária do lugar. O arquiteto reitera várias vezes ao longo do 

texto a insubstituibilidade da racionalidade regional quando a defende em detrimento da adoção 

integral – sem a devida filtragem ao contexto socioambiental de aplicação – de soluções 

arquitetônicas impostas por óticas estrangeiras e seus diagnósticos superficiais. Sobre isso ele 

destaca, já no prefácio do Roteiro: 

“Após a ruptura da tradição luso-brasileira de construir, ocorrida no século passado e que 

trouxe prejuízos ao edifício enquanto instrumento de amenização dos trópicos [...], não foi 

desenvolvido até hoje, um conjunto de técnicas que permitam projetar e construir tendo em 

vista tal desempenho da edificação. A regra vem sendo a [...] a incorporação do pensamento 

arquitetônico estrangeiro, sobretudo [...] francês, sem a indispensável filtragem à vista do 

ambiente tropical. No nordeste esta tendência fica mais evidenciada pela forte presença da 

natureza, de sua luz e do seu clima, a que as construções espontâneas são sensíveis [...]” 

(HOLANDA, 1976, p. 15, grifos nossos). 

E ainda, quando critica o emprego excessivo de cores e revestimentos escuros, materiais 

aparentes, grossos e atapetados tecidos (em pisos, cortinas, móveis e estofados), e de uma 

desnecessária variedade materiais que mais se configuram como encarecedores da construção – 

por dificuldades de compatibilidade construtiva, por dificuldades de aplicação e manutenção e por 

– e subtraentes de sua unidade (e identidade) geral, do que de fato, eficientes para um contexto 

que não o europeu. Acerca de, ainda em “Continuar os Espaços”, conclama a uma “redução” do 

edifício, em tudo concordante com o caráter do homem do nordeste: 

“Mantenhamos os interiores despojados, na bela tradição da casa do Nordeste, criando 

ambientes cordiais, que estejam de acordo com o nosso temperamento e com os nosso 

modos de viver” (HOLANDA, 1976, p. 39, grifos nossos). 

A influência do caráter autóctone do Nordeste no modo de construir local não se fundamenta 

apenas em seu aspecto social, mas ainda, na paisagem determinada por seus condicionantes 

locais e, em específico, pela sua natureza – igualmente celebrada e historicamente referenciada 

em tantas passagens culturais e produções artísticas retratantes socioambientais do território. No 

nono ponto do Roteiro, “Conviver com a natureza”, o autor evoca a força e a personalidade dessa 

paisagem espontânea e de amplitude monumental, que, por intervenções ideológicas 

estrangeiras, tendeu a ser fisicamente reprimida e preterida em função de uma vegetação não 

consoante com o temperamento tropical11: 

                                                 
11 Vale destacar que, apesar da crítica ao colonialismo cultural e construtivo, o próprio discurso do autor resguarda resquícios típicos de 
uma ótica exógena: ao empregar termos como “selvático” e agigantado” para se referir à vegetação tropical, Holanda reafirma a 
identidade regional a partir de expressões caracteristicamente derivadas de um olhar estrangeiro, indicando que nem mesmo 
conscientemente, o “cativo” consegue “alforriar-se” da influência estrangeira e sair de sua perpétua condição de colonizado subjugado 
– o que não consiste grande surpresa, uma vez que considerável parcela da formação do arquiteto se deu em solo europeu. 
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“[...] Não permitamos que a paisagem natural - que já foi contínua e grandiosa - continue a 
ser amesquinhada e destruída [...] 
[...] Está merecendo um estudo a atual falta de gosto do homem urbano do Nordeste pela 
arborização [...] Será pelo medo ancestral da mata tropical, com seus bichos e fantasmas, 
ou pela pressa em assumir sua condição urbana [...]? 
[...] Lembremo-nos dos antigos quintais recifenses, de sua luz, de suas sombras, de suas 
copas fechadas, de suas folhas graúdas, de seus verdes escuros…  
Rejeitemos os jardins de vegetação delicada e miúda, arrumada sobre bem comportados 
gramados, e acolhamos o caráter selvático e agigantado” (HOLANDA, 1976, p. 45-47, grifos 
nossos).  

 

Fig.3. Burle Marx reinterpreta a flora nacional em tecidos estampados e ilustrações de folhas do Roteiro de 
Armando de Holanda. Fonte: Revista Habitat n.1,1950; HOLANDA, 1976, p. 47 
 

O autor conclui poeticamente suas reflexões no Roteiro com o nono ponto, “Construir frondoso”, 

onde realiza, em tom de manifesto, quase que uma síntese de sua pregação – discorrida nos oito 

pontos anteriores – por uma arquitetura de racionalidade genuinamente tropical e nordestina:  

“Livremo-nos dessa dependência cultural em relação aos países mais desenvolvidos, que já 

retardou em demasia a afirmação de uma arquitetura decididamente a vontade nos trópicos 

brasileiros [...] Desenvolvamos uma tecnologia da construção tropical [...] Trabalhemos no 

sentido de uma arquitetura livre e espontânea, que seja uma clara expressão de nossa 

cultura [...]” (HOLANDA, 1976, p. 49, grifos nossos). 

A PORTA DE CONCILIAÇÃO (DE HOLANDA) E O DOORSTEP (DE VAN EYCK) 

 

Fig.4. Portas fotografadas por Nigel Henderson em “Doorstep” e desenhos e ilustrações de folhas do 

Roteiro de Armando de Holanda. Fonte: EYCK in SMITHSON, 1968, p. 97; HOLANDA, 1976, p. 35. 
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Ao introduzir “Fábula de um arquiteto” de João Cabral de Melo Neto, no epílogo do Roteiro, 

Armando de Holanda realiza um gesto que seria de, minimamente, grande relevância poética e 

cultural, se também não indicasse, salvo aos olhos desavisados, uma franca aproximação em 

torno de um conceito repleto de simbologia – melhor desvendado no quinto ponto do Roteiro, 

“Abrir as Portas”, através de uma passagem de “Doorstep”, de Aldo van Eyck no “Team 10 

Primer12”:  

 “A arquitetura como construir portas, 

de abrir; ou como construir o aberto; 

construir, não como ilhar e prender, 

nem construir portas abertas, em portas; 

casas exclusivamente portas e tectos [sic] 

O arquiteto: o que abre para o homem 

(tudo se sanearia desde casas abertas) 

portas por-onde, jamais portas-contra; 

por onde, livres: ar luz razão certa”  

(MELO NETO apud HOLANDA, 1976, p. 11, grifos nossos). 

“Qual então, eu pergunto, é a grande realidade de uma porta? Bem, talvez [...] o definido 

posicionamento de um maravilhoso gesto humano: a consciente chegada e partida. Isto é o 

que uma porta, algo que emoldura seu ir e vir, porque é uma experiência vital não só para 

aqueles que o fazem, mas também para aqueles encontrados ou despedidos. A porta é um 

lugar feito para uma ocasião” (VAN EYCK apud HOLANDA, 1976, p. 34, grifos nossos).  

“Doorstep” é o degrau ou espaço que antecede ou delimita a porta de entrada. Entretanto, mais do 

que apenas denominar um aspecto construtivo, Aldo van Eyck (após a proposição dos Smithsons 

em Aix-en-Provence, CIAM IX) enxergava no termo uma excepcional carga semântica espaço-

social, na medida em que é capaz de traduzir um ritual humano de trânsito entre âmbitos 

contrários, como um limiar entre realidades opostas: é o estar “entre” o dentro e o fora, o privado e 

o público, o individual e o coletivo, a casa e a cidade – opostos que existem aos pares, 

denominados de “fenômenos gêmeos13”. O “doorstep” constitui, portanto, uma dimensão 

conciliatória dessas duplas oposições, um dos maiores exemplos do que o arquiteto denominou 

de “in-between”,  

“Estabilizar o in-between significa reconciliar polaridades conflitantes. Proporcione o lugar 

onde todos eles podem e você reestabelece o fenômeno gêmeo original. Eu denominei isso 

da ‘grande realidade do limiar14’ em Dubrovnic. Tome um exemplo: o mundo de uma casa 

comigo dentro e você lá fora ou vice e versa. Há ainda o mundo da rua – a cidade – com 

                                                 
12 Cartilha do Team 10 – núcleo de jovens arquitetos dissidentes dos CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna), dos 
quais, sete foram mais ativos e permanentes na composição (“Inner circle of Team 10”): Alisson e Peter Smithson, Aldo van Eyck, 
Jacob Bakema, Georges Candilis, Shadrach Woods e Giancarlo De Carlo – organizada por Alisson Smithson (FRAMPTON, 2003); 
“Team 10 Members”. Disponível em: <http://www.team10online.org/team10/members.html>. Acesso em 10 mai. 2017. 
13 Do inglês “Twinphenomena”. 
14 Do francês “la plus grande réalité du seuil”. 

http://www.team10online.org/team10/members.html


 13 
 

 

você dentro e eu lá fora ou vice e versa [...] Dois mundos colidindo, nenhuma transição. O 

individual de um lado, o coletivo de outro. [...] Entre ambos a sociedade em geral lança 

muitas barreiras, enquanto que os arquitetos, em particular, são tão pobres de espírito, que 

estabelecem portas de 2 polegadas de espessura e 6 pés de altura [...] Apenas reflita: 2 

polegadas [...] atravessando um fenômeno tão fantástico – horripilante, brutal – como uma 

guilhotina. Toda vez que passamos por portas como essas nós somos divididos em dois – 

mas nós não notamos mais e simplesmente continuamos a andar, pela metade. (EYCK 

apud SMITHSON, 1968, p. 96, tradução livre, grifos nossos).  

O arquiteto, portanto, tal como na Antropologia Estrutural de Lévi Strauss, acreditava que as 

polaridades estruturariam o pensamento humano, seu modus operandi e suas relações. 

Entretanto, o arquiteto demonstra uma conduta revisionista quando, em detrimento do caráter 

determinista de Strauss, admite a possibilidade de conciliação entre tais oposições (o in-betweeen 

dos fenômenos gêmeos). Para ele, tal como a sociedade, a Arquitetura encontra-se calcada sobre 

duplas antagônicas, e como reflexo dessa, aquelas jamais poderiam ser ocultadas – distintamente 

de outros arquitetos, ele as fazia claramente presentes em seus espaços. Entretanto, sua crença 

numa arquitetura de franca conciliação de contrastes, não o permitia aceitar que o dualismo 

positivista (BARONE, 2002) de “discrepâncias supostamente irremediáveis” justificasse a 

produção de espaços de conflito humano – Van Eyck acreditava numa arquitetura sim, 

verdadeiramente social, mas nunca de segregação – como bem diria Melo Neto, “o arquiteto: o 

que abre para o homem [...] portas por-onde, jamais portas-contra”.  

Mais afrente em “Abrir as Portas”, a referência direta ao “Doorstep” de Van Eyck, por Holanda, fica 

ainda mais evidente: 

 “Tentemos apreender a fluência entre a paisagem e a habitação, entre o exterior e o 

interior, para desenharmos portas que sejam um convite ao contato entre os mundos 

coletivo e individual; portas protegidas e sombreadas que possam permanecer abertas” 

(HOLANDA, 1976, p. 33, grifos nossos). 

Relacionando diretamente com a cultura social e construtiva tropical, Holanda estabelece a porta 

como a moldura que marca as boas-vindas no Nordeste – não somente a chegada e saída, mas 

também, a estada: o hábito cotidiano ainda corrente para muitas populações do Nordeste 

(principalmente as de cidades do interior) de sentar-se nas calçadas, afrente de portas e janelas e 

interagir com a vizinhança do entorno, dando a um local notavelmente de passagem, a conotação 

de permanência e convívio social – o lugar para uma ocasião humana, como se referia Van Eyck.  

O autor do Roteiro ainda reitera o caráter antropológico e histórico nordestino de tal 

estabelecimento enquanto conceituação concretizada como elemento construtivo e, portanto, a 

inerente “funcionalidade” com tal – porque diz respeito à Arquitetura. No nordeste, a tradição das 

portas rasgadas – divididas por bandeiras, vazadas por venezianas ou guarnecidas com demais 
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aberturas estratégicas – permite a ventilação e iluminação devida, barra a entrada de animais 

indesejados, dá sentido de forma flexível e fluída aos espaços privativos e domésticos e por fim, 

garante a privacidade quando necessário, mas também gera a comunicação tão necessária para 

uma vivência social em comunidade.  

 “Desenhemos portas externas vazadas, capazes de garantir a necessária privacidade e de 

admitir ar e luz, bem como portas internas versáteis, que protejam os ambientes e permitam 

a tiragem de ar” (HOLANDA, 1976, p. 33, grifos nossos).  

A proximidade dos discursos e a forma de enxergar a arquitetura como claro reflexo sociocultural 

apenas atestam as conexões existentes entre os gênios ideológicos e a prática projetual de Van 

Eyck e Holanda – é exatamente sobre as tradições e universalidades essenciais que compõem 

arquiteturas de identidade social convicta e a alta qualidade humana que tratam os trabalhos 

desses dois arquitetos.  

AS TRÊS TRADIÇÕES DE VAN EYCK TRADUZIDAS POR HOLANDA 

Tal como Lévi-Strauss, vários artistas de vanguarda e arquitetos europeus15 (em um movimento 

de saída do velho mundo gerado por um descontentamento com os rumos tomados pelo 

Movimento Moderno no segundo pós-guerra), partiram em busca dos princípios universais que 

estruturariam quaisquer sociedades através dos “povos primitivos ainda não corrompidos pela 

civilização ocidental”, Aldo van Eyck (STRAUVEN, 2002) desde os anos 40, nutriu um profundo 

interesse pelas culturas arcaicas, sua visão de mundo, arte e construção – um fascínio que o fez 

engendrar numa procura por assentamentos humanos para a extração dos princípios essenciais 

(como uma Ursprache16) de sua organização espacial. No início da década de 50, o arquiteto 

realiza duas expedições ao Saara argelino, dando início a suas expedições antropológicas. 

Depois dessas, seguiram-se visitas a comunidades em Dogon (Mali) e nos Pueblos (Novo México) 

e, nos anos 60, viagens a quase todas as culturas arcaicas do mundo. 

Tal atitude experiencialista notavelmente acompanhará o arquiteto por toda sua trajetória. Através 

dela ele expandirá seus horizontes e imbuído de uma visão sintética e conciliatória, proporá no 

Congresso de Otterlo (XI CIAM) uma filosofia para o que ele entendia como “domínio da 

arquitetura”, apoiado no paradigma de “três grandes tradições”: a clássica, a moderna e a arcaica. 

Para o arquiteto, a tríade de tradições – as quais, não devem ser consideradas mutuamente 

exclusivas e sim, conciliadas dentro de uma arquitetura de potencial formal e estrutural consoante 

com a complexa realidade da vida contemporânea (STRAUVEN, 2007) – que conforma o “domínio 

arquitetônico” há de conciliar-se com as constantes mudanças no espaço e tempo discorridas em 

um outro domínio que com ele conecta-se, o da “realidade das relações humanas”:  

                                                 
15 Movimento semelhante fez Bernard Rudofsky publicando “Architecture without Architects, a non-pedigreed architecture” (1964) – 
catálogo da célebre exposição homônima no MOMA –, que, ao trazer imagens de cidades de encostas de montanhas mediterrâneas, 
de assentamentos no Norte da África, fornece evidências da riqueza e diversidade da arquitetura vernacular. 
16 Do alemão, “Protolíngua”, é uma língua que foi o ancestral comum de diversas outras que formam uma família delas.  
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“Em Otterlo, 1959, ao conceber as três grandes tradições unidas em um amplo círculo que 

representa a realidade da arquitetura, Aldo Van Eyck elege o clássico - como imutabilidade 

e descanso; o moderno como mudança e movimento e o arcaico como o vernáculo do 

coração do Pueblo Village. [...] a realidade das relações humanas são sintetizadas no círculo 

pela dança dos índios Kayapos: os corpos dos índios formam um círculo ou melhor um 

espiral, uma parede humana ao redor de um círculo aberto que expande-se e encolhe como 

uma espiral que relaxa e tensiona no ritmo da dança. A Arquitetura deve lidar com a 

constante e contínua alteração da realidade humana, que é não apenas com o que é 

diferente do passado, mas também com o que permanece o mesmo” (STRAUVEN, 2007, 

tradução livre, grifos nossos).  

 
Fig.5: Círculos de Otterlo, 1959-62. Aldo van Eyck Archive. Fonte: STRAUVEN, 2007. 

É possível claramente identificar os conceitos teórico-arquitetônicos naquela que é a obra mais 

célebre do arquiteto, o Orfanato de Amsterdam (Burgerweeshuis, 1958-60), provavelmente tão 

paradigmática justamente por conseguir sintetizar em forma construída toda a pregação teórica de 

Aldo Van Eyck.  

 

Fig.6. Orfanato de Amsterdam (1958-60). Aldo van Eyck Archive. Fonte: CCA Mellon Lectures, 2007. 
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Segundo Mumford (2011), trata-se de um complexo acessado por uma grande chegada 

(“doorstep”) ou área conciliatória (“in between”) que dá para um pátio interno central circundado 

por um labirinto interno de ruas que conduzem aos subnúcleos dos dormitórios do Orfanato, estes, 

por sua vez, compostos por pátios ao redor das quais se dispõem as unidades construídas.  

A partir de uma planta de base matricial (BARONE, 2002) alicerçada sob uma única ordem 

arquitetural (um restrito, porém flexível sistema inteiramente baseado na unidade modular de 

3.36m x 3.36m, sustentada por colunas cilíndricas de 28cm de seção e arquitraves de concreto de 

2.5m de altura), Aldo Van Eyck não somente dá margem para geração de complexidade e 

variação arquitetônica (BOURBÓN, 2013), bem como lança a possibilidade de mudança e 

crescimento futuros do Orfanato, através uma metodologia de projeto sistemática e operacional – 

a chamada “disciplina configurativa”, que buscava a “harmonia em movimento” através da 

“estética do número” – que resultou no prédio apontado por alguns como o primeiro edifício 

matemático (“mat building”17). 

Segundo Strauven (2007), é precisamente essa composição integral do complexo, que dita todos 

os aspectos do desenvolvimento e comportamento do sistema (de suas partes componentes à 

totalidade do conjunto constituído), desdobrada através de um ordenamento geométrico – 

francamente embasado sobre um grid de linhas ortogonais entremeado por diagonais e axiais que 

estabelece a trama de ruas internas (que por vezes remetem aos claustros ou “loggias” 

romanescos) e conformam os espaços centrais (semelhantes aos pátios ou “cortiles” 

renascentistas) – que orienta o a organização no território, que indica a presença da Tradição 

Clássica na obra do Holandês.  

A “tradição arcaica” na obra, por sua vez, se funde organicamente com essa clássica 

(STRAUVEN, 2007) e se apresenta através dos aspectos da aparência formal do edifício. Para 

tanto, Van Eyck evoca o simbolismo “universal” da cabana primitiva (de uma pequena cidade 

arábica abobadada ou uma vila africana) sob a unidade biomórfica das cobertas de cúpulas 

abobadadas – o módulo inscrito numa circunferência, a forma geométrica mais perfeita, gera a 

elementar cúpula regular, que “estável” e “imutável”, talvez ainda indique uma forte condução do 

desenho através da racionalidade clássica.  

Nesse processo configurativo, é justamente a cúpula a forma escolhida para se repetir (na 

coberta) sob um regime dimensional que expressa com clareza a hierarquia dos setores do 

orfanato: enquanto as cúpulas maiores e individuais estão dedicadas às áreas administrativas, 

serviços e vivência coletiva, as cúpulas menores (agrupadas oito a oito por nove cobertas) 

abrigam as unidades de dormitórios do sistema – denotando o ideal de urbanidade do arquiteto: o 

orfanato, como uma “pequena cidade” pode ser também encarado como uma “grande casa”, em 

que as escalas das unidades se adequam às situações e características específicas humanas 

                                                 
17 Associado também com a idéia de clusters, o termo é empregado por Alison Smithson em “How to Recognise and Read Mat-
Building” (1974). 
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(ainda notáveis no caráter antropomórfico das ordens da Tradição Clássica, comunicado não 

literalmente, mas através da abstração elementar das proporções humanas por formas 

geométricas puras).  

Por último, Aldo van Eyck manifesta a “tradição moderna” na obra a partir do movimento gerado 

pelo espaço dinâmico centrífugo que atravessa o caráter estável – representadas pela 

centralidade típica de traçados clássicos – da “tradição clássica” (STRAUVEN, 2007). Os pontos 

constituintes dos centros geométricas gerados pela grelha modular seriam responsáveis por aferir 

ao conjunto um caráter de imutabilidade e estaticidade, caso não tivessem propositalmente sua 

influência dominante reduzida em função do estabelecimento de um partido concordante com a 

“nova realidade” – nada inerte. 

A imperiosidade dos centros érompida com a proposital transferência e diminuição de seu caráter 

dominante no desenvolvimento do desenho: para tanto, o estabelecimento uma ordem axial 

constituirá-se como a principal estratégia projetual de Aldo Van Eyck. As axiais são responsáveis 

por guiar de forma orientada o deslocamento de tais centros para a geração de uma 

descentralização centrífuga não aleatória – os pontos deixam de compor os centros do sítio e são 

convertidos em pontos de giro da onde a planta revolve, como uma evolução em leque – bem 

como por estabelecer as duas ruas internas ramificadas em zigzags contrários que viabilizam o 

acesso aos vários núcleos de domitórios e pátios (STRAUVEN, 2007).  

É importante destacar, entretanto, que esse deslocamento em giro, provocado pela ordem axial do 

quadrado não interfere internamente na circulação dos núcleos de dormitórios, haja visto que sua 

função apenas constitui-se em provocar o impulso inicial para a geração das duas ruas principais 

e do conjunto (STRAUVEN, 2007) e do movimento característico da “tradição moderna”. Assim 

Aldo Van Eyck estabelece no Orfanato uma arquitetura de ruptura e modernidade convicta, sem 

se desfazer dos preceitos racionais e universais clássicos e arcaicos. 

Considerando as aproximações ideológicas e projetuais de Van Eyck e Armando de Holanda é 

que torna-se viável o rebatimento das “três grandes tradições” da arquitetura especuladas pelo 

primeiro sobre a maior obra construída do último: o Parque Histórico Nacional dos Guararapes 

(Pernambuco, 1975). 

Tal como Van Eyck, Holanda adota o mesmo princípio de composição modular ao trabalhar com 

um sistema estruturalista de concepção projetual e ordenamento do domínio físico do Parque: 

buscando uma lógica de sistematização do espaço, Holanda estabelece uma grelha ortogonal 

para ordenar a topografia irregular numa tentativa de organizar o espaço paisagístico, domando a 

natureza do território tropical, e dispor o complexo programa de prédios previstos sobre o sítio 

acidentado do Monte dos Guararapes. 

A “tradição clássica”, portanto, se faz presente na obra paradigmática de Holanda a partir de sua 

deliberada tentativa de estabelecer “ordem” sobre a grande quantidade de elementos físicos que 
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variam energicamente de acordo com os estabelecimentos da natureza – trata-se, de fato, por 

vários motivos, de uma implantação mais complexa do que aquela sobre a qual o Orfanato é 

disposto. 

 

Fig.7. Grelhas guiam o masterplan e assentamento paisagístico do Parque Histórico Nacional dos 

Guararapes. Armando de Holanda. Fonte: LIAU/DAU/UFPE, 2013.  

Distintamente de como se dá no Orfanato, no Parque, a “tradição arcaica” se apresenta menos 

associada com os caráteres da ordem clássica, denotando uma maior liberdade de desenho na 

interpretação do vernacular nordestino – uma vez que esse não seria o mesmo observado por 

Van Eyck nas organizações espaciais dos assentamentos de Pueblos ou Nagele; a tradição 

construtiva colonial, é reiterada várias vezes por Armando de Holanda18 como aquela cuja 

racionalidade é a verdadeiramente representante da identidade do homem que aqui reside e 

portanto, com a sua forma de construir19. 

O “arcaico” do Parque, portanto, reside menos em um aspecto “primitivo” propriamente dito – já 

que as referencias situam-se historicamente em um período mais a frente do que aquele dos 

indígenas do território – e muito mais nas características da construção popular oitocentista 

pernambucana. A aparência dos edifícios não nega tais paradigmas construtivos: a “cobertura 

decidida” e as paredes recuadas que criam áreas sombreadas, protegidas e de convivência 

semelhantes aos terraços das casas rurais e de engenho, as “paredes internas à meia altura de 

altos pés direitos”, “as aberturas dosadas” e as “claras fachadas de azulejos” “nas cores de seu 

próprio lugar” – projetados por Athos Bulcão em branco e azul, como azulejos portugueses –, de 

Olinda e o emprego de poucos materiais e o despojamento típicos “da bela tradição da casa do 

Nordeste”.  

                                                 
18 Tal como por Lúcio Costa, ex-expoente neocolonial  e fundador do SPHAN, em “Documentação Necessária” (BRUAND, 1981).  
19 Ao fazê-lo, o mesmo remarca a validade (funcional e estética) da produção das civilizações marginais do nordeste. Ao estabelecer 
paralelos funcionais entre a produção “primitiva” de um povo e a produção industrial – nas quais, o princípio da elementarização e a 
“estética do utilitário” evidencia a racionalidade de suas ações –, o arquiteto legitima a sua “arquitetura de sistemas”. 
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Fig.8. Partido das edificações do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Armando de Holanda. Fonte: 

LIAU/DAU/UFPE, 2013.  

A “tradição moderna" aparece em Guararapes como desdobramento do trato modular dado pelo 

arquiteto pernambucano ao projeto – contudo, nesse caso, é o estabelecimento de um módulo-

dimensão (o triângulo) e a sua repetição na composição plástica dos edifícios propostos que 

indica a modernidade da obra. Adotando uma metodologia projetual de caráter operacional, tal 

como Van Eyck, Holanda promove a composição arquitetônica a partir do crescimento contínuo 

via combinação de módulos, especialmente notável no elemento coberta das unidades planejadas 

para o Parque (FREIRE, 2013 In: NASLAVSKY, FREIRE, MORAIS, 2013).  

Ao descrever a estratégia projetual adotado Armando de Holanda (1976) afirma que: 

“Os projetos das edificações [...] foram realizados com uma abordagem combinatória: a 

partir de dois triângulos de dupla curvatura, obtidos pelo corte ao longo das diagonais de um 

parabolóide-hiperbólico, foram organizadas três famílias de cascas de concreto, com um, 

dois e quatro apoios; prosseguindo com o processo combinatório, as cascas foram 

acopladas entre si, formando unidades duplas e triplas. Dessa forma, foi possível repetir o 

mesmo processo construtivo para oito edificações, sem prejuízos de individualização de 

cada programa” (HOLANDA, 1976, p.43, grifos nossos). 
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Tanto Holanda quanto Van Eyck estavam em busca de soluções de módulos unitários que 

possibilitassem, com pouco, alcançar uma liberdade compositiva capaz de transpor a monotonia 

da repetição e alcançar uma diversidade arquitetônica enriquecedora da paisagem. Entretanto, 

enquanto no Orfanato a unidade reproduzida para coberta (a cúpula abobadada) tratou-se de uma 

forma mais complexa (e constituída de sentido apenas se assim for empregada, sem frações de 

sua integridade), no Parque, as matrizes de repetição instituídas (um quarto da coberta), os 

triângulos retângulos de dupla curvatura, revestem-se de um elementarismo ainda maior – embora 

ele seja a forma mais “estável” é também a “simples” da geometria, e, portanto, aquela com maior 

grau de aptidão combinatória – que permitiu o estabelecimento de um sistema de cobertas mais 

aberto e com maiores possibilidades de variação compositiva.  

A dinamicidade e fluidez geradas pela combinação continuada das cobertas no Parque não 

apenas torna irrefutável a rica variedade gerada pelo sistema configurativo – legitimando a sua 

“arquitetura de sistemas” –, como também demonstra um alcance mais efetivo do paradigma da 

“mudança e movimento” (característico da “tradição moderna”, por Van Eyck) por parte de 

Holanda, na medida em que o desenho resultante evidencia mais clara e espontaneamente a 

variedade compositiva a partir de um vocabulário formal ainda mais essencial.  

Pode-se dizer, ainda, que através da eleição do paraboloide hiperbólico, os triângulos 

decompostos adquiriram uma dupla curvatura capaz de revestir tal forma essencial de um caráter 

biomórfico (também caracterizante da “tradição arcaica”) e enérgico excepcional: ao reinterpretar 

geometricamente as formas irregulares das folhagens dos trópicos nordestinos, Armando de 

Holanda liberta-se dos arquetipos da cultura ocidental e responde sintetica e espontaneamente ao 

desafio de desenvolver uma arquitetura capaz de refletir a organicidade, a alta complexidade e 

dinâmica da natureza “indomada” dos trópicos – exatamente aquilo que há de mais identitário e 

condicionante do (homem, sítio, espaço e cultura do) nordeste tropical: a construção de muito, a 

partir de tão pouco.  

 

Fig.9. Processo de concepção das cascas do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Armando de 

Holanda. Fonte: LIAU/DAU/UFPE, 2013. 
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Fig.10. Diferentes configurações das cascas do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Armando de 

Holanda. Fonte: LIAU/DAU/UFPE, 2013. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise das trajetórias e experiências de ambos arquitetos, foi possível identificar 

semelhanças e dissonâncias nas obras de ambos. Ao passo em que na obra de Van Eyck, a 

essência é o elemento clássico, representado pela cúpula, e portanto, pela forma mais perfeita, a 

esfera. Em Armando de Holanda, o elemento primitivo é a natureza tropical, de formas livres e 

orgânicas, representada pela parabolóide hiperbólica cujas variações formais criaram formas mais 

livres semelhantes às copas das árvores nos trópicos, irregulares, semelhantes à natureza 

rebelde dos trópicos (ao menos na percepção dos estrangeiros). 

As contribuições de Holanda no campo teórico resguardam uma aproximação às ideais do 

arquiteto Aldo Van Eyck. Ambos enxergavam a arquitetura como instrumento social, de poder 

transformador, capaz de transfigurar conflituosos padrões de conduta e relações humanas - tantas 

vezes corroborados e perpetuados pelos próprios espaços que lhes envolvem, repletos de 

contrastes e polaridades não conciliadas. Viram na arquitetura um potencial de encerrar e 

celebrar aspectos culturais-antropológicos de toda uma sociedade. 

Portanto, em vários pontos é possível atestar uma compatibilidade conceitual, que longe de se 

manter apenas no campo teórico, parece exceder suas proposições ideológicas no momento em 

que se faz traduzida nas arquiteturas construídas por ambos: repletas de respostas sociais e 

identitárias, racionalmente estabelecidas. 
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TRADIÇÕES 
ALDO VAN EYCK 

ORFANATO DE AMSTERDAM (BURGERWEESHUIS) 

ARMANDO DE HOLANDA 

PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DOS GUARARAPES 

CLÁSSICO 

(imutabilidade 
e descanso) 

Ordem clássica na base do plano – domínio e disposição 
espacial 

Ordem clássica na base do plano – domínio e disposição 
espacial 

 Implantação em grid ortogonal modulado; 

 Ordens clássicas contemporâneas: colunas (e caráter 
antropomórfico), arquitraves (cintas horizontais em torno 
do conjunto) e capitéis (abstração sugestiva do encontro 

das colunas e arquitraves); 

 Trama de ruas internas (loggias romanescas) e patios 
centrais (cortiles renascentistas); 

 Coberta repetida em cúpula abobada (inscrita em um 
círculo, forma pura mais perfeita). 

 Implantação em grid ortogonal modulado; 

 Ordens clássicas contemporâneas: pilares e vigas 
(sistema construtivo pré-moldado). 

 

 

 

 

ARCAICO 

(vernacular do 
coração) 

Aparência formal do edifício – vernacular primitivo de 
assentamentos humanos 

Aparência formal do edifício – vernacular colonial 
brasileiro 

 Coberta em cúpula abobadada Grid ortogonal 
modulado; 

 Caráter antropomórfico (interpretação não literal e 
geométrica pura das escalas humanas). 

 Coberta “decidida” + paredes recuadas: perímetro 
edilício protegido e sombreado para convivência; 

 Painéis de azulejo “portugueses” de Athos Bulcão: em 
branco e azul (cores do Nordeste); 

 Despojamento e poucos materiais: “arquitetura 
moderna pobre” e tradição da casa nordestina. 

  

MODERNO 

(mudança e 
movimento) 

Espaço centrífugo – atravessante da ordem clássica Processo configurativo das cobertas  

 Ordem axial: linhas axiais no deslocamento da 
centralidade (estável) da ordem clássica no grid modular 

e no movimento de giro dos elementos da planta.  

 Decomposição do paraboloide-hiperbólico em 
triângulos de dupla curvatura: variedade compositiva; 

 Dinamicidade , unidade e fluidez continuada na 
comunicação entre cobertas. 

  

Tabela 1: Síntese das três tradições de Aldo van Eyck (Orfanato de Amsterdam) na obra de Armando de 
Holanda (PHNG). Fonte: as autoras. Fontes das Imagens: 1) Grid modular embasando a implantação do 
Orfanato. Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-
IiZodL3VPKc/U3uQpvsn4YI/AAAAAAAAFaM/DCxJULU5ioQ/s1600/Aldo+van+Eyck,+1955-1960.jpg>; 2) 
Planta do Térreo Museu da Restauração previsto para o PHNG (HOLANDA, 1975); 3) Seção evidenciando 
a coberta do Orfanato. Disponível em: <https://en.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/06/Orf-
Amsterdam-planta-y-alz.jpg>; 4) A coberta de grandes projeções, o homem nordestino e a natureza tropical 
(HOLANDA, 1979); 5) A ordem axial no movimento centrífugo no Orfanato. Disponível em: 
<https://www.steenhuismeurs.nl/thumbnail.php?thumb=project/1burgerweeshuis_01.jpg.jpg&width=275>; 6) 
Dinamicidade nas cobertas do PHNG pela decomposição do paraboloide-hiperbólico (HOLANDA, 1979). 

http://2.bp.blogspot.com/-IiZodL3VPKc/U3uQpvsn4YI/AAAAAAAAFaM/DCxJULU5ioQ/s1600/Aldo+van+Eyck,+1955-1960.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-IiZodL3VPKc/U3uQpvsn4YI/AAAAAAAAFaM/DCxJULU5ioQ/s1600/Aldo+van+Eyck,+1955-1960.jpg
https://en.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/06/Orf-Amsterdam-planta-y-alz.jpg
https://en.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/06/Orf-Amsterdam-planta-y-alz.jpg
https://www.steenhuismeurs.nl/thumbnail.php?thumb=project/1burgerweeshuis_01.jpg.jpg&width=275


 23 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACEVEDO, Carlos Leónidas (org.). Financiamiento de la vivienda en el istmo centroamericano. 
Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/>. Acesso em 10 de agosto de 2015. 

BALDAUF, Alexandra Staudt Follmann. Contribuição à Implementação da Coordenação Modular 
da Construção no Brasil. 2004. 148 p. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. Disponível em: 
< http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/4885>. Acesso em: 05 jun. 2016. 

BALTAR, Antônio Bezerra Baltar. Depoimento à Guilah Naslavsky em 13/09/1997. 

BARONE, Ana Cláudia Castilho. Team 10: arquitetura como crítica. São Paulo: Annablume: 
Fapesp, 2002. 

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 

CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
O BNDE nos anos do “milagre” brasileiro. In: Os anos do milagre. Memórias do Desenvolvimento, 
nº 4, Ano IV. Rio de Janeiro: CICEF, 2010. 

CEPAL; PNUMA; TAS. Usuarios y productores de Tecnologia de Asentamientos Humanos en 
America Latina y el Caribe, 1979. México: dez. 1979. Disponível em: <http://archivo.cepal.org>. 
Acesso em 10 de agosto de 2015. Acesso em 08/08/2015. 

COSTA, Lúcio. “Documentação necessária, 1937”. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa 
das Artes, 1995. 

EMERENCIANO, Jordão. Guararapes e a Unidade Brasileira. Caderno Moinho Recife. nº 9. 
nov.71. p.18-25. 

FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes 2003. 

GRUPO DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. Uma política de 
desenvolvimento econômico para o Nordeste. 2. ed. Recife: SUDENE, 1967. 

HOLANDA, Armando de. Roteiro para Construir no Nordeste: Arquitetura como lugar ameno nos 
trópicos ensolarados. Recife, 1976. MDU. Universidade Federal de Pernambuco.   

____. Sobre uma arquitetura de sistemas. Arquitetura. Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil. 
Rio de Janeiro: IAB-GB, nº 54. Dez. 1966. p. 28-29. 

____. Edifícios Fabricados. Diário de Pernambuco, Recife, terceiro caderno, p.1-2, 6 mar. 1966. 

____. Industrialização da Construção.  

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO. Catálogo 
da premiação anual do IAB – PE – 1969. Recife: IAB, 1969. 

LIMA, Daniele Abreu e. Armando Holanda: por uma arquitetura tropical. Recife, 1997. Trabalho de 
Graduação, Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco. mimeo. 

_____. Arquitetura Moderna nos Trópicos. Exemplos em Pernambuco. São Paulo, 2002. 297p. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. 

MARQUES, Sônia. (2003), ex-aluna da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco 
em 1969. Depoimento à Guilah Naslavsky em 04/07/03. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA; UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. 
Parque Histórico Nacional dos Guararapes: Projeto Físico. Recife, 1975. 

MUMFORD, Eric. The emergence of mat or field buildings. In: SARKIS, Hashim; ALLARD, Pablo 
(org.). Case: Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat Building Revival. Munique; Nova York. 
Prestel, 2001. p. 48-65. 

NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de 
Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. (2004), 270p. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo (2004). 

http://repositorio.cepal.org/
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/4885


 24 
 

 

NASLAVSKY, Guilah; FREIRE, Adriana; MORAIS, Mariana, O. B. Ir, vir e voltar. Novas Conexões, 
Outros brutalismos. Anais do X Seminário DOCOMOMO Brasil, 2013: Conexões brutalistas 1955-
1975. PROPAR/UFRGS, 2013. v. 1. p. 1-18. 

ORLEANS-BORBÓN, Elena Farini. Procesos configurativos: de la trama a la noción de campo en 
los "mat buildings". 2013. 454 f. Tese (Doutorado). Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid – Universidad Politécnica de Madrid, Madri, 
2013. Disponível em: <http://oa.upm.es/20131/>. Acesso em: 10 maio 2017. 

KOURY, Ana Paula. Arquitetura construtiva: proposições para a produção da arquitetura no Brasil 
(1960-1970). (2005), 270p. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo (2005). 

RUDOFSKY, Bernard. Architecture without architects. New York: Museum of Modern Art, 1964 

SANTANA, Geraldo. Depoimento a Guilah Naslavsky em 28/10/02. 

SILVA, Clarissa Carvalho e; OLIVEIRA, Adriana Freire de; NASLAVSKY, Guilah. Entre o concreto 
e o abstrato: as obras de Armando de Holanda Cavalcanti com Athos Bulcão. In: Cadernos de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. v. 16, n. 2.  2016. Disponível em: 
<http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau/index>. Acesso em 20/07/2017. ISSN 1809-
4120. 

SILVA, Geraldo Gomes da. Armando Holanda: Arquiteto dos Alegres Trópicos. Arquitetura e 
Urbanismo. nº 69.dez.96 /jan. 97. pp.65-71. 

SMITHSON, Alison M. Team 10 primer. Cambridge: MIT Press, 1965. 

STRAUVEN, Francis. Aldo van Eyck – Shaping the New Reality From the In-between to the 
Aesthetics of Number. Study Centre Mellon Lectures. California: College of the Arts, mai. 2007. 

_____. Aldo van Eyck – Modern Architecture and Archaic Culture. 2002. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/291714793_Aldo_van_Eyck_Modern_architecture_and
_Dogon_culture>. Acesso em 12/03/2017.  

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. Desempenho Econômico da 
Região NE do Brasil 1960-67 (síntese). Recife: SUDENE, 1999. 

VAN EYCK, Aldo. In STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN, Vincent (Ed.). Aldo van Eyck Writings. 
Amsterdam: Sun, 2006. 743 p. 2v.  

http://oa.upm.es/20131/
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau/index
https://www.researchgate.net/publication/291714793_Aldo_van_Eyck_Modern_architecture_and_Dogon_culture
https://www.researchgate.net/publication/291714793_Aldo_van_Eyck_Modern_architecture_and_Dogon_culture

