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Os efeitos sociais da arquitetura

...este texto, por sua insistência na relacionalidade das coisas, por 
sua ênfase no efeito da estrutura elementar de uma cidade na futura 
elaboração e desenvolvimento de seus padrões de vida [...] começa a 

esboçar um modo de olhar a espacialidade urbana.

Leslie Martin e Lionel March, Urban Space and Structures1

É lugar comum a ideia de que as coisas têm efeitos ou repercussões 
sobre outras. A possibilidade de relações entre eventos ou objetos é a 
propriedade central em uma realidade interligada – algo que está por 
trás da própria possibilidade de conhecer essa realidade. Não fossem 
essas relações, nosso conhecimento teria de ser meramente cumulati-
vo, uma soma de saberes sobre eventos isolados. Inferências não seriam 
possíveis. Teríamos de conhecer a realidade parte a parte, em pequenos 
pedaços – e gerar um conhecimento tão extenso quanto fosse extensa a 
realidade que nos cerca. Contudo, nem nosso conhecimento opera dessa 
maneira, nem eventos são acontecimentos isolados. São as formas de re-
lações inerentes entre as coisas que garantem nossa existência e a pos-
sibilidade de vivermos em sociedade, de socializarmos nossas ações, de 
produzirmos história. 

 Seria diferente com o ambiente construído e com a arquitetura em 
particular? A ideia de que a arquitetura enquanto objeto construído seja 
capaz de produzir efeitos é ainda pouco discutida na teoria arquitetônica 
e em estudos urbanos – muito menos discutida do que deveria, sobretudo 
em um momento no qual percebemos reduções dramáticas na diversidade 
das edificações sendo produzidas em nossas cidades e a substituição 
progressiva de tecidos urbanos por uma tipologia arquitetônica específica, 
com implicações potencialmente severas, como veremos.
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 Que “efeitos da arquitetura” seriam esses? Sobre o que ocorre-
riam? Em geral, os efeitos da arquitetura são reconhecidos primeira-
mente em relação a nossa percepção visual. O edifício é capaz de alte-
rar nossa percepção: trazer sensações associadas ao “belo”, ao “feio”, 
ao “estranho” e assim por diante. Estes efeitos têm uma bem conhecida 
natureza estética. A arquitetura afeta o sujeito, sua leitura do ambien-
te, gera ambientes com “ruído” menor ou maior. Vários conceitos foram 
utilizados para entender esses efeitos da arquitetura: harmonia, equilí-
brio, ordem, o “sublime”, o “caótico” e assim por diante. Teorias foram 
produzidas para explicar esses efeitos sensoriais, iniciando pela estéti-
ca, uma filosofia desenvolvida desde os gregos, passando pela gestalt e 
pela semiologia, já no século XIX – ambas estendidas à arquitetura e sua 
relação à percepção humana. 

 Curiosamente, salvo as considerações de “função”, focadas na 
configuração interna do edifício, nossas noções sobre os efeitos da ar-
quitetura têm se restringido às suas dimensões estética e perceptiva, 
amarradas à visualidade da arquitetura. Podemos ainda especular sobre 
um interessante paralelo entre a ênfase estética, uma constante no dis-
curso arquitetônico, e as teorias da percepção bastante conhecidas em 
estudos urbanos – por sua vez, afins à fenomenologia, centrada na rela-
ção imediata entre sujeito e mundo, e à psicologia como recurso teórico. 

 Veremos em breve que um resultado frequente dessa ênfase his-
tórica tem sido a redução da arquitetura à sua dimensão estética, tan-
to em discursos eruditos quanto nos de senso comum. Há um grande 
desconhecimento e mesmo uma espécie de alheamento a respeito das 
possíveis influências da forma arquitetônica sobre outros aspectos da 
experiência humana, como sobre as condições da nossa apropriação do 
espaço, por exemplo. Temos leituras sobre relações entre forma e aspec-
tos como a “vitalidade urbana”, como veremos adiante, mas o fato de que 
essas leituras não encontram lugar de destaque no debate em arquitetu-
ra e urbanismo é uma evidência de seu limitado grau de amadurecimen-
to. O fato de que essas leituras tampouco parecem formular o problema 
em um enunciado teórico sistemático e demonstrável empiricamente é 
outra evidência. Ainda, há fortes razões em torno da ênfase visual e esté-
tica da disciplina, e aqui só poderei discutir parte delas. 
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Uma provocação: a redução da arquitetura à visualidade

A tendência a permanecer na dimensão visual como telos da arquite-
tura certamente nos captura. Ela pode levar, no entanto, a nos perder-
mos na “ilusão da opacidade” das formas, na expressão poética de Henri 
Lefebvre.2 Impõe uma espécie de eterno retorno à “visualidade” e ao 
“compositivo” como composição apenas visual da forma. A fixação na di-
mensão estética da arquitetura nos remete de volta à superfície da forma. 
Ela prende o sujeito ao objeto por um único fio: o fio reificado da visão. 
Olhamos o objeto arquitetônico e retornamos ao nosso lugar como sujei-
tos visuais e estéticos – e então novamente ao objeto arquitetônico como 
objeto da visão. Uma circularidade reconstruída na própria teoria e críti-
ca da arquitetura: da forma à estética e da estética à forma, ad infinitum. 

 A fixação na visualidade da arquitetura e no seu impacto estético 
como seus fins mais nobres ou relevantes nos leva a ignorar seus 
vínculos para além dela mesma e da nossa visão; essa fixação não nos 
leva para fora do círculo da forma e leitura da forma. A sedução da visão 
nos faz permanecer na superfície do objeto arquitetônico, já que a visão 
não o penetra substancialmente; não evoca outras possibilidades da 
experiência do espaço e dos eventos no espaço da arquitetura. Tende a 
relegar a um status menor a arquitetura como locus e meio ativo do modo 
como vivemos coletivamente. Chamo essa tendência de visualismo, para 
diferenciar entre esta ênfase na visualidade, exclusiva e reducionista, 
e a dimensão visual da arquitetura, obviamente viva e importante. A 
dimensão visual ocupa um lugar significativo em nossas experiências; 
ela é um problema fundamental para nossas vidas e cidades. Mas a 
fixação no visualismo nos tem distanciado do entendimento do lugar da 
arquitetura além da experiência da visão, em nossos atos vividos nos 
seus ambientes e estruturas – os quais estenderão seus efeitos para 
outros lugares e atores. 

 A possibilidade de que a arquitetura tenha efeitos para além 
do visual certamente nos estimula a procurar novas conexões entre ela 
e nossas vidas e experiências. Algumas dessas conexões têm sido fre-
quentemente ignoradas, subteorizadas ou invisibilizadas nos discursos 
arquitetônicos. Elas estão, de fato, entre as coisas mais difíceis de se 
“ver” em arquitetura. Afinal, como entender impactos da espacialidade 
da arquitetura para além do visual? Sobre o que mais ela impactaria? 
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Sabemos que seu papel inicia pela proteção e conforto, e que ele vai bem 
além desses itens basilares. A arquitetura também ampara nossas expe-
riências e nossa vida coletiva – mas veremos que tampouco esse papel se 
encerra na ideia de “função”. Se esse é o caso, como entender a influên-
cia da arquitetura sobre coisas mais amplas, como nossa experiência e 
ação coletiva? Antes de mais nada, como entender relações entre duas 
coisas tão distintas – entre a arquitetura e seu espaço e nossas experi-
ências e ações? 

 Quero sugerir que a intenção de conhecer as conexões entre um 
fenômeno tangível como os espaços da arquitetura e algo volátil como 
nossas ações no seu espaço nos levará imediatamente além da dimensão 
estética e do foco na visualidade como propriedades e valores superio-
res da arquitetura e da prática da arquitetura. Alerto que, ao seguirmos 
esse intento, nos chocaremos mais e mais com a ideia da arquitetura 
como arte, e da arquitetura-arte como a arquitetura mais elevada, ou 
mais: como a “verdadeira arquitetura”, o que faz da qualidade de arte o 
horizonte, o fim mais nobre da arquitetura. 

 Minha intenção não é meramente contrapor a dimensão visual e 
estética da arquitetura, que existe e pulsa, mas mostrar que a arquitetu-
ra é, ao mesmo tempo, arte e mais que arte. Haveria de se investigar as 
origens dessa dominância da visualidade; desse visualismo que, ironica-
mente, nos cega a visão do papel da arquitetura na geração da vitalidade 
do social e do humano em sentidos mais amplos. Entendo que, por trás 
da sedução da visualidade, há uma condição epistemológica fixada em 
objetos isolados, e uma redução da arquitetura a uma ideia de forma 
essencialmente autocontida em si e em seus efeitos estéticos. A redução 
da arquitetura a uma dimensão cartesiana da forma do objeto (e não 
das suas relações) e a uma dimensão kantiana da autossuficiência do 
espaço enquanto forma estética e categoria da experiência (e não como 
locus da prática e meio da comunicação), bem como a redução do sujeito 
humano a um sujeito estético que se segue, parecem nos impedir de ver 
a arquitetura como fenômeno colhido em tramas de atos e relações em 
constante movimento e mudança. Leva-nos a esquecer o sujeito comple-
xo que vive a arquitetura como contexto de seus atos, de suas interações 
e relações com outros atores, que conjuntamente produzirão o que cha-
mamos de vida social.3 

 Podemos ver quanta riqueza desses papéis da arquitetura – ex-
perienciais, interpretativos, comunicacionais, sistêmicos – fica assim ex-
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cluída. Gravemente, essa exclusão segue sendo o caso em grande parte 
da teoria e da prática, da pesquisa e do ensino, mesmo que novos conhe-
cimentos em torno da importância do espaço na vida social nos permi-
tam apontar que tais reduções são cada vez mais insuficientes.

Da visualidade à vitalidade: 
um outro paradigma para entender a arquitetura

Quero tratar aqui um lugar mais amplo da arquitetura na vitalidade da 
nossa experiência e na constituição do mundo social como horizonte ain-
da a ser explorado na teoria e prática da arquitetura e do urbanismo – 
um horizonte também pulsante e urgente. Entretanto, ainda que a tradi-
cional fixação na visualidade da forma não suspenda a existência de suas 
conexões com nossa experiência e ação, estas certamente demandarão 
mais de nossa atenção. Tentemos, a partir de agora, evidenciar a possi-
bilidade de formas arquitetônicas, em suas relações com outras formas e 
o espaço público, terem um lugar em nossa experiência social e a forma 
de nos apropriarmos do espaço; um lugar aparentemente improvável, 
mas que, uma vez examinado de perto, revelará a arquitetura como par-
te essencial da vitalidade de nossas cidades e sociedades. Argumenta-
rei que esses efeitos sociais começam já no edifício implantado no seu 
quarteirão, em qualquer um de nossos bairros – e que esses efeitos são, 
com frequência, perigosamente independentes daqueles desejados pelo 
arquiteto no momento do projeto. 

 Esclareçamos quais seriam esses efeitos sociais. Considerando 
que edifícios, mesmo em sua unidade como objetos, são estruturas com 
uma espacialidade interna e uma espacialidade externa, temos duas pos-
sibilidades iniciais de efeitos: aqueles internos, da edificação sobre o que 
ocorre dentro deles, e os externos, os efeitos da edificação sobre o que 
há fora dela. Efeitos internos se referem aos impactos da configuração so-
bre o que fazemos dentro da edificação: nossos encontros, movimentos e 
ações, realizados através da sequenciação de espaços. Aqui começamos a 
nos aproximar da ideia que apontei há pouco: a possibilidade de a arqui-
tetura ter efeitos sobre o que fazemos e como interagimos no espaço. 

No interior do edifício, essa possibilidade é abordada pela teoria 
arquitetônica através do conceito de “função”. Vejamos brevemente do 
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que ela trata. Alguns poderiam argumentar, com razão, que a arquitetu-
ra como objeto produzido para abrigar atividades humanas pode falhar 
ou ser bem-sucedida: ela pode, termo usual em arquitetura, “funcionar” 
bem ou mal. Em outras palavras, a estrutura interna do edifício pode ou 
não contribuir no desenrolar de uma atividade ou sequência de ações. 

Nessa leitura, a possibilidade de efeitos internos da arquitetu-
ra sobre nosso atuar conjunto é reduzida a algo bastante pragmático. 
A sequência adequada de espaços internos, dimensionados também 
adequadamente para dar suporte às respectivas “partes” da atividade, 
levaria isomorficamente a uma cadeia adequada de relações, temporal-
mente e funcionalmente, entre ações de atores distintos dentro desses 
espaços. Essa sequenciação espacial garantiria as conexões certas entre 
as ações certas, digamos, e evitaria aquelas tidas como contraprodutivas 
no fluxo daquela atividade. Nessa visão, a atividade humana é reduzida 
a uma teleologia, a uma sequência de ações cujo fluxo e final são sabidos, 
antecipados pelo arquiteto, e pré-programados e prescritos pela arqui-
tetura. O espaço arquitetônico é reduzido a uma mera condição infra-
estrutural que garanta, e aparentemente imponha, essa visão lógica e 
teleológica da atividade em questão. Esse primeiro campo de efeitos – os 
efeitos internos da arquitetura – é tema de teorias normativas, como as 
da mencionada relação “forma-função”.

A esses efeitos internos de ordem física, corporal, podemos adi-
cionar outros, mais complexos: os efeitos informacionais sobre as práti-
cas e interações que transcorrem no espaço da arquitetura. Na verdade, 
os espaços internos do edifício não necessariamente nos apontam com 
quem devemos nos comunicar nem determinam rigidamente a forma 
das interações e das relações sociais ali encenadas. Mas instalam, quase 
inconscientemente, modos de comportamento, de interpretação mútua 
e de comunicação, assim como podem sugerir caminhos dentro da edi-
ficação, entre suas partes, os quais podem corresponder às complemen-
taridades entre as diferentes ações que compõem a atividade ali desen-
volvida. Essa leitura é intencionalmente mais ampla que a ideia usual de 
“funcionalidade”, ao buscar evitar a redução do papel da arquitetura na 
nossa interatividade à mera coordenação nas conexões de nossas ações 
no espaço interno do edifício.4 Precisamos ampliar a leitura funcionalis-
ta e buscar as implicações do espaço arquitetônico sobre os modos como 
nos apropriamos e agimos conjuntamente nos espaços da arquitetura.
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Temos ainda o segundo campo de efeitos do edifício, aqueles so-
bre os espaços que lhes são externos. O mais conhecido efeito externo 
é o efeito visual, sobre nossos olhos, como vimos há pouco. Outros ti-
pos de efeitos externos parecem mais improváveis. Quero argumentar, 
contudo, que exatamente estes efeitos estão entre os mais importantes, 
porque se referem aos impactos da edificação sobre o que fazemos fora 
dela – a ação que ocorre para além do seu perímetro, mas atrelada a ela. 

Como seriam esses impactos sobre ações? Como algo físico e 
imóvel poderia ter efeitos sobre seres móveis, atuantes e complexos 
como os humanos?5 Para respondermos a essa pergunta, devemos en-
tender do que a ação no espaço externo à arquitetura consiste, e qual 
é sua relação com o espaço construído da arquitetura. Primeiramente, 
atuamos na cidade e nos movemos entre seus lugares e atividades bus-
cando interagir. Nosso movimento e busca por atividades e interações 
não ocorrem de modo livre da relação com o espaço arquitetônico. Eles 
dependem da arquitetura e do acesso a atividades nela sediadas. São fe-
nômenos materialmente ancorados na interface edifício-espaço público 
ou na permeabilidade entre edifício e rua. Veremos que, a despeito do 
imenso número de elementos que compõem o urbano, essa relação é tão 
forte que a própria a intensidade da apropriação e mesmo a densidade 
de nossos encontros no âmbito do espaço público da rua são impactados 
pela arquitetura – não apenas pela sua densidade, mas por sua forma e 
implantação. Mas como esse poderia ser o caso?

 Temos aqui um ponto absolutamente central na relação entre 
espaço urbano e vida social, na ideia do espaço como condição para as-
pectos importantes, basilares da vida coletiva. Ao atrair o movimento 
e amparar os encontros no espaço público e a possibilidade de acesso 
ao próprio edifício, a forma arquitetônica envolve também um poten-
cial de trocas sociais e microeconômicas, que se manifesta localmente. 
As articulações entre o espaço interno da edificação, as atividades que 
esta abriga e o espaço público e suas dinâmicas próprias, que ainda ex-
pressam localmente as dinâmicas mais amplas da cidade, consistem na 
verdade nas pontas visíveis de uma trama de tremenda complexidade. 
Essas tramas são as ações e interações de uma infinidade de atores atu-
ando nesses e em outros lugares – uma rede de produção que se comple-
ta no momento do encontro e da troca final dentro da arquitetura e na 
sua permeabilidade com os canais do espaço público. 
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 Dito de outro modo, as trocas que acontecem na interface edi-
fício-espaço público são os momentos nos quais culminam as tramas 
imensas da vida social e da economia, produzidas dentro e entre cida-
des – lá, exatamente nos espaços locais do nosso cotidiano. É importante 
notar que as tramas microeconômicas, na verdade, não são dissociadas 
da vitalidade das trocas sociais: elas são constituídas por comunicações 
que também constituem a vida social, elas são parte da vida social, e elas 
são a “espinha dorsal” que permite sua reprodução. 

 As trocas no espaço público e sua ramificação no espaço da ar-
quitetura, uma razão social e histórica da cidade, e os efeitos da arqui-
tetura em seu entorno serão os temas que discutirei em detalhe a partir 
daqui, sintetizando esforços anteriores.6 Ainda que igualmente centrais, 
deixo as considerações sobre o primeiro campo de efeitos sociais da ar-
quitetura – os efeitos interpretativos e comunicativos dos espaços do 
edifício – para outro momento.7

Propriedades da forma arquitetônica e urbana

Como podemos conceituar a possibilidade de efeitos da arquitetura so-
bre a vida social no espaço público? Podemos nos aproximar fazendo 
algumas perguntas mais elementares: como a forma arquitetônica am-
para nossas ações? Haveria alguma relação visível entre a forma, nossa 
presença e nosso agir no espaço público? Essas são perguntas difíceis de 
serem respondidas sem uma preparação teórica prévia. Talvez se vísse-
mos o problema de uma outra maneira, de modo a avaliarmos a extensão 
da presença do espaço arquitetônico no nosso fazer, e nos perguntásse-
mos sobre o que aconteceria se mudássemos essa presença, poderíamos 
reconstruir as condições mais fundamentais da relação entre arquitetu-
ra e seus efeitos sociais, ou ao menos vê-las com mais clareza. Esse tipo 
de questionamento explora o “contrafatual”; é um modo de rompermos 
com a “realidade como ela se apresenta” para chegarmos as suas condi-
ções elementares. Por exemplo, teríamos a mesma densidade de ações 
e interações em ambientes com diferentes densidades e configurações? 

 Leslie Martin e Lionel March se fizeram perguntas como essa 
no início dos anos 1970.8 Eles examinaram as propriedades espaciais 
fundamentais que constituem diferentes formas e seus arranjos, e nos 
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ofereceram os primeiros indícios sistemáticos de que há realmente dife-
renças nas condições de como o espaço pode amparar nossas práticas. 
Eles demonstraram o comportamento superior de certos tipos de for-
mas sobre outros quanto à absorção de área e densidade. Vejamos como 
eles chegaram a essa conclusão. Na figura 1, à esquerda, a moldura e o 
quadrado em preto têm a mesma área; ainda, no esquema seguinte, o 
quadrado e todas as molduras também têm a mesma área, mostrando o 
melhor desempenho das “bordas” dos polígonos para absorver área, no 
conhecido diagrama de Fresnel. 

 Na forma tridimensional, encontramos um comportamento se-
melhante. As distribuições de borda apresentam menor altura que as 
isoladas, tendo a mesma densidade. À direita, mapas fundo-figura mos-
tram um trecho de Manhattan, então com média de 21 andares e quar-
teirões cobertos por forma edilícia fragmentada, em comparação com 
quarteirões com implantação periférica de edifícios alinhados, lem-
brando cidades como Barcelona, apresentando a mesma densidade que 
a volumetria complexa de Manhattan, mas com apenas sete andares e 
mais área de térreo disponível.9 Esses estudos mostram como o desem-
penho da forma pode ser completamente contraintuitivo. A despeito do 
que tendemos a pensar, implantações de borda se mostram com grande 
eficiência para absorver densidade. A forma arquitetônica, ao compor o 
quarteirão com essas características, vai replicar essa propriedade.

Figura 1 – O logo do Martin Centre em Cambridge, mostrando as duas implantações arquetípicas, 
aquela de borda e a isolada; o diagrama de molduras quadradas de mesma área do quadrado central, 
de Fresnel; a exploração tridimensional de Martin e March: propriedades geométricas fundamentais 

influenciam o desempenho da forma arquitetônica e urbana quanto ao potencial de densidade.

A forma periférica tende a estimular a densidade arquitetônica, 
com a vantagem de liberar o espaço aberto do interior do quarteirão 
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para uso, ventilação e iluminação. De modo oposto, quarteirões cujos 
edifícios apresentam grandes espaçamentos ou recuos entre si, sem 
continuidade de fachadas, terminam por reduzir o potencial de densi-
dade dos quarteirões. Edifícios isolados precisam então verticalizar-se 
para ganhar densidade. Para Martin e March, essa diferença espacial não 
viria sem implicações teóricas e práticas:

Um passo em direção à formulação teórica será tomado quando 
reconhecermos que a questão de edificações altas ou baixas não é 
simplesmente uma disputa entre duas formas alternativas de cons-
trução. Há, na verdade, aspectos em uma gama mais ampla dentro 
da qual, quando o volume muda de alto para baixo, e da torre para 
seu inverso, o edifício de borda gerador do pátio no quarteirão, essa 
mudança dá origem a uma série de relações internas e a um espaço 
em torno do edifício em si em constante mudança. Como tal problema 
complexo pode ser estudado?10

Martin e March estendem as implicações entre forma edificada 
à intensidade do uso do solo e sugerem implicações para os padrões de 
vida na cidade: “Eventualmente, emergiu desses estudos o fato de que a 
forma do edifício teve um efeito considerável sobre a eficiência do uso 
do solo. Um edifício com precisamente [...] o mesmo número de anda-
res sobre exatamente a mesma área de solo poderia prover 50% mais 
área construída que outro.” Seu estudo inovador das relações entre for-
ma e uso social do espaço arquitetônico, contudo, não se estendeu ao 
uso e nossas interações no espaço urbano.11 Podemos, entretanto, tomar 
exatamente esse passo para entender as relações entre arquitetura e o 
tecido da vida social no espaço público. De fato, outras definições pavi-
mentaram o caminho nessa direção. Jane Jacobs foi pioneira ao associar 
padrões da forma produzidos na urbanização modernista e suas implan-
tações envolvendo grandes afastamentos e controle de atividades à au-
sência de vitalidade urbana, fazendo o elogio da forma urbana tradicio-
nal. Mais recentemente, o papel das densidades e da forma urbana ainda 
tem sido associado à interatividade e inovação, em estudos em econo-
mia urbana de Edward Glaeser, Gordon e Ikeda, e Richard Florida.12

 As observações das implicações exteriores da arquitetura vão 
além da sua forma. Sua “porosidade” em relação ao espaço público tam-
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bém parece importar na geração da apropriação social do espaço públi-
co. Jacobs já enfatizava a importância da “constituição” – os componen-
tes da forma arquitetônica diretamente ligados à rua, como aberturas e 
fachadas. Carlos Nelson dos Santos e colegas fizeram observações etno-
gráficas da relação entre a distância entre a casa e a rua, o uso de grades 
e as ocasiões de contato face a face entre pessoas nessas interfaces. A no-
ção de urbanidade proposta por Frederico de Holanda também enfatiza 
a relação entre o número de portas e a relação fachada-rua na animação 
do espaço público.13

 Juntas, essas observações sugerem que diferentes morfologias 
arquitetônicas e urbanas teriam diferentes relações com o espaço livre 
público e sua apropriação social. Podemos perceber também que o ele-
mento essencial nesse tecido é o próprio edifício e suas relações imediatas 
com seu entorno. Entretanto, como podemos atestar em nossa experi-
ência urbana, há grande diversidade de formas arquitetônicas quanto a 
seus graus de continuidade, altura, densidade, implantação. Precisamos 
de um passo mais decisivo em direção à análise da forma arquitetônica 
em si – um modo simples de identificarmos diferenças formais estrutu-
rais. Essa diversidade parece passível de agrupamento em léxicos mais 
recorrentes, em função das características que aproximam mais certos 
objetos que outros. Esses léxicos costumam ser tratados de modo taxo-
nômico na teoria da arquitetura, gerando categorizações ou tipologias. 
Essa abordagem usual nos será útil. 

 O estudo dos tipos em arquitetura, naturalmente, guarda varian-
tes culturais. Tipos podem ser organizados de diversos modos – mas 
um desses modos é de especial interesse aqui: a relação entre o edifício 
e seus vizinhos, a partir de sua implantação no lote. Essa inserção do 
edifício no quarteirão costuma ocorrer de três formas: o edifício cujos 
limites coincidem com as divisas do lote urbano (ou, por simplicidade, 
“contínuo”); o edifício livre de ligações a outros edifícios, explorado so-
bretudo no século XX e que chamaremos aqui de “isolado”; e por fim 
um terceiro tipo, híbrido, uma justaposição dos dois anteriores, apre-
sentando um volume basal horizontalizado, colado nas divisas do lote, e 
um volume superior verticalizado e sem contato lateral (figura 2). Essas 
três configurações arquitetônicas, definidas pelo seu aspecto externo e 
sobretudo pelo grau de continuidade urbana de suas fachadas, parecem 
representar a variedade de grande parte das formas produzidas em nos-
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sas cidades, e suas prescrições normativas.

Figura 2 – Tipos arquitetônicos e as severas diferenças morfológicas que engendram: impactos também 
diferentes sobre a apropriação social do espaço e aspectos de desempenho urbano? 

Áreas na cidade do Rio de janeiro: trechos do Centro, Botafogo e Barra da Tijuca.

O próximo passo na busca dos efeitos sociais da arquitetura é 
relacionar essa classificação de edifícios a fenômenos sociais reconhe-
cíveis no espaço público. As observações que vimos até aqui apontam 
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a possibilidade de a forma arquitetônica ter alguma influência sobre o 
que ocorre fora de seus contornos. Fatores como forma e densidade, 
implantação e afastamentos, fachadas e sua porosidade aparecem como 
componentes possivelmente ativos nessa influência. Mas o que explica 
a relação entre essas características espaciais, a presença dos corpos e a 
intensidade das interações em torno dos espaços da arquitetura? Quais 
seriam as razões para a arquitetura ter qualquer efeito social, e para dis-
tintas arquiteturas terem efeitos também distintos sobre a copresença e 
a atividade humana no espaço que lhe é externo? E, finalmente, haveria 
realmente processos sociais locais relacionados mais a certo tipo de ar-
quitetura que a outro?

Estendendo a dialética socioespacial: 
a tensão entre formas construídas e o corpo

Muito frequentemente subestimada [...] tem sido a dinâmica espacial 
intrínseca das cidades, as forças criativas e inovadoras que emergem da 

formação de aglomerações interativas e interdependentes de pessoas, 
suas atividades e seus ambientes construídos. Este estímulo da aglome-
ração urbana que chamei “synekismo”, a partir do termo de Aristóteles 

para a formação dinâmica da polis ou cidade-estado, raramente foi 
estudado diretamente, e ainda mais raramente concebido como um 

fator causal ou explicativo [...], embora nós reconheçamos intuitivamen-
te que a mudança e desenvolvimento societal tenham sempre emanado 
das cidades, e sintamos a importância da proximidade, densidade e da 

fricção da distância em nosso comportamento cotidiano.14

Edward Soja

Desejo desenvolver uma explicação para os efeitos sociais da arquitetura 
baseada no que chamarei tensões entre formas construídas. Na verdade, 
a ideia de “tensões” latentes nas espacialidades que humanos produzem 
não é original. Elas estão no cerne das proposições da geografia econô-
mica desde Von Thünen, no início do século XIX. Passam pelas tensões 
ativas já na formação das cidades, como as forças centrípetas regionais e 
urbanas elegantemente desvendadas pela economia espacial nas últimas 
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seis décadas. São esses vetores aglomerativos que o geógrafo Edward 
Soja chama sinekismo. Soja entende o synekismo como um aspecto da 
chamada “dialética socioespacial” que abordagens na geografia humana 
identificaram operando em diferentes escalas. A economia urbana ainda 
reconhecerá essas tensões ativas na moldagem interna da cidade – ge-
rando as diferenças de densidade, intensidade de atividades e acessibili-
dade. Os estudos configuracionais de Hillier e outros reconhecerão essas 
forças moldando ainda mais profundamente essa espacialidade interna, 
ao ponto de estruturar, em diferentes graus, padrões complexos da rede 
de ruas. O componente material que explica essas tensões, compartilha-
do menos ou mais explicitamente nessas abordagens, é a distância – a 
distância absoluta, no caso da economia espacial, e a topológica, no caso 
configuracional – e sua imposição inescapável à prática humana, mesmo 
em tempos de interações mediadas tecnologicamente. Afinal, não pode-
mos ficar imersos apenas em trocas digitais, nem abandonar a corporei-
dade dos nossos atos e experiências.

 Entretanto, nessas teorias, as descrições da relação material 
profunda entre prática e espaço associada a essas tensões param na am-
pla escala da cidade como estrutura. Quero argumentar, contudo, que 
essas tensões não se encerram aí. Tensões socioespaciais se estendem 
da escala regional que dá origem às cidades, atravessam a geração das 
heterogeneidades reconhecíveis na forma de estruturas no espaço in-
traurbano, e chegam até a passagem entre as morfologias urbana e a 
arquitetônica. Essas tensões seguem inerentes à espacialidade imediata 
ao ator e que envolve a corporeidade de seus atos – onde escapariam do 
alcance dessas teorias para não mais encontrar explicação sistemática. 
Argumentarei que essas tensões seguem ativas na escala local de nossas 
práticas, nas relações entre edificações e entre elas e o espaço público, 
capturadas na mesma condição material fundamental da distância e da 
extensão do espaço.

Uma das questões aqui é entender como o corpo é tensionado 
por diferentes espacialidades. Um conceito com certo potencial nesse 
sentido é do arquiteto e teórico Bernard Tschumi.15 Tschumi, provavel-
mente inspirado no filósofo Jacques Derrida, afirma a arquitetura e o 
espaço como “violência”. As bordas construídas da arquitetura tornam-
-se barreiras ao corpo livre em movimento. Contudo, estabelecer bar-
reiras ao corpo não é tudo o que o espaço arquitetônico faz. A relação 
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entre corpo e arquitetura vai além dos corpos impedidos pelo espaço: 
ela inclui corpos impelidos pelas superfícies edificadas e pelo que elas 
expressam ou escondem – superfícies que moldam os canais através dos 
quais corpos se movem. O movimento dentro dos canais da rua pode 
sofrer diferentes formas de tensão de acordo com a espacialidade das 
suas superfícies geradoras. Quando as superfícies mudam, a tensão en-
tre fachadas e corpos mudaria. A tensão pode ser constante, quando es-
sas superfícies são contínuas e próximas ao corpo, limitando seu movi-
mento – mas também o impelindo em percursos. O movimento pode ser 
dispersado por superfícies descontínuas, não mais constantes, como em 
quarteirões rarefeitos. Espacialidades interrompidas para o corpo em 
movimento trariam dispersão também às tensões entre a arquitetura      
e o corpo.16

 Mas essa descrição ainda não evidencia exatamente o tipo de 
tensão profunda entre corpo e espaço, por incluir apenas a relação com 
o espaço construído das fachadas e superfícies, e não a espacialidade en-
volvida no próprio corpo em movimento. Vejamos o modo como o corpo 
se relaciona com o próprio espaço livre onde atuamos, também possui-
dor de extensão. Essa extensão é sentida pelo corpo como uma aderência 
entre a espacialidade do entorno imediato e a espacialidade do próprio 
corpo em seus gestos. De modo reverso, a aderência do ato corporal ao 
espaço é sentida na maneira como a extensão do espaço aberto envolve 
o corpo, dado que o ato não ocorre em um vácuo livre de fricção ou livre 
de aderência ao tecido do espaço. Nossos atos e movimentos dependem 
da superação da extensão da distância entre objetos espaciais, como en-
tre edifícios ou entre lugares.17 

 A aderência entre espaço e corpo é atravessada, assim, pelo equi-
valente a uma “força de atração” entre volumes e fachadas, e entre estas 
e o corpo – uma tensão que aumenta no inverso da distância, e cai na 
medida em que nos afastamos do edifício, e na medida em que edifícios 
se afastam entre si. Por outro lado, distâncias maiores entre edifícios, ou 
entre eles e nossos corpos, implicam mais fricção com o tecido do espa-
ço livre, e mais esforço no movimento. Implicam, portanto, uma redução 
da tensão que se manifesta sobre e por meio dos nossos corpos atuando 
no espaço entre edificações. Assim, a tensão é ancorada em uma espécie 
de “confronto último”, material, inescapável, entre corpo e espaço, ven-
cido no momento do nosso movimento. 
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 Naturalmente, enfrentamos grande dificuldade para descrever 
essas relações, parte visíveis na forma de espaços (construídos e livres) 
e na forma de corpos atuando e movendo nesses espaços, parte invisí-
veis na forma de uma aderência impregnando exatamente essa interface 
corpo-espaço onde se manifesta o atrito da extensão – como a extensão 
do espaço livre enquanto distância entre espaços construídos, entre edi-
ficações. Essas duas classes de relações são particularmente difíceis de 
representar via o meio discursivo da palavra. 

 Usemos então um meio com mais afinidade para capturar 
essas relações: o meio visual e a representação bidimensional da forma 
urbana. A figura 3 ilustra esquematicamente a relação entre formas 
construídas e a relação inversa entre “distância” (extensão do espaço 
entre formas construídas) e “tensão” (manifesta na forma da fricção da 
distância sobre nossos corpos em movimento, no esforço de atuarmos e 
interagirmos). Volumes no primeiro diagrama mostram a possibilidade 
de interação (as linhas): a tensão entre a edificação e o espaço da rua 
(retângulo horizontal), e a tensão entre edificações (volumes verticais). 
Os volumes no segundo diagrama representam tipos de arquitetura 
contínuos, mostrando sua associação direta. Os volumes no terceiro 
diagrama representam o tipo isolado, cujas relações são mediadas 
por espaços abertos, que implicariam um aumento das distâncias e a 
redução da tensão entre esses componentes básicos da forma urbana – e 
entre eles e o corpo.

Figura 3 – Esquemas de relação entre arquiteturas e espaço aberto. A tensão entre espaço construído 
e espaço livre (T1) e entre espaços construídos (T2). Relações não são meramente topológicas, mas 
expressas na extensão do espaço e na distância. O modo como o corpo se apropria de seu espaço 

imediato é impregnado por relações de extensão e posição, e seu jogo de tensões.

A tensão 1, entre fachada do edifício e espaço público, é depen-
dente da distância entre eles. A proximidade aumenta a tensão com o 
espaço aberto, aparente na proximidade ao próprio corpo no espaço 
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público. A tensão 2, entre edifícios, é produzida pelas distâncias que, 
em última análise, terão de ser percorridas pelos atores nesse entorno 
imaginário. Essas tensões envolvem o corpo de maneira mais intensa 
quando não há distância entre edifícios. 

 Tais configurações arquitetônicas elementares podem gerar ar-
ranjos urbanos distintos e de infinita variedade combinatória, situados 
entre os dois casos arquetípicos de arranjos (figura 4). As tensões mais 
fortes entre volumes no diagrama de cima (representando o tipo contí-
nuo) seriam função da sua proximidade. Essa proximidade se manifes-
taria como menor fricção para o movimento do corpo e uma condição 
para intensificar a copresença. Os volumes no diagrama de baixo (re-
presentando o tipo isolado) apresentariam distâncias que implicariam 
na redução das tensões entre edifícios e entre estes e o próprio espaço 
público. Teriam, assim, impactos contrários sobre nosso movimento e 
nossa copresença.

Figura 4 – Arranjos arquetípicos de células arquitetônicas e as tensões entre elas e o espaço aberto. Essas 
relações e suas tensões internas podem ser replicadas (e intensificadas ou não) na outra face da rua.

Essas tensões entre formas construídas e corpo, reverberadas 
pela extensão e estrutura do espaço livre, atravessam escalas, para se-
rem reconhecidas operando vivamente na estruturação e desestrutura-
ção urbana. Na verdade, essas tensões evidenciam que o próprio concei-
to de escala é insuficiente para capturar as implicações da espacialidade 
em sua relação com a prática humana. A trama de relações entre mor-
fologia arquitetônica e dinâmicas socioeconômicas locais é, na verdade, 
uma parte da trama maior de relações entre espaço e prática.
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 Há algo bastante intrigante sobre a cidade nesse ponto. Algo 
que atravessa minha teorização é a ideia de que a cidade se mostra como 
uma solução material extraordinária para a relação entre fenômenos que 
têm naturezas inteiramente distintas. Alguns deles são constituídos de 
uma materialidade elusiva (nossas ações, a tensão entre corpo e forma 
construída); outros, de materialidade tremendamente tangível e rígida 
(o espaço em si). A tensão entre formas construídas, sentida pelo corpo 
na materialidade da extensão dos espaços aberto e construído, parece 
estranhamente análoga a nossa relação informacional, semântica com 
o espaço arquitetônico e urbano – o que defini como relação referencial 
entre a prática e o espaço.18 Trata-se também de uma ponte, uma segun-
da ponte entre prática social e a concretude do espaço, aqui encontrada 
na corporeidade do ato, o contraponto natural e inevitável a nossa liga-
ção referencial e mental ao espaço.

Mas como ocorre a passagem entre essas coisas tão radicalmente 
distintas? Uma teoria da tensão entre formas construídas manifestada 
sobre e por meio de nossos corpos e as possibilidades da copresença e 
da interação deve descrever as condições materiais fundamentais dessa 
relação aparentemente improvável:

(1) o espaço tem extensão, assim como nossos corpos; 
(2) a interação dos corpos, necessária para a emergência de so-

ciedades e sua reprodução, demanda superar a extensão en-
tre eles;19 

(3) o espaço urbano é uma forma de generalizar a proximidade 
entre corpos; 

(4) o espaço urbano pode, portanto, ser um potencializador do 
encontro e da interação;

(5) diferentes configurações do espaço construído teriam poten-
ciais sociais distintos.20

O papel social das densidades e da forma de implantação dos volu-
mes edificados está contido nessas condições ontológicas para que socia-
lidades sejam produzidas. Mas a arquitetura e sua relação aos corpos em 
interação não se resume a sua densidade ou a forma: ela inclui uma per-
meabilidade variável em sua interface com o espaço público. Entretanto, 
qual seria o papel de aspectos arquitetônicos como o grau de porosidade 
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das fachadas (a densidade de aberturas) e de permeabilidade do lote ao 
espaço público (a ausência ou presença de barreiras visuais e corporais)? 
Em princípio, esses aspectos podem intensificar ou não as tensões entre 
formas construídas, e entre estas e o corpo. Seriam, portanto, potencial-
mente relevantes para a copresença nas ruas e a atividade social e econô-
mica urbana – um item que requer investigação igualmente apropriada.

 Ainda temos o problema das atividades que a arquitetura abriga 
e sua relação com a própria configuração do edifício. As atividades so-
ciais e microeconômicas são fundamentais no jogo das atrações internas 
urbanas ao movimento e a nossas interações, potencialmente intensifi-
cando o uso do espaço público. Atividades ainda expressam uma eco-
nomia local. Contudo, como e por que essas atividades são produzidas 
onde são produzidas? Façamos outra daquelas perguntas contrafatuais: 
atividades emergiriam dentro de quaisquer condições espaciais – urba-
nas ou arquitetônicas? Sabemos, por meio de teorias da economia espa-
cial, que elas tenderão a emergir dentro de certas condições de densida-
de urbana, ou de demanda, por exemplo. Por sua vez, a densidade teria 
a ver com a interatividade e a diversidade econômica de áreas urbanas. 
Esses são dois dos achados mais importantes da economia espacial – 
algo como axiomas da disciplina. Essa relação deve passar, entretanto, 
pela arquitetura, e essa passagem certamente merece mais atenção. 

 Sugiro que a existência de térreos que ofereçam condições para 
a instalação de atividade coletiva é vital na passagem entre o potencial 
para a atividade ocorrer e sua realização. E mais: sem a possibilidade 
de atividades microeconômicas serem implantadas ao menos em alguns 
térreos ou lugares, nas áreas onde encontram potencial e demanda so-
cial, não teremos a chance de ancorar as trocas materiais e produzir a 
diversidade de atividades que é a própria força motriz das cidades e o 
elemento basilar das nossas interações no espaço urbano. Esse fator é 
relevante sobretudo quando pensamos na vitalidade do espaço público. 
No entanto, térreos com atividades abertas e coletivas não são viáveis 
em qualquer tipo de edifício. Atividades abertas e de troca pública, como 
as comerciais, precisam de franco acesso para acontecerem: precisam, 
essencialmente, de abertura e proximidade ao público e ao espaço pú-
blico. A economia local também parece apresentar suas condições espa-
ciais locais para emergir. 

 Assim, se os axiomas da economia espacial fazem de fato senti-
do, uma rarefação quantitativa na possibilidade de térreos comerciais 
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implicaria uma redução qualitativa: a própria diversidade das atividades 
pode ser afetada por um tipo de arquitetura incapaz de dar suporte à 
troca, o que pode trazer severa dificuldade para a materialização da vida 
social e microeconômica em áreas da cidade. 

 Essas observações sugerem uma hipótese de fundo para a rela-
ção entre forma arquitetônica e dinâmicas sociais locais, com implica-
ções potenciais de diversas ordens na escala global urbana e sua relação 
com seu ambiente (esquema 1).

rarefação de padrões da forma arquitetônica e urbana

q
dissolução do uso social das ruas

redução da apropriação pedestre e atividade microeconômica local, 
diluição de socialidades e da vida pública

q
implicações sistêmicas potencialmente negativas para as cidades

indução da dependência veicular, impactos ambientais, segregação, insegurança

Esquema 1.  Hipótese de fundo: a dissolução de tecido urbano como indutora da dissolução do potencial 
de encontro e interação local, e implicações sistêmicas sobre outros processos urbanos mais amplos.

Vimos que o elemento constitutivo básico desse complexo jogo 
de tensões urbanas é o edifício. Se esse for o caso, e se a dissolução do 
uso social do espaço público estiver de fato relacionada à rarefação da 
forma urbana, a arquitetura deve responder ao menos em parte por isso. 
Assim, teríamos os fatores da forma, superfície e os conteúdos da arqui-
tetura, todos ativos na sua relação com o espaço público e o que de social 
nele emerge. 

 Agora estamos em condição de preparar a hipótese das tensões 
entre a espacialidade arquitetônica e urbana e a corporeidade inerente a 
nossos atos com mais precisão. Em contextos urbanos onde propriedades 
como a acessibilidade e a densidade sejam iguais ou suficientemente simi-
lares, o tipo arquitetônico (a) contínuo responderia mais adequadamente 
à vida social e microeconômica na escala local, ao relacionar-se mais dire-
tamente aos espaços públicos e permitir uma relação mais intensa entre 
atividades e pedestres, por meio de suas fachadas contíguas. Essa hipó-
tese também aponta para a possibilidade de que o tipo (b) isolado teria 
efeitos opostos ao tipo contínuo, variando como função do quão largos são 
os afastamentos do edifício dos limites do seu lote, e as distâncias entre 
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ele e seus edifícios vizinhos e à faixa pedestre. Esses fatores afetariam os 
níveis de movimento pedestre e trariam dificuldades a atividades comer-
ciais, com efeitos potenciais de larga escala quanto ao desempenho urba-
no, como o aumento da dependência veicular. Quanto mais o tipo isolado 
for dominante em uma área urbana, menos pedestres e atividades comer-
ciais. Já o tipo (c) híbrido teria um desempenho intermediário, em função 
de sua configuração e fachadas possuírem características mistas, variando 
conforme a permeabilidade de seu térreo (figura 5).

Figura 5 – A hipótese dos efeitos sociais da arquitetura.

A intenção por trás dessa hipótese é encontrar se e, se sim, o 
quanto a forma arquitetônica influencia o que ocorre em seu entorno: a 
vida social e microeconômica que emerge e anima bairros, áreas e cen-
tros urbanos. Busco sinais dessa última instância da tensão socioespa-
cial nas relações entre edificações e fluxos dos corpos em atuação, um 
dos “fios” que ligam o espaço ao social. Diferenças espaciais e sociais 
entre áreas em uma cidade são parte fundamental do problema dos efei-
tos da arquitetura, dado que o objetivo é identificar efeitos que possam 
estar presentes mesmo em diferentes contextos. Poderíamos incluir os 
aspectos simbólicos e interpretativos, os afetos e as preferências, as con-
dições históricas e geográficas que podem influenciar na presença dos 
atores no espaço público. Entretanto, a abordagem não focará nas for-
mas de sociabilidade em si, mas nos aspectos sociais que a subjazem: a 
presença dos corpos no espaço urbano como condição para produção 
das interações sociais e microeconômicas – dinâmicas que só podem 

Cidade e Sociedade Final Abril 2014.indd   285 09/06/2014   16:05:41



Cidade & Sociedade

286

emergir quando há intensidades mínimas de presença humana, e que 
têm a diversidade como consequência. 

 Como Jacobs, entendo que a copresença e a interação são fatores 
que atravessam diferentes campos sociais e emergem em diferentes con-
textos. São fenômenos que se referem a relações entre espaço, corpo e 
dinâmicas sociais profundas, subjacentes mesmo a diferenças sociais e 
seus desdobramentos psicossociais. Contudo, formas de sociabilidade, 
valores, cultura e classe, dinâmicas e estruturas urbanas e a própria ge-
ografia podem afetar hábitos de uso do espaço público, intensificando ou 
reduzindo a presença das pessoas no espaço público.21 Reconhecendo a 
pertinência de todas essas forças no uso do espaço público como cenário 
social, vejamos se o efeito da arquitetura sobre a copresença e a interação 
pode ser reconhecido mesmo com todas essas diferenças em jogo. Se esses 
efeitos puderem ser reconhecidos, mesmo com todas essas riquezas e fa-
tores presentes, esse seria um achado considerável para uma teoria dos 
efeitos da arquitetura. Mas para tanto, é preciso uma forma de evidenciar 
a presença ativa da arquitetura na geração da vida urbana. 

Uma metodologia para reconhecer 
os efeitos sociais da arquitetura

Como demonstrar a existência desses efeitos, sobretudo quando a atua-
ção dos atores na cidade não é sujeita apenas à arquitetura, mas a outros 
fatores, como a distribuição das atividades e centralidades, a acessibili-
dade, a mobilidade? Dentre os inúmeros fatores ativos em um sistema 
socioespacial como a cidade, a acessibilidade é geralmente apontada 
(na economia espacial e em estudos configuracionais urbanos) como o 
central ou um dos vetores mais importantes, em função de incorporar o 
aspecto material da extensão e distância. Se desejamos identificar cla-
ramente a existência e a extensão dos efeitos sociais da arquitetura exa-
tamente por sua presença pervasiva, essa é a propriedade urbana que 
deve ser primeiramente “controlada” metodologicamente – seus efeitos, 
reconhecidos e isolados. 

 Fazendo uso de abordagens clássicas, desenvolvi com Renato Sa-
boya, Júlio Vargas e colegas uma metodologia para permitir o controle dos 
níveis de acessibilidade em áreas urbanas sob estudo. A ideia é que, uma 
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vez que esses níveis estejam conhecidos, podemos examinar com mais 
precisão as variações na morfologia arquitetônica em ruas teoricamente 
de mesma acessibilidade. Podemos em seguida relacionar essas variações 
(a distribuição de tipos e características na geometria das implantações e 
fachadas) à distribuição de aspectos sociais e microeconômicas que com-
põem o tecido social ativo no espaço público. Fizemos uso da análise da 
acessibilidade disponível nos estudos configuracionais ou sintáticos, de 
modo a poder focar no que a própria teoria sintática não trata explicita-
mente em termos urbanos: a morfologia arquitetônica. O método envolve 
examinar as características arquitetônicas de um grande número de áreas, 
e confrontá-las estatisticamente com os componentes sociais presentes 
nos seus espaços públicos. Depois, envolve verificar se tais coincidências 
têm sentido material e probabilístico. Aplicamos a metodologia em uma 
sequência de estudos em três capitais brasileiras. Trarei aqui uma breve 
síntese dos resultados do estudo conduzido na cidade do Rio de Janeiro, 
com convergências consistentes com os resultados dos demais estudos.22

Indícios da relação entre aspectos da arquitetura                                  
e de dinâmicas sociais locais

Analisamos 24 áreas, selecionadas aleatoriamente23, e levantamos 249 
segmentos de rua, entre esquinas, e cerca de 3.800 edifícios, dispostos 
em três conjuntos de amostra, cada um com um nível distinto de aces-
sibilidade, baixa, média e alta.24 Controlamos ainda as densidades popu-
lacionais nessas áreas (figura 6). Fizemos observações sistemáticas da 
movimentação pedestre em cada uma das ruas das 24 áreas durante um 
dia de semana, das 9h às 19h. Analisamos ainda a distribuições de ativida-
des e elementos da forma arquitetônica, compondo, ao total, cerca de dez 
fatores sociais e econômicos e quarenta fatores espaciais. Dentro desses 
249 segmentos de rua, um número enorme de combinações de tipos ar-
quitetônicos foi encontrada. Essa variedade de combinações espaciais é 
muito importante neste estudo: é em função dela que diferenças corres-
pondentes na presença pedestre e de atividades poderão ser identifica-
das. Nossa intenção é comparar a distribuição dos diferentes tipos nessas 
combinações com a distribuição dos aspectos sociais nesses mesmos 
espaços, e ver se correspondências consistentes entre forma arquitetôni-
ca e práticas no espaço público podem ser encontradas. Áreas inteiramen-
te homogêneas não permitiriam detectar tais correspondências.
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Figura 6 – Áreas aleatoriamente selecionadas no Rio de Janeiro, em três níveis de acessibilidade: alta 
(cinza escuro), média (cinza) e baixa (cinza claro).

Uma nota sobre o comportamento no espaço urbano. O método 
que desenvolvemos busca associações ou correlações entre a presença 
maior ou menor de pessoas e atividades com características espaciais.             
É correto argumentar que as pessoas têm comportamentos imprevi-
síveis ou preferências que variam imensamente, e podem portanto se 
valer de espaços distintos, sem obedecer a qualquer regularidade. Essa 
variação é certamente parte do problema, e parte da aparente impro-
babilidade de a arquitetura ter efeitos externos. A correlação estatística 
aparece quando correspondências marcantes entre as distribuições de 
comportamentos e a distribuição das heterogeneidades arquitetônicas 
são detectadas. A variação e a imprevisibilidade são de interesse neste 
estudo, e elas estão presentes sobretudo na diferença entre uma corre-
lação encontrada empiricamente e a correlação teórica máxima: nessa 
diferença, temos os possíveis efeitos de outros vetores urbanos, e do que 
escapa a qualquer expectativa ou regularidade.25 Variações e imprevisi-
bilidades sempre farão parte da relação espaço-sociedade. Não busca-
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mos uma fórmula arquitetônica ou de comportamentos, mas ampliar o 
conhecimento do leque de relações entre forma e a condição de uso do 
espaço público. 

 Nossos achados são bastante preocupantes. Considerando a 
complexidade e número de fatores urbanos que interferem na geração 
dos fenômenos socioeconômicos locais, as correlações encontradas en-
tre esse conjunto de fatores espaciais com componentes da atividade 
socioeconômica são bastante expressivas. Trago agora um resumo dos 
resultados das áreas de baixa acessibilidade no Rio de Janeiro, que apre-
sentam em geral as correlações mais elevadas. As correlações das áreas 
de média e alta acessibilidade têm variações intrigantes, seguindo, con-
tudo, a mesma tendência geral.26

 Lembrando que correlações baseadas no coeficiente de Pearson 
variam entre zero e -1 ou +1 (correlação perfeita negativa ou positiva), 
verificamos que características arquitetônicas tendem a ter correlações 
consistentes e expressivas com a presença – ou ausência – de pedestres 
e atividades microeconômicas. Gravemente, o estudo empírico de lar-
ga escala no Rio de Janeiro indica ainda que os tipos arquitetônicos se 
comportam de modo inverso em relação ao uso social do espaço públi-
co: o tipo (a) contínuo correlaciona positivamente, enquanto o tipo (b) 
isolado correlaciona negativamente com praticamente todos os fatores 
sociais locais considerados (tabela 1).27
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superiores também é um fator que coincide com movimento pedestre 
(0,345) e, de modo mais marcante, com a presença de grupos estáticos 
na rua (0,475)30, dando suporte à hipótese jacobiana da associação ur-
bana entre diversidade de atividades e vitalidade social.

 E quanto às relações entre diversidade de atividades e tipos ar-
quitetônicos? Encontramos correlações bastante positivas entre diversi-
dade no térreo e o tipo contínuo e negativas para o tipo isolado. Temos 
assim outra reversão de comportamentos entre os tipos, apontando a 
redução drástica de diversidade para áreas de predominância do tipo 
isolado. A correlação entre diversidade de atividades em pavimentos su-
periores e tipos intensifica essa tendência.

 A porosidade da fachada é um dos itens clássicos da ideia jaco-
biana de vitalidade urbana. Nossos dados confirmam isso. A densidade 
de portas tem fortes correlações com movimento de pedestres, grupos 
estáticos, comércio, serviços e diversidade de atividades no térreo. A 
densidade de janelas também apresenta altíssimas correlações com mo-
vimento de pedestres, altas com grupos estáticos, atividades comerciais 
e serviços, e em menor grau com diversidade de atividades no térreo. 
A correlação entre a densidade de janelas dos pavimentos superiores e 
movimento pedestre é 0,420. As janelas do térreo, sozinhas, pouco esti-
mulam o pedestre. Mas em associação, fazem muita diferença: a correla-
ção com movimento pedestre, somando as janelas de todos os andares, 
é das mais altas encontradas. O pedestre parece preferir caminhar onde 
há janelas presentes nos dois níveis. Ainda, a densidade de janelas coin-
cide fortemente com lotes abertos e com a continuidade de fachadas.

 Agora vejamos como itens de fachada se relacionam aos tipos 
arquitetônicos. A correlação da densidade de portas com o tipo contínuo 
é expressivamente positiva, e o inverso para o tipo isolado. Já entre den-
sidade de janelas e tipos, temos ligeira queda.

 A combinação de correlações entre variáveis socioeconômicas, 
fatores de fachada e tipos mostra que o tipo contínuo favorece a poro-
sidade entre arquitetura e espaço público, e que essa porosidade é as-
sociada positivamente com a presença de pedestres e atividades – em 
proporção inversa a do tipo isolado.

 A tendência é similar para a interface do edifício com o espaço 
público, sob forma dos afastamentos frontais e das bordas entre lote e 
passeio. As correlações entre muros e movimento de pedestres e muros 
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e grupos estáticos na rua são bastante negativas, assim como entre mu-
ros e atividades comerciais e serviços de térreo e diversidade. Grades 
apresentam correlações negativas, mas em menor grau com movimento 
pedestre, grupos estáticos na rua, comércio e serviços de térreo e diver-
sidade. Já as correlações entre lotes abertos, movimento de pedestres e 
grupos estáticos são fortemente positivas, assim como com atividades 
comerciais e serviços de térreo e diversidade. 

 Essas observações confirmam a impressão de senso comum de 
que muros e grades impactam negativamente o uso de pedestres no es-
paço público e as atividades comerciais ao nível do térreo, sendo mais 
intensos os impactos do primeiro. As correlações entre muros e tipos 
mostram forte associação entre recuos e muros e o tipo isolado, hoje o 
preferido pelo mercado imobiliário – fatores de permeabilidade entre 
arquitetura e rua que terminam por apresentar estatisticamente uma re-
lação problemática com aspectos sociais e econômicos locais. Contraria-
mente, lotes abertos correlacionam positivamente com tipos contínuos.

 Como as características das edificações se relacionam entre si? As 
correlações entre tipos e densidade arquitetônica são consideravelmente 
positivas com o tipo contínuo e negativas com o isolado. Os dados 
mostraram uma combinação positiva para a presença de atores e ativi-
dades entre densidades, lotes abertos e proximidade de fachadas entre 
si e com a rua. 

 Esse confronto estatístico entre as distribuições de fatores espa-
ciais e sociais entre si, sumarizados acima, sugere observações de inte-
ressante. Considerando a complexidade e número de fatores urbanos e 
as imprevisibilidades comportamentais que interferem na geração dos 
fenômenos socioeconômicos locais, as correlações entre fatores espa-
ciais e os aspectos sociais examinados são realmente expressivas. Outras 
faixas de acessibilidade têm resultados com variações eventualmente in-
trigantes, seguindo, contudo, a tendência dos sinais positivos e negati-
vos encontrada acima, ainda que geralmente em menor intensidade.

 Há, entretanto, formas de investigar a distribuição e com-
portamentos desses fatores de modo mais “interativo”. Buscamos 
a seguir identificar os fatores arquitetônicos mais relevantes para 
a explicação dos efeitos sociais da arquitetura explorando regres-
sões lineares múltiplas, um confronto de todos os fatores entre si31. 

Nesse momento, usamos apenas o movimento pedestre como aspecto 
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social. Selecionamos em seguida um conjunto de fatores arquitetônicos 
amplos o bastante para responder pelo movimento pedestre – a densi-
dade de economias, as atividades de comércio e serviços no térreo, o lote 
aberto e a densidade de portas no térreo, como componentes da forma 
arquitetônica. 

 Nas áreas de baixa acessibilidade, encontramos um coeficiente 
de determinação ajustado (R2) de 0,703, bastante alto, mostrando que 
esses fatores espaciais respondem por grande parte da movimentação 
pedestre. O resultado para a amostra agregada (todas as faixas) traz um 
coeficiente de determinação ajustado (R2) de 0,585, alto, com significân-
cia estatística atestada, e capacidade preditiva dos fatores arquitetônicos 
analisados sobre a intensidade do movimento pedestre. Essencialmente, 
essa análise mostra que um número pequeno de fatores arquitetônicos 
pode responder por parte substancial das distribuições do movimento 
pedestre no Rio de Janeiro. Uma das utilidades desse tipo de análise é 
entender o quanto um fator não apenas coincide, mas tem potencial pre-
ditivo sobre o comportamento do movimento pedestre (sua distribuição 
e intensidade no espaço urbano), mesmo em outras situações.

 Alguns fatores, reunidos, parecem explicar grande parte do mo-
vimento pedestre. Como podemos entender o peso de cada um deles, e 
todos no conjunto, entre si? Há ferramentas interessantes capazes de 
mostrar exatamente o grau de contribuição de arranjos de característi-
cas arquitetônicas na explicação do movimento pedestre. Utilizamos de 
forma experimental um tipo de regressão múltipla (PLS) que, à maneira 
de uma análise de componentes principais, reconhece agrupamentos de 
variáveis altamente correlacionadas entre si. Essa análise mostra grafi-
camente as intensidades dos fatores em sua relação com o movimento 
pedestre, a partir da distribuição de linhas que representam cada fator: 
fatores positivos à direita, negativos à esquerda (figura 7).
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Figura 7 – O gráfico mostra análise de regressão com capacidade preditiva. Os fatores à direita 
apresentam comportamentos positivos quanto ao movimento pedestre. A extensão das linhas de cada 

fator mostra seu grau de importância na predição do movimento pedestre.

A análise confronta as distribuições de todos os fatores entre si, 
em relação ao movimento pedestre. Lotes abertos, comércios e serviços, 
diversidade, densidade de janelas, a continuidade de fachadas e o tipo 
contínuo aparecem agrupados com papel claramente positivo. Muros, uso 
residencial exclusiv;o, afastamentos lateral e frontal e o tipo isolado apare-
cem agrupados em seus impactos negativos sobre o movimento pedestre.

 Gravemente, o estudo empírico nos mostra que os dois tipos ar-
quitetônicos mais presentes em nossas cidades aparecem associados de 
modo inverso e significativo com a vitalidade social e econômica de nos-
sas cidades. Os estudos em Florianópolis e Porto Alegre, conduzidos por 
Saboya e Vargas, respectivamente, alinham-se substancialmente com es-
sas tendências gerais.32
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Fundamentos de uma teoria probabilística dos                                 
efeitos sociais da arquitetura

A única noção de causa e efeito é a de certos objetos que existiram 
sempre conjuntamente, e que, em todos os casos passados, mostram-se 

inseparáveis. Não podemos penetrar na razão da conjunção. Apenas ob-
servando o próprio fato [...] vemos sempre que, em consequência de sua 
conjunção constante, os objetos adquirem conjunção na imaginação.33

David Hume, Tratado da Natureza Humana

O problema fundamental para uma teoria sistemática dos efeitos sociais 
da arquitetura é o de reconhecer a existência e conhecer a extensão des-
ses efeitos. Esses dois esforços implicam encontrar regularidades e in-
tensidades consistentes nas conjunções entre causas e efeitos operando 
mesmo em diferentes contextos urbanos. Como vimos, o reconhecimen-
to dessas conjunções está naturalmente sujeito à diversidade de fatores 
envolvidos, como a do enorme número de fatores socioespaciais ativos 
na cidade.

Nossos estudos empíricos apontam para a correspondência viva 
entre aspectos espaciais e sociais: sugerem a possibilidade de relações 
causais ativas, as quais estenderiam as relações entre distância e ação 
encontradas pela economia espacial até o nível do corpo e dos espaços 
imediatos da nossa ação: nossos entornos no espaço urbano. 

Mas essa conjunção só faz sentido se linhas de causalidade 
puderem ser estabelecidas. Esse é na verdade um problema clássico e 
controverso. Não terei espaço aqui para uma revisão desse debate nas 
ciências e na filosofia ou para a exaustão da questão em si, mas é preciso 
problematizar a natureza das coincidências encontradas, dado que 
mesmo altas correlações não são evidência de relação causal. Não há como 
afirmar que uma correlação alta entre A e B significa que A causa B ou que 
há efeitos de A sobre B, mas que A e B são observados conjuntamente em 
certo contexto. 

 Esse é o cerne do argumento de David Hume, filósofo e críti-
co original da causalidade, ainda no século XVIII. Hume questionou a 
necessidade da relação entre dois eventos apresentar um como conse-
quência inevitável do outro. Sugeriu que causalidades são impressões 
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de sequência que esperamos psicologicamente, dado que mesmo se A 
estiver sempre sido seguido de B, não podemos induzir que esse será o 
caso em ocasiões futuras. Para Hume, na causação não haveria relação 
identificável além da sucessão. Tampouco a indução a partir da enume-
ração de casos onde uma causa aparente tem um efeito aparente seria 
uma forma válida de argumento. Outro filósofo, mais recente, Bertrand 
Russell, resume ironicamente a teoria de Hume: a proposição “A causa 
B” significa na verdade “a impressão de A causa a ideia de B”.34

 A negação da causalidade a partir de Hume significa a rejeição 
da possibilidade de qualquer vínculo na sucessão ou na coincidência 
entre dois ou mais eventos. O argumento humeano de que não se pode 
afirmar que “C causa E” (a suposta causa C leva ao suposto efeito E) é 
correto em termos lógicos. Mas sugiro que ele demanda considerações 
quando temos um problema empírico complexo. A agência humana, 
por exemplo, pode incluir causalidades – quando um fato termina por 
implicar outro – independentemente da existência de uma “lei cau-
sal”, um princípio ativo o tempo todo e regendo cada manifestação.35 

O mesmo pode ocorrer com o fenômeno urbano. O problema de buscar 
relações de causa e efeito em processos urbanos, como a relação entre 
diferenças na forma da arquitetura e diferenças da intensidade de en-
contros no espaço livre, ou a relação entre movimento pedestre e a pre-
sença de comércios, por exemplo, inicia pela dificuldade de reconheci-
mento da própria sucessão entre esses fatores. Não sabemos o que veio 
primeiro, quando há tamanha heterogeneidade de circunstâncias. 

 Soluções a esse problema podem ser encontradas na teoria da 
probabilidade. Podemos dizer que a ciência estatística opera o tempo 
todo – com tremendo sucesso – no espaço das heterogeneidades e na 
impossibilidade de reconhecimento da sucessão entre supostas causas 
e efeitos, na impossibilidade da “indução temporal”. Quando observados 
eventos o suficiente, o acúmulo de coincidências ou conjunções entre 
fatores entendidos como causas e seus efeitos pode amparar a busca da 
probabilidade de que a conjunção tenda a ocorrer em uma próxima situ-
ação. Por exemplo, é de fato impossível saber se o sol nascerá amanhã, 
mas há alta probabilidade de que esse seja o caso. 

 Métodos têm sido desenvolvidos para representar sistemas de 
relacionamentos entre os componentes de um fenômeno e inferir rela-
ções causais. Esses métodos têm a vantagem de evitar a busca de re-
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lações de determinação – podem alimentar uma teoria de causalidade 
que não pressupõe determinismo ou regularidade absoluta na relação 
causa-efeito, como veremos. A definição atual de relação causal é a de 
uma relação “que gera diferença” entre variáveis: a intensidade de uma 
variável faz diferença para a intensidade de outra. Causas alteram as pro-
babilidades de certos efeitos. 

 Vejamos como se chegou a essa conclusão. Relações causais 
são normalmente entendidas como aspectos objetivos da realidade. De 
acordo, abordagens probabilísticas interpretam probabilidades objeti-
vamente.36 A análise da probabilidade de efeitos é baseada na frequên-
cia de coincidências e na propensidade de que novas coincidências ve-
nham a acontecer em novas situações. De um número desconhecido de 
fatores, um conjunto deles aparece de modo consistente em frequência 
e intensidade. A análise causal pode mostrar a propensidade do fenô-
meno se repetir no contexto. Mesmo que a conjunção entre causa e efei-
to não ocorra em cada caso examinado, ainda é possível haver relação 
de causalidade, se traços de propensidade forem detectados. Ou como 
coloca a teoria da probabilidade, 

C pode aumentar a probabilidade de E mesmo se as instâncias de C não 
forem invariavelmente seguidas de E. 

Vejamos como essas categorias iniciais de estrutura causal se re-
batem no estudo dos efeitos sociais da morfologia arquitetônica. Vimos 
no estudo empírico que tipos arquitetônicos e certas características do 
edifício coincidem consistentemente com aspectos sociais locais. O tipo 
arquitetônico traz em si um conjunto de características espaciais que 
podem ser as responsáveis por certo efeito, como a intensidade da pre-
sença pedestre. Uma relação como essa pode ser explicada como “C é 
uma causa intermediária entre A e E”.

Contudo, nosso tema tem complexidades. Um mesmo efeito pode 
ter mais de uma causa – digamos, o movimento pedestre pode ser afe-
tado tanto pela presença de janelas quanto pela proximidade das facha-

Cidade e Sociedade Final Abril 2014.indd   297 09/06/2014   16:05:42



Cidade & Sociedade

298

das (as relações do tipo 1, na figura 8). Ainda, uma causa (digamos, um 
tipo arquitetônico) pode ter efeito sobre um evento Ei (a presença de 
comércios) e este pode ter efeito sobre outro evento Eii (o movimento 
pedestre). Um fenômeno tido como efeito pode também ter força causal 
(as relações tipo 2). Ainda, uma mesma causa pode ter mais de um efeito 
e um mesmo efeito pode ter mais de uma causa, e eles ainda podem ter 
efeitos entre si (relações tipo 3). Essas relações ocorrem em sistemas 
altamente ligados internamente, como é o caso de cidades e sociedades.

Figura 8 – Exemplos de relações de causalidade: (1) Fatores X (digamos, a morfologia arquitetônica) 
e Y (acessibilidade) têm efeitos sobre Z (atividade comercial). A correlação de um fator pode esconder 
a influência de outro. (2) X tem efeitos simultâneos sobre Y e Z; Z também afeta Y, e X afeta Y por 
dois caminhos. (3) Fatores causais C e D afetam independentemente os mesmos fatores A e B, que 

também se afetam entre si.

Vejamos um caso dessa causalidade múltipla, quando um efeito 
pode repercutir sobre sua causa. O tipo contínuo se correlaciona bem 
tanto com atividades comerciais quanto com movimento pedestre, e 
estes dois fatores sociais se correlacionam bem entre si. Mas não po-
demos afirmar qual é o caminho causal entre atividades comerciais e o 
movimento pedestre em si. É necessário um exame da natureza de cada 
fator. O mais provável nesse caso é que movimento pedestre e atividades 
comerciais tenham efeitos multiplicadores entre si, e ambos sejam bem 
amparados pela presença do tipo contínuo.

TIPO CONTÍNUO

Quando temos muitos fatores em possível conjunção, a causa 
pode ser composta de diversos componentes. Podemos aumentar a con-
fiabilidade de que o fator (digamos, o tipo) tem influência sobre um efei-
to se reconhecermos que ele contém consistentemente componentes ti-
dos como influentes sobre o efeito. Podemos identificar estatisticamente 
o grau de influência que cada componente tem sobre certo efeito, bem 
como o quanto esses componentes fazem parte das causas. As correla-
ções entre pares de fatores quanto à análise de múltiplos fatores ofere-
cem precisão ao reconhecimento de quais componentes têm relevância 
nas conjunções observadas. Sabemos que o tipo contínuo, como “pacote 
de características”37, correlaciona bem com fatores como o movimento 
pedestre e a presença de comércios e serviços, mas alguns componentes 
arquitetônicos específicos, como a densidade de portas, têm correlações 
superiores. Ainda que essa segunda análise permita esclarecer que as-
pecto espacial teria mais peso, por assim dizer, o componente “portas” 
não vem isolado. O fato de a densidade de portas ter alta correlação com 
o tipo contínuo termina por ampliar o conhecimento dos efeitos do tipo. 

Assim, o cruzamento das correlações (entre componentes arquite-
tônicos e fatores sociais, e entre componentes e o tipo) passa a ser de inte-
resse: ele permite esclarecer as relações causais múltiplas que convergem 
para o sucesso – ou fracasso – social de um tipo arquitetônico particular.

 Causas também podem ser negativas: há a possibilidade de uma 
causa inibir um efeito em dado contexto.38 É o caso das correlações con-
sistentemente negativas entre o tipo isolado e fatores sociais, ou entre 
estes fatores e componentes arquitetônicos frequentemente associados 
ao tipo isolado, como muros e afastamentos laterais e frontais. O estudo 
dos efeitos da arquitetura demanda conhecermos tanto as causas positi-
vas quanto as negativas.

TIPO CONTÍNUO

TIPO ISOLADO
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tipo arquitetônico) pode ter efeito sobre um evento Ei (a presença de 
comércios) e este pode ter efeito sobre outro evento Eii (o movimento 
pedestre). Um fenômeno tido como efeito pode também ter força causal 
(as relações tipo 2). Ainda, uma mesma causa pode ter mais de um efeito 
e um mesmo efeito pode ter mais de uma causa, e eles ainda podem ter 
efeitos entre si (relações tipo 3). Essas relações ocorrem em sistemas 
altamente ligados internamente, como é o caso de cidades e sociedades.

Figura 8 – Exemplos de relações de causalidade: (1) Fatores X (digamos, a morfologia arquitetônica) 
e Y (acessibilidade) têm efeitos sobre Z (atividade comercial). A correlação de um fator pode esconder 
a influência de outro. (2) X tem efeitos simultâneos sobre Y e Z; Z também afeta Y, e X afeta Y por 
dois caminhos. (3) Fatores causais C e D afetam independentemente os mesmos fatores A e B, que 

também se afetam entre si.

Vejamos um caso dessa causalidade múltipla, quando um efeito 
pode repercutir sobre sua causa. O tipo contínuo se correlaciona bem 
tanto com atividades comerciais quanto com movimento pedestre, e 
estes dois fatores sociais se correlacionam bem entre si. Mas não po-
demos afirmar qual é o caminho causal entre atividades comerciais e o 
movimento pedestre em si. É necessário um exame da natureza de cada 
fator. O mais provável nesse caso é que movimento pedestre e atividades 
comerciais tenham efeitos multiplicadores entre si, e ambos sejam bem 
amparados pela presença do tipo contínuo.

TIPO CONTÍNUO

Quando temos muitos fatores em possível conjunção, a causa 
pode ser composta de diversos componentes. Podemos aumentar a con-
fiabilidade de que o fator (digamos, o tipo) tem influência sobre um efei-
to se reconhecermos que ele contém consistentemente componentes ti-
dos como influentes sobre o efeito. Podemos identificar estatisticamente 
o grau de influência que cada componente tem sobre certo efeito, bem 
como o quanto esses componentes fazem parte das causas. As correla-
ções entre pares de fatores quanto à análise de múltiplos fatores ofere-
cem precisão ao reconhecimento de quais componentes têm relevância 
nas conjunções observadas. Sabemos que o tipo contínuo, como “pacote 
de características”37, correlaciona bem com fatores como o movimento 
pedestre e a presença de comércios e serviços, mas alguns componentes 
arquitetônicos específicos, como a densidade de portas, têm correlações 
superiores. Ainda que essa segunda análise permita esclarecer que as-
pecto espacial teria mais peso, por assim dizer, o componente “portas” 
não vem isolado. O fato de a densidade de portas ter alta correlação com 
o tipo contínuo termina por ampliar o conhecimento dos efeitos do tipo. 

Assim, o cruzamento das correlações (entre componentes arquite-
tônicos e fatores sociais, e entre componentes e o tipo) passa a ser de inte-
resse: ele permite esclarecer as relações causais múltiplas que convergem 
para o sucesso – ou fracasso – social de um tipo arquitetônico particular.

 Causas também podem ser negativas: há a possibilidade de uma 
causa inibir um efeito em dado contexto.38 É o caso das correlações con-
sistentemente negativas entre o tipo isolado e fatores sociais, ou entre 
estes fatores e componentes arquitetônicos frequentemente associados 
ao tipo isolado, como muros e afastamentos laterais e frontais. O estudo 
dos efeitos da arquitetura demanda conhecermos tanto as causas positi-
vas quanto as negativas.

TIPO CONTÍNUO

TIPO ISOLADO

Cidade e Sociedade Final Abril 2014.indd   299 09/06/2014   16:05:42



Cidade & Sociedade

300

Para tanto, é necessário examinarmos todos os fatores que podem 
ser relevantes, e analisar os componentes com potencial causal. Nosso 
estudo procurou fazer isso ainda previamente ao exame estatístico, ao 
analisar a arquitetura e aspectos sociais dentro de um mesmo nível de 
acessibilidade, ou ao suspender, para efeito deste estudo, a aparência 
estética como causa para efeitos sociais.39

 A teoria da probabilidade nos diz que uma relação causal ocorre 
quando há um número de componentes suficiente para gerar efeitos.40 
Essa condição é interessante para o problema urbano, onde não temos 
total conhecimento do número de fatores potencialmente ativos na ge-
ração de efeitos. Levando isso em conta, o modo mais cuidadoso de es-
tabelecer relações causais é afirmar: “C causa E dentro de condições x e 
y”, incluindo aí a possibilidade de causas e efeitos desconhecidos e enca-
deamentos não lineares, que podem eventualmente reforçar ou aplacar 
o efeito causal.41 

 Entre as variações de condição, temos o problema do contexto. 
Sabemos que o contexto pode influenciar tremendamente o desdobra-
mento de um processo, situação ou evento. Assim, há a necessidade de 
verificar o comportamento das conjunções observadas em diferentes 
contextos. Encontramos argumentos na teoria da probabilidade que 
propõem que uma causa deve aumentar a probabilidade de seu efeito em 
qualquer contexto.42 No nosso caso, os efeitos da morfologia arquitetôni-
ca devem ser verificados em diferentes condições de acessibilidades e 
em diferentes cidades, por exemplo. A ampliação do número de estudos 
empíricos passa a ser um imperativo.

 A questão das condições para que relações causais possam exis-
tir no ambiente urbano nos levam a um importante ponto. O argumento 
humeano rejeita a relação causa-efeito, tida como uma sequência ape-
nas aparente entre dois eventos. Aqui encontramos o erro de tentar en-
tender causalidades como conjunções apenas temporais e não materiais. 
A cidade ilustra essa condição como nenhum outro fenômeno, e talvez a 
falta histórica de atenção filosófica à espacialidade possa explicar a au-
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sência dessa consideração em Hume. No caso urbano, temos fenômenos 
implicados processualmente na sua manifestação. Nosso próprio tema 
oferece exemplos marcantes. A presença de pedestres e de atividades é 
continuamente ligada à forma do espaço livre e aparece associada a cer-
tas características do espaço construído. Densidades pedestres tendem 
a demandar densidades espaciais. A densidade do encontro tende a cair 
com a distância entre as formas construídas. Esses aspectos materiais 
distintos aparecem amarrados, mutuamente dependentes, como numa 
relação intrínseca. Essa relação inerente lembra outro princípio da teo-
ria das probabilidades, de caráter processual e que vai além da imateria-
lidade humeana43:

A relação causal entre C e E se mantém em função das                                
propriedades intrínsecas de C e E e dos outros eventos 

envolvidos no seu contexto espaço-temporal.

A questão do que exatamente essa “relação intrínseca” entre a 
apropriação do espaço livre e a forma do construído consiste deve ser 
respondida empiricamente. Nas relações entre espaço e prática social 
em geral, e da morfologia arquitetônica e as dinâmicas socioeconômicas 
locais em particular, a produção de um fenômeno contém como condição 
material a ocorrência de outros, mesmo que eles sejam de naturezas dis-
tintas. Fenômenos urbanos tipicamente envolvem a transposição entre 
diferentes materialidades para serem produzidos. 

 Como ocorre a transposição? Como a dialética socioespacial 
chega ao espaço construído e à manifestação inevitavelmente local 
da vida social? Vimos que a ação humana, inerentemente corporal, 
não ocorre em um éter livre de fricção e, portanto, de esforço. Ela 
depende da superação desse confronto entre corpo e espaço, vencido 
no movimento e na atuação. Vimos que essa tensão se estende até a 
relação entre a corporeidade dos nossos atos e a forma arquitetônica. 
Podemos dizer que as correlações encontradas são evidências de que a 
tensão socioespacial – esse potencial de encontro e interação a partir do 
espaço – enfraquece quando o espaço construído se dilui, e o contrário 
ocorre quando as unidades do espaço construído se agregam para o fluxo 
da atuação. A atuação e a apropriação do espaço se intensificam. Vimos 
traços empíricos, estatisticamente consistentes, das implicações entre 
espaço e a ação humana. 
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 Causalidades ocorrem exatamente nessas implicações. Mais ra-
dicalmente, causalidades tomam a forma de implicações materiais entre 
a prática da apropriação e o espaço. Nossas ações locais dependem do 
amparo de um contexto material para emergirem naturalmente. 

 Mas como a dependência das ações locais ao contexto material 
acontece? Algo que pode ajudar a esclarecer essa questão é exatamen-
te a relação entre tipologia arquitetônica e os pedestres. Pedestres não 
aparecem simplesmente em espaços sem edificações como geradores ou 
atratores de movimento e uso da rua. Vimos que o tipo contínuo tende a 
oferecer mais suporte e estar presente onde pedestres estão presentes, 
ao passo que, onde o tipo isolado é presente, o fluxo de pedestres tende a 
se reduzir.44 Há implicações entre configuração espacial, da arquitetura 
e dos caminhos entre elas, e a intensidade e variedade da ação local.

 Essa questão nos leva a um último e fundamental aspecto da 
causalidade: o que veio primeiro? Os tipos contínuos atraem os pedes-
tres ou os pedestres atraem os tipos contínuos?45 Para responder a essa 
pergunta, temos de pensar nas diferentes materialidades envolvidas na 
ativação da relação causal. Seria contraintuitivo supor que o fluxo apa-
rentemente frágil de pedestres moldaria “em tempo real” a materialida-
de durável das edificações. O contrário parece fazer mais sentido. 

Para complicar o problema, o princípio de influência mútua está 
no cerne da ideia de “dialética” ou uma relação intrínseca entre espaço 
e sociedade. Se há tal relação, tanto os tipos edificados “procurariam” 
e “moldariam” os fluxos pedestres quanto os pedestres procurariam e 
moldariam os tipos arquitetônicos. Como resolver essa questão? Um 
modo simples é entender as diversas temporalidades envolvidas no fe-
nômeno urbano. A temporalidade inerente na produção dessas duas coi-
sas, fluxo pedestre e edificação, evidencia que uma envolve longo tempo, 
e a outra emerge em minutos, todos os dias, com uma consistência im-
pressionante. Temos uma relação bilateral, mútua entre arquitetura e a 
apropriação da rua, evidente na produção de edificações mais densas 
em áreas mais acessíveis e na presença dos próprios pedestres.

 Essa relação pode ser rompida se as densidades ou a arquitetura 
falharem ao atender sua tensão com o espaço público.46 Mas suponha-
mos que esse não seja o caso. Uma vez construída, a relação entre espaço 
construído e espaço público segue viva na forma de influências constan-
tes sobre o pedestre. A tensão socioespacial segue na temporalidade do 
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agora como um vetor onde o espaço estimula o uso social. Por sua vez, 
o uso social confirma aquela espacialidade explorando, por exemplo, as 
atividades coletivas que as edificações abrigam. No “aqui e agora”, a dia-
lética socioespacial se faz sentir na atração que arquitetura gera sobre o 
corpo – e o corpo, em sua atuação, em relação à arquitetura e às ativida-
des que ela abriga.

 O que dizer então da arquitetura que hoje predomina na pro-
dução urbana no Brasil, com sua influência negativa sobre o pedestre? 
Seria uma “ruptura da dialética”? Na verdade, o tipo arquitetônico hoje 
predominante não rompe com a relação entre espaço construído e vida 
social. Ainda que ignore o potencial da acessibilidade de áreas urbanas 
para trazer pedestres às ruas, um dos vetores socioespaciais mais im-
portantes47, o tipo isolado expressa e faz uso dessa relação. Por trás da 
evidente diluição dos fluxos pedestres em novas áreas residenciais em 
nossas cidades, há um princípio de sociabilidade baseado na exclusão 
e no medo da vida pública e suas alteridades.48 Assim, a dialética está 
lá, ativa: as novas edificações isoladas, hoje replicadas ad infinitum, são 
bem-sucedidas ao expressar sua própria versão da dialética entre espa-
ço construído e sociedade: o objetivo é a diluição e o controle. Natural-
mente, os efeitos colaterais e sistêmicos dessa lógica passam batidos.

 Mas retornemos ao problema da “necessidade material” no cer-
ne da relação entre ação local e espaço, que parece conter um princípio 
interessante de causalidade. Tipos contínuos não “dependem” dos pe-
destres, mas foram tradicionalmente produzidos em contextos onde a 
relação entre o espaço privado e a vida pública é franca. Portanto, ainda 
que o tipo contínuo ainda hoje expresse a relação entre espaço e ação 
urbana que o gerou historicamente, ele o faz amparado por modelos  ar-
quitetônicos que se replicavam mantendo o princípio de uma relação 
franca entre espaços construído e livre. 

 Essa relação franca tem raízes profundas – espaciais, sociais e 
históricas. Comecemos pelas espaciais. Martin e March nos mostraram 
que o tipo contínuo é eficiente para absorver densidades arquitetônicas 
e, portanto, densidades de atividades e atores. Essa propriedade espacial 
é bem-vinda em sociedades onde a interatividade dos atores é um fator 
importante. No contexto social de uma divisão do trabalho complexa 
entre atores numerosos, diferentes e complementares, essa tipologia 
generaliza a proximidade e reduz a fricção na troca. Essa relação está na 
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base do que Durkheim chamava “solidariedade orgânica”. O urbanismo 
do século XX rompeu parcialmente com essa relação, ao introduzir o au-
tomóvel, tecnologias da comunicação a distância e novas morfologias – 
até o momento da exaustão desse novo modelo. A produção da tipologia 
contínua na atualidade e de seu impacto social em geral positivo49 só se 
manterá enquanto as forças de reprodução social operarem baseadas 
na interatividade, na comunicação irrestrita, associadas à franca relação 
entre o espaço privado das práticas especializadas e simbólicas e a vida 
coletiva no espaço público.

 Assim, há questões de materialidade e de tempo envolvidas na 
relação entre arquitetura e processos sociais locais; entre a produção 
do espaço construído, a implantação de atividades e de uma economia 
local, e a emergência diária dos fluxos pedestres. A dialética opera em 
temporalidades de ritmos distintos mas simultâneos, e emerge como 
necessidade porque as práticas da apropriação e da interação só podem 
ocorrer onde há condição material para tanto: espacialidades distintas 
amparam a intensidade e a diversidade de apropriação e de interação 
local também distintas. Independentemente do modo como olhemos 
a relação arquitetura-interação local, ela indica uma dependência 
material da ação do ator em relação ao espaço construído. Indica ainda 
que certas propriedades espaciais, como a densidade, e certas formas 
arquitetônicas, como os tipos, estão materialmente implicados com a 
intensidade da interação no espaço público. 

 Podemos concluir, se as evidências empíricas obtidas até aqui 
fazem sentido, que os dois tipos arquitetônicos que examinamos tendem 
sistematicamente a aumentar ou a reduzir a probabilidade da interação 
em nossas ruas. Assim, se a teoria da probabilidade está correta ao afir-
mar que:

há relação causal entre C e E quando C aumenta a probabilidade de E,

a forma arquitetônica pode conter fatores causais da interação local, ao 
aumentar sua probabilidade. Entretanto, todos esses traços da relação 
arquitetura-interação local devem ser amarrados teoricamente – um 
trabalho que será facilitado pelo fato de que eles são amarrados na rea-
lidade por um princípio material fundamental.
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A aderência entre ato e espaço
e o desdobramento do espaço em espaço urbano

Nossas ações e modos de pensar moldam os espaços a nossa volta, mas 
ao mesmo tempo os espaços e lugares, que produzidos coletivamente ou 

socialmente e dentro dos quais vivemos, também moldam nossas ações e 
modos de pensar de formas que só estamos começando a entender.

Edward Soja, Postmetropolis.50

Soja interpreta os achados da economia espacial como synekismo, a 
profunda espacialidade da ação humana e o impulso à aglomeração e 
à “especificidade espacial” expressa nas estruturas urbanas. Os traços 
empíricos da relação fundamental entre ações e espaço urbano sugerem 
que a ideia da formação de cidades como um modo de superar a fricção 
da distância se estende e está ativa no espaço imediato ao corpo. Sugere 
ainda que o espaço urbano é uma forma de moldar a aderência do espaço 
sobre a ação, para que a interação ocorra com (menos ou mais) fluidez e 
intensidade. Distância e proximidade geram condições para a interação, 
que pode se reduzir ou intensificar em função delas. Essa tensão entre 
formas construídas, apontada em linhas gerais desde o século XIX nas 
origens da geografia econômica e latente já na ideia aristotélica da for-
mação da polis, manifesta-se de maneira muito sensível, o tempo todo, 
também na espacialidade imediata à atuação dos atores na cidade.

 Essa seria a “linha de causalidade” material mais profunda, basi-
lar para as conjunções que encontramos empiricamente – uma relação 
ontológica de efeitos mútuos entre espaço e prática.51 Essa relação na 
escala local depende de estruturações que vão além dela. São parte de 
um processo realmente sistêmico, urbano. Encontramos aqui uma nova 
condição material, em adição àquelas encontradas na tensão entre for-
mas construídas, manifestada na aderência entre ato e espaço e na espa-
cialidade do corpo em seus gestos:

(6) a rigidez do espaço não pode ser ignorada, mas moldada para 
que nossa ação conjunta possa emergir. A extensão e a rigi-
dez podem ser superadas na forma de estruturas espaciais de 
acesso entre formas construídas moldadas para aproximar e 
permitir a ação conjunta. 
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 Cidades são meios de dobrar a extensão do espaço em estruturas 
que ampliam a fluidez e intensidade da interação. A linha de causalidade 
original que atravessa a ação e a experiência humana é assim expressa 
na produção de complexos espaciais que assumem a forma de cidades. 
Entretanto, como “dobras do espaço” em espacialidade urbana, tais es-
truturas geram novas extensões que precisam também ser superadas, ain-
da que estimulem fluidez e intensidade à apropriação e à associação das 
práticas mais do que outras espacialidades não urbanas o fariam.

 Paralelamente, o moldar do espaço na forma urbana adiciona no-
vas possibilidades aos atores, que podem então ampliar suas possibilida-
des de interação. Outras possibilidades de relação entre espaço e ação 
se abrem de modo cada vez menos linear, sobretudo quando ambos se 
tornam mais complexos. Esse ganho em heterogeneidade impedirá rela-
ções regulares, simples e deterministas entre causa e efeito. Essas estru-
turas espaciais permitem alargar as possibilidades da prática e gerar di-
versidade na relação entre ações – uma relação baseada em efeitos, mas 
que abraça também o imprevisível. Permitirão o convívio de causalidade 
e contingência em ações livres de determinação material, mas nem por 
isso livres da condição material para ocorrerem em maior ou menor 
fluidez e intensidade.52 Uma teoria probabilística, capaz de identificar 
a extensão dos efeitos sociais da morfologia arquitetônica mesmo em 
diferentes contextos, abriria a possibilidade de antecipar parcialmente, 
mas significativamente, tais efeitos, e considerá-los já nos momentos do 
planejamento, projeto e produção da forma urbana.

O risco do determinismo arquitetônico

Entretanto, como identificar exatamente a extensão da causalidade en-
tre objeto arquitetônico e o comportamento social no espaço? A pesqui-
sa dos efeitos sociais da arquitetura pode ser vista por alguns como uma 
queda no determinismo, a busca da existência de relações absolutas de 
causa-efeito. Quero afirmar, no entanto, que ela faz sentido sobretudo 
contra a ideia de determinismo. Pessoas que argumentam contra o de-
terminismo em arquitetura têm uma posição em princípio cuidadosa. 
Contudo, esse cuidado não pode implicar na suspensão dos efeitos dife-
renciados que morfologias diferenciadas têm. Façamos um breve expe-
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rimento mental, imaginando um mundo onde coisas diferentes teriam 
suspensas as relações particulares com seus efeitos e passariam ou a ter 
efeitos iguais ou a ter efeitos inteiramente aleatórios. 

(a) Se coisas diferentes tivessem efeitos iguais, nossa experiência 
seria a de um mundo homogêneo, sem diferenciação interna 
ou fluxos de eventos reconhecíveis. As diferenças não impor-
tariam e perderiam seu sentido. Em termos urbanos, am-
bientes construídos inteiramente diferentes (digamos, uma 
área de condomínios verticais, um bairro de forma tradicio-
nal e um assentamento precário) teriam os mesmos níveis e 
formas de apropriação de seus espaços, o que é claramente 
contrário à nossa experiência. 

(b) Se coisas diferentes tivessem efeitos aleatórios e imprevisíveis, 
teríamos um mundo onde eventos não poderiam ser encade-
ados de modo inteligível, tamanha a multiplicidade de enca-
deamentos possíveis. Nossas ações teriam qualquer conse-
quência, o que seria impraticável – não poderíamos prever 
consequências de nossos atos e, portanto, a complementa-
ridade de ações que permite uma vida em sociedade seria 
inviável. Na cidade, uma relação aleatória entre arquitetura 
e seus efeitos implicaria em ambientes construídos igual-
mente ininteligíveis em sua relação entre forma, estrutura 
e dinâmicas urbanas. Internamente ao edifício, implicaria 
em suspender a própria possibilidade de uma relação entre 
forma e atividade – isto é, a possibilidade de uma configura-
ção ser mais apropriada que outra para o desenvolvimento 
das ações complementares dentro de uma atividade. Se não 
pudéssemos de algum modo antecipar ao menos alguns dos 
efeitos do objeto construído, a moldagem do espaço na forma 
de arquitetura seria desnecessária.53 Essa condição atravessa 
escalas da espacialidade e da ação. 

O fato de que as duas situações anteriores não são o caso, dado 
que coisas diferentes não têm efeitos iguais nem aleatórios, implica que 
seria improvável que as conjunções observadas se repetissem como me-
ras coincidências, mesmo que variando intensidades conforme a hete-
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rogeneidade das situações. Contra o argumento humeano, logicamente 
cuidadoso mas empiricamente irrealista, a existência de combinações 
particulares de eventos no tempo não poderia ser atribuída à mera coin-
cidência. Essa condição é forte o bastante para tornar conjunções de 
eventos observados passíveis de extrapolação: podemos definir, proba-
bilisticamente, as chances de ocorrência da mesma conjunção, mantidas 
as condições.54 Dada a improbabilidade da coincidência, somos forçados 
a retornar as razões materiais para as conjunções encontradas empi-
ricamente. Assim, olhando sob qualquer desses aspectos, um mundo 
sem linhas de relações causa-efeito seria impossível. Há um enorme nú-
mero de fatores ativos, com implicações e interdependências e efeitos 
mútuos em cidades. Por outro lado, reconhecendo os cuidados do argu-
mento antideterminista, devemos rejeitar a tese de implicações simples 
de causa e efeito. Processos urbanos têm particularidades e diferenças 
assentadas em condições contingenciais, em contextos distintos e nas 
implicações de ações cujas trajetórias são impossíveis de prever, sobre-
tudo a longo prazo.55 Existe um nível de causalidade e ao mesmo tempo 
de indeterminação – a possibilidade de haver sempre outras faces para 
um mesmo fenômeno. Devemos entender sobretudo o primeiro grupo 
de efeitos, para que acertemos mais na passagem entre intervenções no 
espaço urbano e seus impactos.

Em vez de uma conclusão: 
outras implicações urbanas da arquitetura

A relação entre arquitetura e seus efeitos sociais não consiste de uma lon-
ga cadeia causal, mas uma relação imediata – de fato, imediata o bastante 
para apresentar consistência mesmo no transcorrer do tempo e em dife-
rentes contextos. Essa análise sugere que a arquitetura faz diferença nos 
fenômenos socioeconômicos locais: aspectos como a proximidade entre 
edifício e rua, entre edifícios, sua permeabilidade e atividades da forma 
parecem adicionar tensão entre espaço construído e livre, entre arquite-
tura e corpo usando o espaço público – as condições materiais do poten-
cial de interação social e microeconômica. Já aqueles arranjos caracteri-
zados por espaçamentos entre edifícios e entre estes e os canais da rua 
enfraquecem-se como suporte e atração para a manifestação da interação. 

Cidade e Sociedade Final Abril 2014.indd   308 09/06/2014   16:05:43



Os efeitos sociais da arquitetura

309

As distribuições empíricas encontradas são, assim, consistentes 
com uma teoria das tensões entre espaços e corpo. Esses achados per-
mitem que se possa avançar também em uma teoria probabilística dos 
efeitos sociais da arquitetura. O fato de que, entre todas essas complexi-
dades, encontramos regularidades e relações consistentes é surpreendente 
– fortes indícios do papel da morfologia arquitetônica, e fortes traços 
da existência de relações não contingenciais entre sociedade e espaço 
operando já na escala do edifício e seu entorno. Parece haver uma tensão 
muito sutil e frágil aqui: uma tensão socioespacial manifesta entre corpo 
e arquitetura.

 A abordagem discutida neste texto absorve e mantém ativo o 
insight da teoria configuracional, capaz de evidenciar relações entre 
elementos urbanos e seus efeitos sobre dinâmicas sociais no espaço 
público. Mas, de modo inteiramente diverso, afirma a centralidade da 
arquitetura da cidade. Trata-se de um enfoque sistêmico na morfologia 
arquitetônica e suas variações tipológicas, uma visão de cada edificação 
como entidade que pulsa em relação a outras e a seu entorno.56 A abor-
dagem faz uma leitura relacional da forma e dinâmica urbanas a partir 
da sua raiz – de onde a vida urbana emerge, é sentida e volta a repercutir 
depois de compor o todo urbano: a escala local.

 No esquema que definiu a hipótese de fundo deste trabalho, vi-
mos a relação entre morfologia arquitetônica e dinâmicas locais em três 
níveis. Destes, vimos neste capítulo apenas os dois primeiros: a “rare-
fação de padrões da forma arquitetônica e urbana” e a “dissolução no 
uso social das ruas”. Mais estudos são necessários para passarmos para 
o terceiro aspecto, “implicações potencialmente negativas para as cida-
des”. Aqui, poderei apenas antecipar alguns aspectos dessa passagem. 
Esses novos passos envolvem o estudo de áreas e cidades onde tipos 
isolados se tornam predominantes e a tendência de diluição do uso so-
cial das ruas, associada a uma série de possíveis implicações sistêmicas, 
interligadas, como:

• a produção de fluxos de pedestres em intensidades menores 
que o potencial que áreas urbanas tenderiam a oferecer, in-
compatíveis com seus níveis de acessibilidade; 

• a redução da exposição a atores socialmente diferentes no 
espaço urbano, como expressão da urbanidade; 
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• a dificuldade de implantação de atividades comerciais e de 
uma economia local, já visível em áreas de diversas cidades 
brasileiras, levando à redução da oferta de serviços disponí-
veis, reduzindo, por extensão, a diversidade de atividades; 

• o aumento das distâncias entre edificações e entre atividades 
como indutor da busca de serviços em localizações afastadas, 
impondo assim percursos mais longos e mais adequados ao 
veículo privado ou coletivo;

• uma crescente motorização de estilos de vida, e o aumento 
de seus efeitos colaterais, em tempos de deslocamento, con-
gestionamentos e, de modo mais amplo, a gravidade de suas 
implicações e impactos ambientais, como o consumo de re-
cursos não renováveis e emissões e os efeitos da poluição so-
bre aspectos de saúde da população e seus custos públicos; 

• a relação entre a rarefação de padrões da forma arquitetô-
nica e urbana, a diluição do movimento pedestre e impactos 
sobre segurança pública e a incidência de crimes.57 

Esses efeitos têm sido investigados na literatura, ainda que fre-
quentemente sem uma associação explícita com o desempenho do tipo 
arquitetônico.58 O que é alarmante é o fato de que, mesmo com essa ca-
deia de implicações, a produção arquitetônica e urbana no Brasil esteja 
francamente desconectada dessas preocupações.

Apresentei neste capítulo uma abordagem a um problema bem co-
nhecido, mas cuja existência tem sido de difícil demonstração. Diferente-
mente de leituras que assumem suas implicações reais e seus resultados, 
pré-definidos implicitamente, esta abordagem abre seus pressupostos à 
possibilidade do erro ao confrontar seu tema de modo empírico e esta-
tístico. Gravemente, as configurações espaciais que vimos associadas com 
a diluição da vida social e microeconômica local se reproduzem rapida-
mente nas cidades brasileiras. Essa situação demanda atenção urgente 
na prática da arquitetura e do planejamento urbano. Os danos estão em 
progresso – danos para os quais temos fechado os olhos. Não estamos mais 
falando de impressões, opiniões ou meras hipóteses.59

= = =
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Vimos que a dialética socioespacial se estende até a espacialidade ime-
diata ao corpo. Gostaria de estender a centralidade do espaço urbano na 
interação material ao exame de suas condições operando na cidade como 
um todo, evocando um conceito potencialmente útil, que se torna cor-
rente nas práticas contemporâneas de planejamento: o de desempenho 
urbano, em uma discussão de suas dimensões e instrumentos.

Notas
1  “...this paper by its insistence on the relatedness of things; by its emphasis of the effect 
of the initial framework of a city on the future elaboration and development of this by 
patterns of living [...] begins to outline, at least, one way of looking at the physical struc-
ture of a city” (Martin e March, 1972, p.3). Tradução do autor. Nessa tradução, busquei si-
nônimos para evitar repetições que, ao leitor do português, soam menos desejáveis. 
2 Veja Lefebvre (1991).
3 Veja a discussão crítica de Santos, Vogel e Mello (1985) sobre a funcionalização do 
espaço urbano.
4 Veja Netto (2005; 2007). Veja ainda a discussão de Guatelli (2012) sobre a “arquitetura 
dos entrelugares”.
5 Hillier (1996, p. 388) coloca uma questão como essa (“como pode um objeto material 
como um edifício interferir diretamente no comportamento humano?”), apontando que, 
não apenas algo físico como o espaço não poderia se impor sobre algo imaterial como 
o comportamento, mas a própria busca dessa relação seria desnecessária: o espaço não 
impactaria comportamentos porque ele já traria em sua configuração aspectos materiais 
do comportamento social. O determinismo ambiental “nos cega para o mais importante 
fato sobre o ambiente construído: ele não é simplesmente um pano de fundo para o com-
portamento social – ele é em si um comportamento social. Antes de ser experienciado 
por sujeitos, ele já é carregado com padrões que refletem sua origem nos comportamen-
tos através dos quais foi criado” [minha tradução]. Meu foco a partir desse momento, 
entretanto, cai sobre os efeitos externos do edifício. Veremos como esses efeitos são pos-
síveis ao longo deste capítulo.
6 Menciono a proposição conceitual elaborada em Netto (2006; 2008) e a proposta teó-
rica e metodológica, incluindo aplicações empíricas, em Netto et al. (2012), Netto, Vargas 
e Saboya (2012) e Saboya, Netto e Vargas (2013).
7 Veja o capítulo “Comunicação e espaço” e, mais em detalhe, Netto (2005; 2007).
8 Veja Martin (1967), March e Steadman (1971), Martin e March (1972) e  March (1976).
9 Veja um artigo recente sobre o desempenho de configurações do edifício e do quartei-
rão quanto a habitabilidade, de Ratti et al. (2003). A pesquisa do desempenho energético 
ganha crescente atenção devido aos desafios de sustentabilidade em arquitetura. As di-
mensões social e econômica do projeto arquitetônico ainda carecem de atenção.
10 “A step towards theoretical formulation is taken when it is recognised that the ques-
tion of tall or low buildings is not simply an argument about two alternative building 
forms. These are in fact points of recognition in a more generalised spectrum in which, 
as the envelope constantly changes from high to low, and from a tower to its inverse, 
the hollow square, this in turn gives rise to a series of constantly changing internal re-
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lationships and to constantly changing space around the building itself. How can such a 
complex problem be studied?” (Martin e March, 1972, p.3) 
11 “It eventually appeared from these studies that the form of a building had a conside-
rable effect on the efficiency of land use. One form of building with precisely the same 
light angles, with the same number of floors and on exactly the same area of land, could 
provide 50% more floor space than another”(Martin e March, 1972, p.1).
12 Glaeser (2010), Gordon e Ikeda (2011) e Florida (2012). Embora esses autores con-
cordem sobre a importância da densidade, Glaeser afirma que a verticalização é o fator-
-chave de cidades interativas e criativas, o que os estudos empíricos de Gordon e Ikeda 
apontam como não sendo o caso: apoiados por Florida, insistem no papel da densidade 
horizontal enfatizada por Martin e March – as “densidades Jacobs”. No Brasil, veja a dis-
cussão das centralidades e forma do quarteirão em Vargas (2003).
13 Veja ainda as observações de Jacobs (2001 [1961]), Santos e Vogel (1985), Holanda 
(2002), Gehl (2011) e Netto, Vargas e Saboya (2012).
14 Soja (2001, p. 16); veja ainda Soja (2000).
15 Tschumi (1996).
16 Veja Aguiar (2010).
17 Essa observação ecoa diretamente na análise do papel do espaço na construção de 
relações capazes de manter sociedades integradas – o fato de que sociedades devem 
superar a extensão do espaço para se constituírem, vista em Hillier e Netto (2002). A ob-
servação ainda faz uso de ideias clássicas em economia espacial e estudos em interação 
espacial (em discussão com Júlio Vargas).
18 Veja a proposição da relação referencial entre prática e espaço, construída por meio 
de significados que amparam nossa atuação, no capítulo “Comunicação e espaço”. Veja 
ainda Netto (2005; 2007; 2008a).
19 Veja Hillier e Netto (2002).
20 Compare minha definição com os requerimentos da bela “ontologia regional” de Hä-
gerstrand (1970), sobre a importância da materialidade física que caracteriza a exis-
tência humana, incluindo suas constrições materiais: o fato de que todos os atores são 
localizados no tempo-espaço; a impossibilidade de se sobreporem no tempo e espaço; o 
fato de seus corpos serem indivisíveis; sua atuação envolver “estar juntos” em lugares; o 
encontro e caminhos espaço-temporais no “tecido da existência”. Veja ainda a discussão 
de Giddens (1984, p.111).
21 Não é um objetivo do estudo avaliar se habitantes entendem esses efeitos sociais (di-
gamos, mais presença de pedestres ou de atividades coletivas) como desejáveis ou não; o 
objetivo é identificar se variações da presença de atividade pedestre e interações sociais 
e econômicas tem alguma relação marcante e recorrente com as variações arquitetôni-
cas. Este argumento é desenvolvido em Netto, Saboya e Vargas (2012).
22 O lançamento da abordagem encontra-se em Netto et al. (2012); o estudo detalhado 
do caso do Rio de Janeiro é encontrado em Netto, Vargas e Saboya (2012). O estudo 
inicial da cidade de Florianópolis está disponível em Saboya, Netto e Vargas (2013). A 
pesquisa teve apoio do CNPq e de um valioso grupo de colaboradores e assistentes de 
pesquisa.
23 Utilizamos os setores censitários como unidade e um algoritmo de sorteio. Efeitos 
sociais da arquitetura, como potenciais de interação entre atores e de geração de sociali-
dades, podem se manifestar mesmo em espaços de diferentes formas e tipologias, como 
os subúrbios e os espaços rurais. Focamos, entretanto, em áreas urbanas com a presença
 (não exclusiva) de tipologias arquitetônicas multifamiliares, analisadas em diferentes 
níveis de densidade – de modo a evitar morfologias e tipologias radicalmente diferentes. 
Pelo mesmo motivo, a análise não pode incluir áreas de exceção, apresentando eventos 
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que interfiram na dinâmica cotidiana de apropriação, como aquelas sujeitas a grandes 
problemas de violência, por exemplo. Em função de diferenças marcantes nas formas de 
socialibilidade e no modo como o espaço público ampara e expressa essas formas como 
copresença e interação, vistas em Aguiar (2010) e Marques (2012), respectivamente, 
não incluímos assentamentos precários entre as áreas levantadas.
24 Acessibilidade da rede de ruas, analisada topologicamente via medidas de “integra-
ção” (veja Hillier et al., 1993).
25 A análise consegue reconhecer o agrupamento de variações pessoais, e mostrar tanto 
o que faz sentido quanto o que não faz sentido, sob o ponto de vista do aspecto espacial 
em questão. A análise não objetiva entender o comportamento isolado de cada ator, e não 
coloca peso demasiado nos comportamentos excepcionais, mas observa simplesmente 
a distribuição desses comportamentos. Mesmo a ausência de correlações marcantes é 
informativa sobre a relação entre arquitetura e apropriação do espaço público. A análise 
não espera encontrar regularidades ou padronizações. Veremos adiante que, mesmo 
que encontremos correspondências consistentes, com boa chance de ocorrerem mesmo 
em contextos diferentes, elas não implicarão determinismo, mas probabilidades.
26 Esses resultados podem ser vistos com mais detalhe em Netto, Vargas e Saboya 
(2012), fonte para esta seção. Sobre a relevância do uso de métodos estatísticos e quan-
titativos, veja a discussão no capítulo “A forma urbana como problema de desempenho”, 
a seguir.
27 Estas correlações têm significância com P valor <0,001. O teste de significância esta-
tística (o “p valor” de cada correlação) examina a probabilidade de um resultado obser-
vado se repetir ou surgir por mera coincidência. P valores menores que 0.05 atendem o 
parâmetro convencionalmente adotado de 95% de confiança.
28 Veremos que essa reversão entre os efeitos desses tipos será consistente para todas 
as variáveis sociais. 
29 As correlações de fatores socioeconômicos com o tipo híbrido obtiveram p valores 
inferiores a 0.05 em função de sua baixa presença nas 24 áreas examinadas.
30 Todas as correlações com p<0,05 exceto onde indicado.
31 A modelagem por regressão visa interpretar e prever uma ou mais variáveis depen-
dentes (resposta) por meio de variáveis independentes (preditoras), e foi desenvolvida 
por Júlio Vargas.
32 O estudo de Florianópolis também evidencia um aumento da influência da arquite-
tura sobre o movimento pedestre em áreas de menor acessibilidade. Veja Saboya, Netto 
e Vargas (2013).
33 Hume (2001, p. 122). Meu desenvolvimento desse tema e esta seção foram usados em 
Netto, Vargas e Saboya (2012).
34 Hume (2001); Russell (1996).
35 Um exemplo de um princípio de causalidade envolvendo a agência humana operaria 
na economia, quando uma nova política fiscal tende a ter certos efeitos de estímulo ou 
desestímulo econômico. Ainda assim, essas relações não são deterministas, e nem sem-
pre surtem os efeitos desejados. Sobre lei causal, veja Davidson (1980).
36 Woodward (2003); Hitchcock (2011).
37 O tipo é um arranjo de características (fachadas de tamanhos e relações de proximi-
dade com outras fachadas, distâncias ao passeio etc.). Como arranjo, tem pouca precisão 
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porque outro tipo inclui muitos dos mesmos elementos em proporções distintas (por 
exemplo, variação do número de janelas em função de largura de fachada, por sua vez 
função do afastamento lateral e de tamanho do lote).
38 Eells (1991) define uma taxonomia com essas três possibilidades.
39 A possibilidade da qualidade estética do edifício ter efeitos de atração para o pedestre 
ou para a atividade econômica é uma hipótese de interesse – mas demanda outro con-
junto de critérios de avaliação, que escapam ao escopo da presente abordagem.
40 Mill (2002). Mackie (1974) propõe a chamada condição INUS: insufficient but neces-
sary parts of unnecessary but sufficient conditions ou “partes insuficientes mas neces-
sárias de condições não necessárias mas suficientes”.
41 Observações de causalidade geral devem ser relativizadas para uma população de-
finida. Uma população heterogênea incluirá diferentes condições contextuais: teremos 
casos em que C é uma causa mista de E relativa a uma população P, podendo ser uma 
causa negativa, positiva ou neutra para E em subpopulações de P (Hitchcock, 2011). 
42 Eells (1991); Cartwright (2007).
43 Menzies (1989).
44 Essa relação, observada nas 24 áreas analisadas no Rio de Janeiro, é consistente com 
as observações de Saboya em Florianópolis (veja Saboya, Netto e Vargas, 2013).
45 Lembro a discussão de Saboya sobre o sentido da causalidade em questão, se “uni-
direcional” ou “interativa”. Minha solução aqui explorará outros caminhos e chegará a 
achados eventualmente distintos (cf. Saboya, Netto e Vargas, 2013).
46 A possibilidade de rupturas na relação entre a produção arquitetônica como expres-
são de expectativas socioespaciais mais amplas se fez sentir empiricamente em nossos 
estudos. Áreas de maior acessibilidade não apresentaram, no Rio de Janeiro e em Floria-
nópolis, maior presença dos tipos contínuos. Saboya argumenta que esse fato evidencia 
que há uma causalidade unidirecional na relação entre tipo arquitetônico e vitalidade 
urbana: no aqui e agora, a influência da arquitetura é marcante.
47 Como nossos estudos com Saboya e Vargas têm mostrado, os tipos isolados têm sido 
posicionados nas vias mais acessíveis, ignorando seu potencial pedestre, o que termina 
por reduzir a atratividade natural dessas vias e impactar seu papel para a cidade como 
um todo. Essa redução impõe uma “divergência de padrões urbanos”, rompendo com a 
correspondência mútua entre e o alinhamento progressivo desses fatores – que aproxi-
mariam o espaço e a arquitetura das demandas da prática social, quando ela envolve o 
movimento dos corpos no esforço do fazer e do interagir.
48 Frederico de Holanda lembrava a intencionalidade por trás dessa arquitetura, no 
Simpósio Temático “Forma e vitalidade urbana: impactos de padrões de urbanização e 
arquitetura sobre dinâmicas da cidade” no II Enanparq.
49 Nossos resultados se alinham aos de outros estudos sobre impactos sociais da forma 
urbana, como Gordon e Ikeda (2011), sobre criatividade e inovação, McCahill e Garrick 
(2012), sobre motorização urbana e atividade econômica, e Campoli (2012), sobre 
apropriação pedestre, veicular e externalidades ambientais. Entretanto, outros impactos 
do tipo arquitetônico devem ser levados em conta, como sobre a habitabilidade. 
Herdamos do século XIX uma ideia equivocada, assumida pelo urbanismo modernista, 
de um baixo desempenho do tipo contínuo e o desempenho superior do isolado. 
Entendo que o desempenho do tipo quanto à habitabilidade seja questão de desenho 
e dimensionamento. Afastamentos laterais frequentemente geram sombreamentos 
e perda de privacidade entre edifícios, por exemplo. Esse problema merece exame 
específico, na escala do quarteirão.
50 “[…] our actions and thoughts shape the spaces around us, but at the same time the 
larger collectively or socially produced spaces and places within which we live also sha-
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pe our actions and thoughts in ways that we are only beginning to understand” (Soja, 
2000, p. 6). Tradução do autor.
51 Essa foi historicamente uma condição incontornável, até que meios tecnológicos per-
mitiram a adição de formas de comunicação transespacial (por sua vez produzidas histo-
ricamente dentro das condições espaciais e com ela entrelaçadas). Veja o capítulo “Entre 
espaços urbanos e digitais”.
52 Cidades são sistemas de grande número de elementos de materialidades distintas 
interagindo no tempo e integrados pela difusão de efeitos mútuos ou não entre compo-
nentes ou partes. Seus componentes têm atuação tanto autônoma quanto dependente, 
mas essa atuação tem a propriedade de alterar seu meio, causar mudanças sob forma 
de efeitos sobre outros componentes no tempo por meio do espaço e formas de trans-
missão de informação. A difusão de efeitos mútuos por meio do espaço é o que gera e 
garante as amarras de um sistema, a integração interna de um fenômeno complexo – as 
tramas de efeitos dos componentes entre si, como entre estruturas espaciais e as volá-
teis estruturas elusivas da ação conjunta. Quanto mais complexo o sistema em seu nú-
mero de componentes, interações e diferentes materialidades, mais ele será dependente 
da difusão interna de efeitos para sua integração.
53 O próprio papel social do arquiteto surge em função da consciência de uma implica-
ção material profunda entre edifício e seus efeitos, passível de ser até certo ponto conhe-
cida (intuitivamente ou teoricamente) pelo arquiteto.
54 Por exemplo, esperar que a maçã vá cair em direção ao solo ao ser solta no ar, ou 
esperar mais densidades de encontros em áreas marcadamente mais densas que em 
áreas rarefeitas. Note as diferenças de ênfase entre essas duas observações: no segundo 
caso, mais fatores intervêm, ao ponto de termos de qualificar o grau de diferença com a 
palavra “marcadamente”.
55 Influências e efeitos envolvem condicionamentos em processos encadeados mas 
abertos, que admitem e produzem variação em fatores externos, decorrentes de eventos 
e processos paralelos e eventualmente incidentes, e internos, como variações estrutu-
rais talvez decorrentes da ação ou estímulos externos, talvez envolvendo mudança inter-
na.  Novamente, temos o convívio entre implicação e contingência, necessidade material 
e acaso. A morfologia arquitetônica é produzida em situações sujeitas à mudança, o que 
traz complexidade às relações socioespaciais que constituem: ela é colhida em emara-
nhados dos quais reconhecemos apenas parte.
56 A fragilidade na relação entre arquitetura e espaço público produz impactos nega-
tivos na apropriação social. Mas qual a combinação e quantidade de tipos para gerar 
a intensidade de usos e de movimento nas ruas? Nem sempre alinhamentos laterais e 
junto ao passeio são coisas possíveis ou generalizáveis. Que soluções mistas ofereceriam 
os efeitos sociais mínimos desejados? Essa ainda é uma questão difícil de responder. 
Contudo, o que podemos apontar é que os efeitos da arquitetura se fazem sentir em 
aspectos da vida social e microeconômica urbana – ainda que ignoremos isso. Eles não 
são percebidos em casos isolados, no edifício individual – apenas quando parte de con-
juntos. Encobertos pela nossa falta de atenção ao espaço, e aparentemente sem qualquer 
repercussão ao olho nu, complexos arquitetônicos produzem silenciosamente efeitos 
sistêmicos de escala. Coloco esse argumento a partir de diálogo com Romulo Krafta.
57 Há estudos que apontam para uma importante dimensão urbana na oportunidade, 
incidência e distribuição do crime. A densidade residencial apresenta correlação nega-
tiva com incidência de crimes. Diferentemente, crimes sem violência tendem a ocorrem 
em ruas movimentadas, segundo Hillier e Sahbaz (2005). Vimos nos resultados apresen-
tados que muros cegos e redução de portas e permeabilidades, térreos sem atividades 
abertas e fachadas distantes do passeio, associados a esses tipos e a condomínios fecha-
dos, tendem a contribuir para esvaziar as ruas ao seu redor. A segurança interna é parte 
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da causa da insegurança externa nos bairros onde esses tipos tornam-se predominantes. 
O tipo arquitetônico exibido em folders e tornada o objeto da publicidade, que explora 
exatamente o medo, a necessidade de segurança e de diferenciação e segregação social, 
pode contribuir para o aumento dos riscos de incidência de crime nos espaços públicos. 
Presos na irracionalidade do medo, não entendemos que a impressão de segurança dos 
muros vendida de modo falacioso e equivocado tem grave efeito reverso: a geração de 
cidades mais inseguras. O tipo mais associado a afastamentos e térreos privados, quando 
replicado, tende a reduzir as razões para o movimento pedestre nas ruas. O problema 
está exatamente aí. Pedestres aumentam a vigilância mútua e o grau de controle sobre o 
espaço, o que beneficia a todos. Esses estudos mostram que crimes violentos tendem a 
ocorrer longe dos olhos das pessoas. Aqui, o estranho não é o inimigo: ruas movimenta-
das são a melhor defesa contra o crime. Veja o estudo da correlação entre configurações 
arquitetônicas e urbanas e a distribuição do crime em Vivan e Saboya (2012).
58 Para uma sumarização da relação entre fatores como compacidade e desempenho 
urbano, veja Chen et al. (2008); veja ainda o estudo empírico de Christopher McCahill e 
Norman Garrick sobre a relação entre motorização urbana e atividade econômica (Mc-
Cahill e Garrick, 2012) e o estudo das relações entre forma urbana, apropriação pedes-
tre, uso veicular e emissões de carbono (Campoli, 2012).
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morfogênese; e especialmente a Julio Vargas e Renato Saboya, pela colaboração na for-
mulação do problema e do método que levaram a esses resultados nas cidades que estu-
damos. Imprecisões restantes neste texto são responsabilidade do autor.
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