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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar um fenômeno bastante comum na realidade
brasileira,que é o da transformação do espaço urbano de conjuntos habitacionais padrão
COHAB efetuada individualmentepelos moradores, após sua ocupação.

A incapacidadede um grande número de projetos de conjuntos residenciaispopulares em
atender às expectativas espaciais socialmentedeterminadas pelos residentes, manifesta-se
pela total descaracterização das concepções originais que representam não apenas

. alterações de ordem quantitativa no interior do conjunto mas, fundamentalmente, de
estrutura urbana. Não é uma mudança deforma apenas, mas de modelo. Particularmente
neste caso, situam-se aqueles conjuntos cujos projetos seguem de forma mais intensa os

. preceitos do espaço urbano modernista.

Como estudo de caso, utilizou-se o Conjunto Rubem Berta, da COHAB/RS, construido
em Porto Alegre a partir do final da década de 70 e ainda hoje em transformação.

Percebe-se que as alterações são efetuadas com a adoção de determinados mecanismos
de transformação do espaço os quais, além de serem recorrentes no interior do próprio
conjunto, são identificadas também em outros assentamentos de origem similar. Por
outro lado, as regras de organização local das transformações espaciais produzem um
estrutura global nova.
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ABSTRACT

The main goal of this piece of research is to investigate a quite common phenomenon
found alI over the country, concerning the urban changes introduced individualIyby the
dwellers of public housing estates.

A great number of housing estates, particularly those designed according to modemist
concepts, seem to be unable to support space related social requirements and are then
widely transformed when compared to the originallayouts.

. Beyond the quantitative features, the morphological changes that tookplace in those
housing estates mean a fundamental new approach to urban structures as built up by their
dwellers.

, As a case studyis analysedthe RubemBerta HousingEstate whichwas built in Porto
Alegre/RS in the late 70's. Since its occupation the urban transformations there have
never stopped.

lt's possible to realize that the dwellers use some physical rules to define the new
settlement which are very similar within the estate itself and, at the same time, very
similar to those found in other transformed housing estates. The local rules of physical
transformation produce a new overall structure for the whole urban complex of the
estate.

I
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INTRODUÇÃO

"Em suma, não se pode observar uma onda sem levar em conta
os aspectos complexos que concorrem para formá-Ia e aqueles
também complexos a que essa dá ensejo. Tais aspectos variam

col11Í1l11amente, lkcorrendo daí que cada onda é diferente de outra onda;
mas da mesma maneira é ~'erdade que cada onda é igual a outra onda.

mesmo quando não ímediatamente contígua OIlsucessíva; enflm,
são formas e seqüências que se repetem, aúula que

distríbuídas de forma irregular no espaço e no tempo. ,,1

A questão da aplicação da política de habitação social no Brasil, fundamentalmente a
partir da criação do Banco Nacional da Habitação - BNH, em 1964, e das Companhias
de Habitação - COHABs, um pouco mais adiante trouxe, como conseqüência, a geração
de um grande número de unidades habitacionais novas, formando extensos bairros,
normalmenteorganizados na forma de conjuntos habitacionais.

A par dos aspectos quantitativos vinculados à política habitacional, cujo modelo mostra
sinaisde exaustãojá no final da década de 70 e início da de 80, pouco ou quase nada se
discutiu e se discute sobre a qualidade espacial das intervenções urbanisticas, via de
regra baseadas em princípios modernistas, montadas para abrigar milhões de brasileiros
e o seu impacto na vida dessas pessoas.

O que se assiste, de uma forma bastante generalizada nesses conjuntos, de norte a sul do
país - e Porto AlegreIRS não foge à regra - é que, com o passar dos anos, as concepções

originaisvão;;endo paulatinamente transformadas pelos seus usuários, num processo de
profundas modificaçõesmorfológicas.

As transformações espaciais implementadas pela população dos conjuntos habitacionais
populares construidos de acordo com princípios modernistas baseiam-se, em geral, na
utilizaçãodas seguintesmedidas:

1 CALVINO, Italo (1994). Palomar. São Paulo, Companhia das Letras, Ia reimpressão, pp.8.



Introdução 4

a) aumento da área construída;

b) parcelamento e ocupação dos espaços previstos como livres de edificações,
num processo de privatização dos espaços públicos;

c) reierarquização dos espaços públicos através do seu redesenho, seguindo'
padrões espaciaisdistintos dos propostos.

Particularmente no que se refere aos espaços livres de edificação de uso público, sempre
vastos neste tipo de concepção, sua ocupação parece ocorrer no sentido de eliminar
áreas livres residuais, de difícil uso, não apena.spor falta de um projeto específico mas,
fundamentalmente,por questões de ordem relacionais propriamente ditas.

Este trabalho propõe como hipótese geral que a aplicação de princípios de organização
espacial modernistas para a solução genérica de conjuntos habitacionais padrão
COHAB; em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mostrou-se incapaz de propor
morfologias que, no seu processo de uso e ocupação, atendessem às expectativas
construídas socialmente pelas populações moradoras do que seja um espaço inteligível e
favorável ao desempenho.de sistemas de práticas sociais particulares. Esta incapacidade
manifesta-se, com o passar dos anos, por uma total descaracterização das concepções
originais, a partir de transformações espaciais realizadas pela população desses
conjuntos. São transformações não só de caráter quantitativo mas, fundamentalmente,
de estrutura dos modelos espaciais em estudo.

As questões então formuladas estão indicadas a seguir.

I) O projeto modernista, em geral apresentando adaptações de padrões
urbanisticos estritamente vinculados a uma cultura européia e/ou de abundância, não
cumpre certas regras básicas de organização espacial, pelo menos para uma parcela da

. população brasileirae para a de Porto Alegre, particularmente a enquadrada nos padrões
COHAB. Ess~egras são de caráter compositivo ~~ relacionais. e dizem respeito a
questões como densidade de ocupação, continuidades e descontinuidades espaciais,

, níveisde ftagmentaçãõ-do espaço,cara~t~~ãçãõde diférencÍaçõeslocais,estrutürãQe~
~1(l9ão da~pa~es ao sistema global, entre outras. . - -- -- u_--

TI)As regras de organização espacial introduzidas são utilizadas para produzir,
além de padrões espaciais locais novos, um padrão global mais inteligível, a partir das
intervenções individuais. Isto significa que, mesmo que as transformações fisicas
implementadas sejam feitas de forma individualizada, obedecem a certos princípios
relacionais que garantem a construção de um padrão global de relações espaciais e
sociaisbuscado pela população, sem a perda da noção do sistema em seu conjunto.

lU) A utilização dos mecanismos de transformações morfológicas do conjunto
residencial COHAB tende a reproduzir as estruturas vigentes em tecidos urbanos
tradicionais, não por uma mera tentativa de cópia de modelo, mas porque esses tecidos,
em geral, apresentam mOrfologiasnas quais estão presentes as qualidades originadas da
utilização das regras de organização do espaço acima mencionadas.

IV) Ós mecanismos de transformação física utilizados nos conjuntos residenciais
são bastante semelhantes entre si e as morfologias urbanas resultantes, apesar das suas
peculiaridades,apresentam aspectos estruturais que são recorrentes.

Para o cumprimento dos objetivos deste trabalho, optou-se por desenvolvê-Io a partir de
um rigoroso estudo de caso, onde é possível não apenas realizar o teste das hipóteses
mas contrapô-Io a outras ~experiênciasjá relatadas.

\



Introdução 5

Em função das características de projeto e das transformações ocorridas, foi escolhido
como estudo de caso o Conjunto Habitacional Rubem Berta da COHABfRS, localizado
na cidade de Porto AlegrefRS.

Este conjunto, com 4.992 unidades habitacionais e construído num período em que o
Sistema Financeiro da Habitação - SFHjá se encontra pré-falimentar, é uma das últimas
experiências desse porte da COHABfRS, tendo sua construção iniciado na segunda
metade da década de 70. É ocupado em parte em 1986, invadido no seu restante em
1987 e, desde então, tem sido objeto de um processo de transformações espaciais que o
tornam exemplar para a discussão que se realiza acerca das relações entre projeto e uso
do espaço urbano para o tipo de população envolvida.

Quanto ao estudo de caso, o Conjunto Rubem Berta é investigado:

a) a partir do seu projeto, ou seja, do espaço tal como foi idealizado e entregue
para a população residente;

b) pela situação encontrada em 1993, ano em que se efetllou o primeiro
levantamento de informações quanto às transformações realizadas dO' conjunto, em
aproximadamente sete anos de ocupação;

c) pela situação verificada em 1995, dois anos após o primeiro levantamento
geral.

O período compreendido neste trabalho permite o resgate das modificações que são
implementadas no conjunto como um processo em andamento. Assim, mesmo que as
intervenções continuem a ocorrer, pode-se verificar o que o conjunto como um todo
tende a ser, mantidos os padrões espaciaisutilizados até então.

.Para o cumprimento dos objetivos propostos, foram utilizados procedimentos de
investigação que suprem tanto as necessidades relacionadas com as descrições e análise
do espaço urbano, quanto com o resgate das condições subjacentes às estruturas fisicas,

, emtermosde seuuso e ocupação.

Neste sentido, este trabalho se inscreve no âmbito dos estudos configuracionais, não
desconhecendo a importância das abordagens que lidam com o espaço urbano do ponto
de vista da criação de significados.

Esta opção tem como finalidade resolver problemas específicos colocados pelo trabalho,
na sua tese geral e no conjunto das hipóteses, que busca resgatar, pela contraposição
entre espaço projetado e espaço transformado, os processos subjacentes às estruturas
espaciaisverificadas.

I
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Por outro lado, busca-se, desta forma, o estudo da arquitetura a partir de um ponto de
vista interno da disciplina, considerando-se que, pela compreensão do seu campo
específico de atuação, é possível estabelecer uma ampliação da crítica arquitetônica e,
com isto, sua evolução constante.

Do ponto de vista do conteúdo do trabalho, no seu primeiro capítulo busca-se a
discussão e irftrodução de alguns conceitos fundamentais, principalmentedos que tratam
dos aspectos de desenho urbano e dos processos que envolvem a atividade projetual,
tornando possível a compreensão de uma questão particular, qual seja, o desenho de
conjuntos habitacionais no Brasil recente. É introduzida a questão. da crítica
arquitetônica como elemento necessário para a superação dos impasses surgidos pela
utilização de modelos projetuais que tendem a ser repetidos em sua estrutura.
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No segundo capítulo, o Conjunto Rubem Berta é situado no contexto das. políticas
públicas de habitação social no Brasil e, em especial, a atuação da Companhia de
Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, COHABIRS, gestora do empreendimento
em análise. Além disso, recompõe-se um pouco da história do Conjunto Rubem Berta.
Examina-se a área ocupada regularmente e a área invadida. São apresentadas algumas
características básicas do conjunto, sua localização, tamanho, número de unidades e
população. É reconstruída uma pequena história etnográfica da ocupação do conjunto, a
partir da identificação da origem e do tipo de morador do conjunto e da dinâmica social
interna da ocupação, a qual se manifesta na mobilidadeda população residente.

Na terceira parte descreve-se o espaço do Conjunto Rubem Berta, de maneira que se
consiga resgatar sua lógica interna. A situação de projeto é confrontada com as
situações verificadas em 1993 e em 1995. Com isto, pretende-se explicitar os
mecanismos utilizados pela população para a restruturação do conjunto como um todo e
a identificação das tendências em uma situação de maior estabilidade espacial.

Através de procedimentos analíticos de sintaxe espacial, o quarto capitulo apresenta a
análise das configurações espaciais, presentes tanto no projeto quanto na situação
encontrada em 1993 e em 1995. Com isto, pretende-se compreender como as
intervenções individualizadas organizaram uma estrutura global para o funcionamento
do conjunto da área, ao mesmo tempo que permite que sejam explicitadas as lógicas
sociais subjacentes às ordenações de caráter morfológico. Esta análise é acompanhada
pela evolução dos aspectos funcionais e de uso da área, investigados pelo uso do solo e
pelas modalidades de movimento de pessoas na área e sua relação com a morfologia do
conjunto.

O quinto capítulo objetiva resgatar as regras do crescimento espacial, a partir da
. estrutura construída, em dois níveis:

a) regras locais, ou seja, como os pequenos agregados, através de mecanismos
de transformação fisica, superam as indeterminações dos padrões locais gerados pelo
projeto;

b) regras globais, ou seja, como os mecanismos de transformação fisica e
aglomeração são utilizados como estratégias para a manutenção tanto da funcionalidade
como da inteligibilidadedo conjunto, estruturando as relações entre as diferentes partes
do assentamento e entre o assentamento e o mundo exterior. Desta forma, resgata-se os
princípios segundo os quais as formas construídas progressivamente estruturam padrões
de espaços abertos segundo mecanismos de transformação do espaço.

A comparação das singularidades do Conjunto Rubem Berta com outras realidades
semelhantes permite a identificação dos aspectos invariantes presentes nas
reformulações espaciais dos conjuntos residenciais. Assim, pode-se compreender de
forma mais clara as incoerências estruturais do projeto, não como o desenho particular
que deu origem ao Rubem Berta mas, fundamentalmente, como uma maneira
generalizada de pensar a organização do espaço urbano, largamente utilizada no Brasil.

I
Considera-se que, com a compreensão dos mecanismos pelos quais o espaço urbano é
construído, não apenas para o Conjunto Rubem Berta, mas de uma forma mais geral, é
possível estabelecer um novo patamar, tanto para a crítica arquitetônica, quanto nas
proposições de caráter urbano nos quais são mobilizadas uma enorme quantidade de
recursos financeirose de trabalho humano.



Introdução 7

É na busca da compreensão dos mecanismos de estruturação espacial e das
modalidades de relações existentes entre morfologia urbana e processos de uso e
apropriação do espaço que reside o nÚcleodo debate no qual se considere a dimensão
espacial da sociedade e a dimensão social do espaço.

I
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CAPÍTULO UM

DESENHO URBANO E O PROJETO DO CONJUNTO
COHAB

"Thus my answer to the metaproblem 'How can
we learn to understand a sdentiftc problem?' is:

by learning to understand some tive problem.
And this, I assert, can be done only by trying

to solve it, and by failing to solve it ,,1

Introdução -Analisar morfologias de conjuntos habitacionais para população de baixa
renda, produzidos através da intervenção do Estado em particular, exige uma
aproximação com alguns conceitos básicos através dos quais esses assentamentos
deverão ser interpretados.

Uma primeira questão traz como foco o conjunto habitacional como o produto de um
projeto unitário, isto é, fruto de um desenho que implica no fato de, numa
representação espacial, ser impressa uma certa visão de mundo e do tipo de sociedade
que o projetista imagina' organizar' espacialmente.

Neste sentid9, o desenho não é neutro e, explícita ou implicitamente, faz parte do
desenho seu potencial de uso social.

1 "Assim, minha resposta ao metaproblema 'como podemos aprender a compreender um problema
científico?' é: aprendendo a compreender algum problema existente. E isto, asseguro, só pode ser feito
tentando resolvê-Io e falhando em resolvê-Io". POPPER, Karl (1972). Obiective knowledge. Oxford,
Oxford UniversityPress, p. 181., tradução deste autor.



Capítulo 1 - Desenho Urbano e o Projeto do Conjunto COHAB 12

A avaliação de conjuntos habitacionais deve contemplar como aspectos relevantes,
dentre outros possíveis, a questão espacial desses conjuntos enquanto morfologias
urbanas como realidades concretas e, também, enquanto preduto de desenho urbano, ou
seja, como prescrição.

As palavras desenho e edificio - No desenvolvimento deste trabalho utiliza-se a
palavra desenho também na acepção que tem se tomado cada vez mais comum nos
meios arquitetônicos e que diz respeito ao projeto propriamente dito, à concepção e ao
ato de projetar, ultrapassando a noção restrita de representação gráfica. Esta distinção,
na tradição anglo-saxônica, é estabelecida pelas palavras 'design' e 'drawing' e, na
tradição hispânica, por 'disefio' e 'dibujo'. É principalmente derivada da tradição anglo-
saxônica que se tomou corrente, em português, o uso da expressão desenho urbano,
referindo-se ao projeto de uma intenção no âmbito da cidade ou de partes dela.

Desenho urbano deve ser compreendido nas suas dimensões de produto e processo.
Como produto, constitui-se numa antevisão do que o espaço agenciado pelo ato de
vontade do desenhista tem condições de vir a ser, contendo um caráter prescritivo.
Como processo, implica em lidar com um conjunto de conhecimentos na busca de uma
solução para um problema em especial.

Assim, tanto como processo quanto como produto, o desenho urbano é resultado do
conhecimento social acumulado.

De modo similar, neste trabalho a palavra edificio tem também uma utilização que,
muitas vezes, não se refere estritamente a uma construção propriamente dita mas,
freqüentemente, assume um caráter mais geral daquilo que é objeto da ação humana na
transformação ambiental, podendo ser edificação ou assentamentos. Assim, arquitetura e

. urbanismo são tratados de forma a se tomarem indissociáveis.

Espaço urbano' - O espaço urbano, ou seja, o território objeto de agenciamento-
humano, que se destina ao cumprimento de finalidades socialmente definidas como

, urbanas,num dado momento históricoe por uma formaçãosocialparticular,consiste
num arranjo morfológico no qual distinguem-se dois componentes fundamentais: o
edificio, ou seja, os elementos que servem de limites ou barreiras fisicas às possibilidades
de movimento das pessoas e que possui uso e acesso mais ou menos controlado, e os
espaços livres, aqueles que são delimitados pelos edificios e por onde se realizam os
contatos sociais.

Como aponta 'Macedo (199Si, "tem-se como espaços livres todas as ruas, praças,
largos, pátios, quintais, parques, jardins, terrenos baldios, corredores externos, vilas,
vielas e outros mais (...)", denominando esses espaços livres no interior de tecidos
urbanos como espaços livres de edificação.

Pelas diferenças que apresentam do ponto de vista de suas características, pode-se
identificar dois tipos distintos de espaços livres de edificação:

a) Espaços livres de edificação de uso público, os quais, neste trabalho, serão
denominados-'simplesmente de espaços públicos, são os espaços livres cuja utilização
não é submetida a qualquer forma de restriçã03. Seu acesso é franqueado a qualquer

2 MACEDO, Silvio Soares (1995). "Espaços liues". In: Paisagem e Ambiente - Ensaios 7. São Paulo,
FAU/USP, p.16. -
3 É claro que é possível imaginar formas de controle policial sobre o espaço público. Esta hipótese, no
entanto, não é considerada aqui.
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pessoa,como é o caso de praças, ruas, largos, parques, etc. Além disso, os espaços
públicos são caracterizados por constituírem-se num contínuo, ou seja, como um
sistema de espaços interligados entre si. Através dessas continuidades, os sistemas
urbanosde qualquer dimensãoconectam-seentre si e com outros sistemasmais amplos.

b) Espaços livres de edificação de uso restrito caracterizam-se por serem
submetidosa alguma forma de limitação quanto à sua utilização. São descontínuos e
separadosdos espaçospúblicos por algum tipo de barreira ou separaçãode domínios.
Usualmentecompreendemos pátios, quintais e jardins no interior dos quarteirões e a
outras áreaslivres de edificação de uso privativo, como as encontradasem condomínios
em altura ou horizontais. Mesmo nessas morfologias, independentemente do seu
tamanho,essasáreaspossuemuma delimitação precisa.4

Por responderempelo campo de encontro potencial ou real entre as pessoas, sejam
moradoras ou estranhasao sistema espacial considerado, sem que ações restritivas se
interponhamàs modalidadesde movimento e uso ali presentes,os espaçospúblicos são
de especialinteressee foco principal de análisedestetrabalho.

Dependendo das regras compositivas que caracterizam um determinado arranjo
morfológico, os espaços públicos podem ser representativos de papéis distintos. Por um
lado, podem se constituir num instrumento importante das práticas sociais e, neste
sentido, as relações espaciais são usualmente caracterizadas por relações de maior
proximidade, sendo o espaçoele mesmo constitutivo das práticas sociais, como é o caso
do geral da dinâmica dos tecidos urbanos tradicionais. O investimento social realizado
está relacionado ao processo mesmo de sua existência enquanto sociedade e, num
sentido amplo, troca é a noção chave para a sua compreensão.

. Por outro lado, em determinadas situações, os espaços públicos são componentes
importantes do aspecto simbólico e ritual numa socied~de determinada e, via de regra,
utilizam-se de espaços livres de maiores proporções como, por exemplo, nas cidades

- maiase em Brasília, como bem mostra Holanda (1985)5 (fig.1)."

I

4 Considerando-se um sistema de espaços livres de edificação complexo como o presente num
condomínio horizontal como os da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro ou os existentes na periferia de
São Paulo, sua extensão não elimina o fato de que possuem fronteiras precisas e que seu contato com o
mundo exterior e com um sistema de espaços públicos dá-se apenas através de algumas transições de
domínios, controladas, fazendo com que as relações sociais possam ser selecionadas.
5 HOLANDA,Fredericode (1985)."Arquiteturacomoestruturaçãosocial."In: FARRET,RicardoL.
(org.). O espaço da cidade: contribuição à análise urbana. São Paulo, Projeto, pp. 115-139.
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Figura 1 - Quando o espaço encorpora papéis similares, os resultados formais se aproximam, como nos
exemplos: na página anterior, representação esquemática da avenida cerimonial de Teotihuacán, próximo à
cidade do Méx.ico,onde o espaço concentra um forte caráter simbólico.
Fonte: MOHOLY-NAGY,Sibyl (1970).Urbanismo v sociedad. Barcelona, Editorial Blume.
Nesta página, o eixo monumental de Brasilia, cujas semelhanças morfológicas com o exemplo anterior derivam
de pararelos entre o papel simbólico desempenhado por ambos os espaços.
Fonte: BACON,Edmund (1974).Desian of cities. NewYork, The Viking Press.

Neste outro sentido, o investimento social realizado no espaço
fundamentalmente, às modalidades pelas quais a sociedade reproduz suas
essenciais, via de regra, de poder - político, espiritual, econômico, etc.6

Em algumas morfologias urbanas recentes, esta mesma fórmula é adotada para a
definição de segregação espacial de grupos sociais. É o caso, por exemplo, dos novos
desenvolvimentospara população de alta renda, como os condomínios verticalizados, no

. interiorde amplosjardinsprivados7(fig.2).

refere-se,
estruturas

Figura 2 -Condominio na zona sul do Rio de
Janeiro, como em outros condominios
horizontais: segregação e introjeção.
Fonte: MACEDO,Silvio Soares (1995). "Espaços
livres." In: Paisaaem e Ambiente -Ensaios 7. São
Paulo, FAUJUSP, pp. 15-56.

6 Pode-se relacionar essas duas modalidades morfológicas às caracteristicas sócio-culturais envolvidas
como espaços de produção -a primeira modalidade -e espaços de reprodução -a segunda modalidade.
Isto implica na predominância de diferentes formas de solidariedade, de acordo com Durkheim (1973).

DURKHEIM, ~mile (1973). "Da divisão do trabalho social." ln: As regras do método sociológico. São
Paulo, Abril, pp. 303-372.
7 O impactodessasformas de segregaçãono cotidianodas pessoasé uma questão ainda em aberto.
Casos apresentados recentemente ~m especiais de TV, como o do Condominio Alphaville, em São
Paulo, levantou o grave problema de alcoolismo entre mulheres donas de casa e o alto índice de
delinqüência juvenil, por exemplo. Mesmo que não se adote uma perspectiva de uma relação
determinística entre o espaço e o comportamento social nele, parece ser relevante a associação entre a
morfologia fisÍca e as formas de segregação e controle presentes nesses espaços como componentes
importantes dos problemas apresentados.
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Nesses empreendimentos, como mostra Macedo (1995)8, uma grande parcela das
funções antes desempenhadas nos espaços públicos, em especial os de lazer e recreação,
são interiorizado~e privatizados no interior dos condomínios. Desta forma, o sistema de
exclusão espacial é representativo de um processo de exclusão social e os espaços livres
de edificação nestas áreas, em geral vazios de pessoas, são apenas elementos de
transição entre espaços, efetuada através do automóvel. O espaço, ali, não é mais
instrumento de prática social mas apenas um atrito ainda inevitável entre distâncias a
serem vencidas pelos moradores nas suas relações entre habitação/consumo/trabalho.

O consumo, por sua vez, para esta população, também costuma ocorrer em espaços
controlados nas formas dos 'shopping-centers' , longe do 'perigo' da miscigenação
social que pode ser encontrada na rua tradicional.

Esses novos empreendimentos, bem como os avanços verificados nas formas de
comunicação e de transações socioeconômicas, via processos de informatização, têm
dado sustentação a algumas visões do futuro urbano como um mundo centrado em
relações a-espaciais.

As práticas sociais parecem comportar-se como um sistema de diferentes órbitas, cada
qual correspondendo a um grupo social, distinto por situação peculiar de classe, idade,
sexo, etc., que eventualmente se cruzam mas que, em boa parte do tempo, mantêm-se
no território da trajetória de suas próprias órbitas, como no esquema abaixo (fig.3).

Figura 3 - Relações sociais como órbitas de um sistema.
Diferentesgrupos parecem interagirentre si em situações
precisas. Desenhodo autor.

o que se observa, no entanto, é que são modalidades distintas de utilização das
estruturas morfológicas, que não são homogêneas mas que, seja em que nivel for, têm o
espaço como mediador das práticas sociais, mais ou menos selecionadas, mais ou menos
segregadas, mais simbólicas ou mais instrumentais.

Espaço urbano como configuração - Independentemente da solução adotada, um
espaço urbayo, enquanto arranjo morfológico é, antes de mais nada, configuração.
Configuração pode ser compreendida, no minimo,por duas acepções:

a) correntemente, é utilizada como noção de 'dar forma' ou 'conformar'. Com
este sentido é utilizada numa grande parcela da literatura arquitetônica e tem relação

8 MACEDO, Silvio Soares (1995). "Espaços li"Tes."ln: Paisagem e Ambiente -Ensaios 7. São Paulo,
FAUIUSP, pp.15-56.
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mais estreita com as questões de dimensão, escala, distâncias e proporções entre os
elementos de composição, estilo, etc.;

b) o segundo sentido de configuração, o qual adotaremos no trabalho, ultrapassa
o simples aspecto da forma e ,utiliza-se fundamentalmente da noção de relações
espaciais. Mesmo que não de forma explícita, Magnoli (1983)9 adota o uso de
configuração como um conjunto de relações tanto quando constata que diferentes
arranjos espaciais correspondem a diferentes configurações, quanto no seu exemplo de
diversas alternativas de distribuição de uma mesma área edificada no interior de uma
mesma área livre de edificações, formando configurações distintaslO(figA).

..

.
.

. ......... ... ... . .. .. .111 .. ... .. .......-

.....................B. . . -.a......................
Figura 4 -Distintas configurações originadas de mesma quantidade de área edificada -em preto - e de áreas
livres de edificação -em branco. '

Fonte: MAGNOLl,Miranda M.E.M.(1986). "O parque no desenho urbano." /n: TURKIENICZ,Benamy & MALTA,
Mauricio (org.). Desenho urbano. Anais do 11SEDUR - seminário sobre desenho urbano no Brasil. São Paulo,
CNPq/FINEPIPINI,pp. 111-120.

Diz ela que

a questão, de desenho, central (sic) está na distribuição dos espaços livres; na
conFIGURAção global do sistema de espaços livres (...). No desenho de cada uma
destas figuras ou no arranjo da interação entre elas está a contradição, e não
propriamentena existênciade espaçoslivres (...)11.

Além disso, Magnoli explicita uma questão que aparentemente parece óbvia, mas que é
de fundamental importância quando se pretende avaliar sistemas urbanos. Trata-se da
compreensão dos espaços públicos como um contínuo e, sob este prisma, considera-se
que só podem ser adequadamente analisados se considerados como um sistema de
relações entre suas partes componentes.

A diferença entre uma e outra acepção de configuração é muito mais complexa do que
pode parecer à primeira vista.

Na primeira abordagem, os aspectos dimensionais e estilísticos tendem a levar a um
reforço do papel da forma urbana em si mesma e, além disso, .é incapaz de lidar
globalmente com sistemas espaciais complexos, tendendo a limitar-se a tratar com as

í

9 MAGNOLI, Miranda M.E.M. (1983). Espaços livres e urbanização: uma introdução a aspectos da
paisagem metropOlitana. São Paulo, FAU/USP.
10A este respeito, sãojá clássicos os estudos efetuados por: MARTIM, 1.; MARCH, 1.; ECHENIQUE,
M. (1975). La estructura deI espado urbano. Barcelona, Gustavo Gilli S.A., onde são avaliadas diversas
alternativas de ocupação possíveis de uma mesma área edificada no interior de um espaço definido.
11MAGNOLI, Miranda M.E.M. (1986). "O parque no desenho urbano." 1n: TURKIENICZ, Benamy &
MALTA, Mauricio (org.) Desenho urbano. Anais do II SEDUR - seminário sobre desenho urbano no
Brasil. São Paulo, CNPq/FlNEP/PINI, p. 113.
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partes de um conjunto maior. Uma revisão dessas abordagens pode ser encontrada em
grande parte da obra de DeI Rio (1990).12

Já na segunda abordagem, a consideração do espaço urbano como a projeção de
sistemas relacionais permite que se compreenda a interdependência entre parte e
conjunto e, através de procedimentos analíticos adequados, a identificação das
estruturas subjacentes às morfologias fisicas e suas articulações com os aspectos de uso
do espaço.

De acordo com a acepção adotada, em suas dimensões de produto e processo,
considera-se que o desenho urbano, como fruto de uma ação racional frente a um
problema específico, traduz-se numa proposição de um arranjo morfológico que, através
de modalidades peculiares de ordenação de elementos construídos e espaços abertos,
produz uma configuração.

A importância desta concepção não é apenas conceitual, mas repercute inclusive nas
formas de representação espacial e de investigação de sistemas urbanos.

Do ponto de vista teórico, desenho urbano como configuração permite lidar com
realidades complexas, como a urbana, de forma integrada, dentro de um sistema de
relações que envolve não apenas as partes ou elementos constituintes do desenho, como
seu conjunto. É ter em conta que as medidas tomadas localmente repercutem de forma
mais ou menos intensa nos resultados globais de um determinado assentamento,
notadamente nas modalidades de seu uso e apropriação os quais, em última instância,
determinarão o sucesso ou o fracasso da experiência do desenho espacial na sua
correlação com os requerimentos de ordem social.

Configuração significa "um conjunto de relações entre coisas, todas interdependentes
.numa estrutura global de algum tipo.,,13Seguindo essa idéia,

se definimos relações espaciais como as que ocorrem quando existe qualquer tipo de
ligação - seja de adjacência ou permeabilidade14 entre dois espaços, configuração
existe quando as relações entre dois espaços são modificadas de acordo com como
relacionamos um, outro ou ambos os espaços a, no mínimo, um terceiro.15

Estas observações representam um aspecto importante da questão, uma vez que, quando
se tem dois espaços, pode-se ter uma relação mas, para que exista uma configuração, é
necessário que se examine a relação desses com, no minimo, um outro e, desta forma,
pode-se observar como as relações entre eles são afetadas.

Se observarmos a ilustração abaixo, onde tem-se dois espaços, 'a' e 'b', com uma
relação de permeabilidade, percebe-se que é indiferente se se considere a relação de 'a'
com 'b' ou de 'b' com 'a', dada sua simetria (fig.5).

12 DEL RIO, Vicente (1990). Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento. São Paulo,
Ed. Fini.

13 Hll..LIER,B)ll (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge University Press, p. 33,
tradução deste autor.
14Permeabilidade representa a possibilidade concreta de passagem entre um espaço e outro, estes
definidos pelas barreiras que definem seus contornos e limites. Um sistema de permeabilidades significa
a consideração do sistema de transições e de movimento possível entre os diversos espaços componentes
de um sistema espacial considerado. Representa, em outras palavras, as maneiras peculiares de como
cada espaço está relacionado com seus adjacentes e, desta forma, com todos os demais. O sistema de
permeabilidades define, portanto, propriedades configuracionais de um sistema espacial.
15Hll..LIER,Eill (1996). op. cit~p. 33, tradução deste autor.
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mJ Figura 5 - Relação de simetria entre dois espaços com relação
de permeabilidade entre si.
Fonte: baseado em HILLlER,BiII(1996). Space is the machine.
Cambridge, Cambridge University Press.

Se, no entanto, for introduzido um terceiro espaço, no caso, 'c', ou um espaço exterior,
as relações podem ser modificadas, dependendo das permeabilidades' existentes entre
eles. Se, por exemplo, mantidas as relações entre 'a' e 'b' anteriores, forem acrescentadas
permeabilidades de 'a' e 'b' com relação a 'c', é mantida a simetria de relações, já que a
relação de 'a' e 'b' com respeito a 'c' é a mesma, conforme é ilustrado abaixo (fig.6).

Figura 6 - Relação de simetria de relações entre espaços,
alteradas as condições de permeabilidade com a inclusão de um
novo espaço.
Fonte: baseado em HILLlER,BiII(1996). Space is the machine.
Cambridge, Cambridge University Press.

Se, por outro lado, forem mantidas as relações entre 'a' e 'b', mas for criada uma
relação de permeabilidade apenas entre 'a' e 'c', as condições globais de relação são

-modificadas, já que, de 'c' para 'b' é necessário passar por um espaço intermediário 'a'
para atingi-Io, tomando a relação entre eles assimétrica, conforme ilustrado a seguir
(fig.7).

I1

c

Figura 7 -Relações assimétrica entre espaços distintos. Fonte:
baseado em HILLlER, BiII (1996). Space is the machine.
Cambridge, Cambridge University Press.

Essas diferenças tomam-se ainda mais evidentes quando transforma-se o sistema de
relações num gráfico.

No caso, a figura 6 poderia ser representada por um gráfico, onde os círculos são os
espaços propriamente ditos e as linhas representam as relações de permeabilidade
(fig.8).

I

U"'''''' ~''''o OU o.. .U...

a b
Figura 8 -Gráfico onde observa-se que as relações entre os diversos espaços do

u_..ooooo.o "OO"'._""OOOO>.'" sistema possuem uma relação de simetria. O espaço exterior 'c' - cruzado - é a raiz
c do gráfico.

Fonte: HILLlER, BiII (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge
University Press.
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Já no caso da figura 7, esta poderia ser representada pelo gráfico ilustrado abaixo e,
desta forma, ficammanifestas as diferençasentre as duas situações examinadas (fig.9).

"-- ....-....-.-

~=:i-~~
c -.-

Figura 9 -Gráfico onde observa-se que as relações entre os diversos espaços do sistema
passam a apresentar relações assimétricas. O espaço exterior 'c' - cruzado - é a raiz do
gráfico.
Fonte: HILLlER, SiII (1996).Space is the machine. Cambridge, Cambridge University Press.

Observando esses exemplos, percebe-se que

as relações entre 'a' e 'b' foram redefinidas pela relação que cada um possui com
um terceiro espaço. Esta é uma diferença configuracional. Configuração é um
conjunto de relações interdependentes, no qual cada relação é determinada por suas
relações com todas as outras.16

O procedimento utilizado nesse exemplo simples poderia, no entanto, ser aplicado e
observado em estruturas mais complexas como uma moradia ou um assentamento
inteiro e, desta forma, ser analisado.

Tomemos, por exemplo, um apartamento de um dormitório exis~ente no Conjunto
Rubem Berta, em Porto Alegre/RS. Sua planta, onde estão registra.~asas relações de
permeabilidades, poderia ser representada pelo seguinte gráfico, através do qual o
conjunto de relações existentes e possíveis pelo arranjo espacial fica evidenciado
(fig.IO).

servo estar/jantar

estar/jantar
dormitório

.."""," exterior .....--......-.

wc
área

Figura 10 - Planta-baixade um apartamento tipo de um
dormitório do Conjunto Rubem Serta - COHAB/RS e o
gráfico de relações correspondente, mostrando como é
percebido do seu exterior. Desenho do autor sobre o projeto
do Conjunto Rubem Berta.~

I

t
t
I

I

~

I

~

Observa-se .que o gráfico permite proceder a uma outra leitura do leiaute do
apartamento em questão. De um lado, é possível verificar que a cozinha funciona como
elemento de articulação de espaços dispostos em dois subconjuntos. O primeiro, de
serviço, composto pela própria cozinha e pela área de serviço. O segundo, na forma de
uma seqüência espacial, compreende o setor íntimo e social, cujo acesso é feito

16 HlLLIER, Bill (1996). opueit. p. 35, tradução deste autor.
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diretamentepela cozinha.De outro lado, permite que se avalieaspectosde uso do
espaçorelacionadoscom o leiaute.Neste caso,é possível,por exemplo,questionar
certas característicasda solução adotada,como o acessoao banheiro pelo único
dormitórioeo papeldacozinhadaestruturaespacialproposta.

Outra dimensãode análisepossíveldestetipo de gráfico é dadapela distância,em
termosdenúmerode níveisdeprofundidade,quecadacompartimentoseencontrados
demais.Neste caso, o espaço mais raso, ou seja, mais próximoao exterior, raiz deste
gráfico em particular, é a cozinha - um nível distante do exterior. O espaço mais
profundo, ou seja, o mais distante da raiz, é o banheiro, quatro níveis distante do
exterior. Estas características podem revelar informações importantes acerca do
comportamento espacial das pessoas.

Quando se constrói um edificio cria-se, através da matéria, distinções de domínios. No
mínimo, separa-se um interior de um exterior e, com isto, separa-se e controla-se de
formas diversas relações sociais que são mediatizadas pelas interfaces geradas pelo
edificio. A construção de um edificio não é a construção de um objeto qualquer. É a
criação de um objeto que tem por finalidade abrigar a vida humana. Não é apenas um
objeto a ser visto mas vivido.

O conjunto de relações espaciais existentes numa morfologia urbana é definidó pelo
arranjo dos espaços abertos formados pelos limites fisicos organizados pela disposição
dos edificios, ou outras barreiras às permeabilidades das pessoas. Alterado o arranjo
morfológico,alteram-se as configurações, como pode ser examinado no exemplo
fornecido por' MagI10li ilustrado anteriormente. Desta forma, ficam estabelecidas as
modalidades de interfaces sociais possíveis numa dada morfologia, trazendo consigo,

. portanto,profundasimplicaçõessociológicas.
Um assentamento apresenta a formação de um campo de encontro potencial entre as
pessoas, sejam elas moradoras do assentamento, sejam elas visitantes ou estranhas, não

.~ apenaspelaexistênciaem si desseslimites,mas pelasformascomo se relacionamentre
si (fig.!l).
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Figura 11 -, Intensidade de . uso
distinto em duas morfologias
distintas. Na página anterior,
Memorial da América 'Latina, em São
Paulo. Ao lado, rua comum na
periferia de Tokyo, Japão. Fotos do
autor.

A configuração de um assentamento é, portanto, o conjunto das relações existentes rf-
entre cada espaço do sistema com todos os demais. Isto implica que cada espaço possui

, um papelno conjuntoque é determinadopor sua posição relativanesse assentamento.
Cada vez que se reestruturam partes de um conjunto, modifica-se todo o sistema de
relações no seu interior. Isto significa que, mesmo intervenções localizadas que alteram
os espaços em pequena escala, têm repercussões a nível global, por modificar a posição
relativa dos espaços, tanto localmente quanto no conjunto.

As implicações sociológicas de configurações espaciais podem ser observadas em
qualquer escala de objeto, seja um assentamento como um todo, parte dele ou no IÚvel

~! das edificaçõespropriamente ditas.

Como vimos no exemplo simples ilustrado anteriormente, num edificio, quando são
construídas paredes, são delimitados um exterior e um interior e, neste último, através
das relações de permeabilidades existentes, são estabelecidas as relações que cada um
dos compartimentos do edificio terá com todos os outros compartimentos e com o
exterior. Desta forma, a configuração tem implicações nas modalidades das pessoas se
relacionarem entre si no interior do edificio e, também, com o mundo exterior, como o
de um assen'tamento, por exemplo. Isso repercute na forma como o edificio e,
modificandoa escala, todo um assentamento funciona.

Do ponto de vista do edificio, cada espaço gerado pelos limites que lhe dá' forma e
dimensão imprime certas condições pelas quais as relações sociais são organízadas, ao
se relacionar com outros e com todos pelas relações de permeabilidade que lhe são
particulares.Numa residência, como a do exemplo lIustrado acima, por simples que seja,
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pode-se examinar: onde as visitas são recebidas; até onde se movem no edifício; como
se organizam e se articulam os locais de trabalho do homem e da mulher; onde são os
espaços mais íntimos; como os espaços dos pais controlam os dos fílhos, etc. Pode-se
compreender, pelas formas de organização espacial, como componentes relevantes da
cultura são manifestos no espaço17(fig.12).
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a) O ambulatório é percebido de forma distinta pelo paciente -o 'estranho' -que não vê e não cruza com o
. médico - o 'morador' -, antes de entrar no consultório. Os acessos e o movimento de um e outro não são os

mesmos e situam-se em campos distintos do edifício. As interfaces só ocorrem sob determinadas condições. Da
mesma forma, paciente jã atendido não cruza com não atendido.
Fonte: baseado em HILLlER,BUIet alli (s/d). What do we mean bv buildinQ function? London, s/d.;

17Sobre este tema, são interessantes as contribuições presentes em: ELGOHARI, Amir & HANSON,
Julienne (sld). In search of a spatial culture. London, s/ed., analisando como aspectos da cultura são
manifestos em habitações de um assentamento espontâneo no Egito; HILLIER, Bill & PENN, Alan
(1994). Virtuous circles. building sciences and the science of building: using computer to integrate
product andprocess in the built environment. Oxford, Butterworth Heinemann, onde são. .<inalisados
conjuntos habitacionais problemáticos e edificios voltados para a saúde; SYLLAS, Justin de (1989).
Aesthetic order and spatial disorder in a children's house. Relatório condensado da Tese de
Doutoramento submetida à Bartlett School of Architecture and Planning da University College
London, avaliando os componentes morfológicos no fracasso de um lar imantil para crianças
desajustadas em uma região de Londres, comparando-a a outra casa bem sucedida; HANSON, Julienne
(1994). "Deconstructing architect's houses. ln: .Environment and Planning B: Planning and Design,
vo121, onde são examinadas habitações de quatro arquitetos eminentes; SHOUL, Michael (1993). "The
spatial arrangements of ordinary English houses." ln: Environment and Behaviour, vol 25, nOI,

January 1993, J'P. 22-69, onde são avaliadas as regularidades encontradas em 45 apartamentos, cujos
interiores foram executados de acordo com os requerimentos dos usuários, num conjunto habitacional
londrino; HILLIER, Bill; HANSON, Julienne & GRAHAM, H. (1987). "Ideas are things: an
application ofthe space syntax method to discovering house genotypes." ln: Environment and Planning
B: Planning and Design, vo1.14,pp. 363-385, onde é examinada uma amostra de habitações vernáculas
da Normandia, buscando identificar tipologias espaciais no interior de culturas; HILLIER, Bill &
PENN, Alan (1991)."Visibl~ colleges: structure and randomness in the place of discovery." ln:
Science in Contex1 4, 1, pp. 23-49, avaliando as diferenças morfológicas entre dois laboratórios de
pesquisa e suas repercussões nas formas de uso dos edificios.
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b) uma moradia, segundo Benevolo, 'tradicional' e 'mal distribuída': sobreposição de movimento e integração
maior entre as funções.
Fonte: BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carlo; LONGO, Tommaso G. (1978). La provectación de Ia ciudad
moderna. Barcelona, Gustavo Gilli S.A. Os círculos pretos dos gráficos correspondem a espaços de transição
como vestíbulos, halls, corredores e circulações.
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c) uma moradia, segundo Benevolo, 'moderna', com uma maior separação e segregação de funções. Fonte:
BENEVOLO,Leonardo; MELOGRANI,Carto; LONGO,Tommaso G. (1978). La provectación de Ia ciudad moderna.
Barcelona, Gustavo GiIIiS.A.;

Figura 12- Exemplos de como o espaço é organizado de formas a informar sobre aspectos da cultura.

Podemos ainda perceber claramente a importância dessas questões em edificios onde a
separação de diferentes formas de controle espacial entre o usuário permanente e o
eventual sejam cruciais para o seu desempenho, como em presídios, escolas, tribunais,
hospitais, etc. (Markus, 199318;Hillieret alli, S/dI9).

Do ponto de vista de um assentamento, da mesma forma, na medida que cada espaço
possui uma posição relativa a todos os demais, é possível examinar os padrões de
movimento, de encontro e de evitamerito de encontros sociais, pela utilização dos
espaços que são mais ou menos acessíveis que outros em relação ao conjunto. Desta
forma, uma configuração tem impressa nela mesma certas possibilidades não
determinísticaS de relações de moradores entre si, e destes com os estranhos ao
assentamento considerado.

18 MARKUS, Thomas A (1993). Buildings and power: freedom and control in the origin of modero
building tvpes. London, Routledge.
19 HILLIER, Bill et alli (s/d). What do we mean bv building function? London, sled.
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Dito de outra maneira, a configuração urbana afeta a forma dai distribuição das
atividades no espaço, na medida em que cria localizações com distintas qualidades de
acessibilidade relativa no interior de um sistema espacial. Assim, as melhores
localizações, ou aquelas com melhor acessibilidade relativa, serão disputadas pelas
atividades que requeiram um movimento maior para o seu funcionamento e suporte. O
padrão de movimento, em grande parte, é condicionado pela própria configuração, na
medida que esta define acessibilidades distintas entre os diversos espaços do sistema
considerado. Para uma dada configuração - C -, esta afeta o movimento - M - e a .
localização das atividades - A. Mas o movimento e a localização de atividades, apesar de
se afetarem mutuamente, não afetam a configuração, uma vez que esta já está dada pela
própria morfologia fisica, conforme podemos examinarno esquema abaixo (fig.13).

c

~

Figura 13 - Esquema de inter-relações entre configuração -C -
movimento -M -e distribuição das atividades no espaço urbano -A,
conforme proposto em :
HILLlER,BiII et al/i (1993)."Natural movement: or configuration and
attraction in urban pedestrian movément." In: Environment and
PlanninQ B: PlanninQand DesiQn.vai. 20, pp. 29-66.M

~ A

A noção de configuração é, portanto, de caráter topológico, na medida em que lida com
o espaço do ponto de vista da sua posição relativa no interior de um conjunto, seja qual'

. for a escala considerada. À medida que se move de um para outro,' o espaço é
apreendido e, desta forma,.compreende-se sua importância relativa no conjunto.

Como diz Hillier:

o comportamento humano não apenas acontece no espaço. Ele tem suas próprias
formas espaciais. Encontro, congregação, evitamento, interação, morar, ensinar,
comer, debater não são apenas atividades que ocorrem no espaço. Elas constituem
nelas mesmas padrões espaciais. É por causa disto que a organização espacial

- através dos edificios e do ambiente construido torna-se uma das principais formas
de a cultura tornar-se real para nós no mundo material, e é por causa disto que os
edificios podem, e nornlalmente são, portadores de idéias sociais no interior de suas
formas espaciais.2O

O processo do desenho - O desenhourbano,comoatividadeque resultana prescrição
de um arranjo morfológico, através do agenciamento dos componentes fundamentais do
desenho, quais sejam, o edificio e os espaços livres de edificação, constitui-se, também,
na prescrição de uma configuração peculiar, uma vez que são explicitadas as
modalidades segundo as quais os diversos espaços do conjunto desenhado se relacionam
entre si e com todos.

Para compriender desenho urbano como processo, é necessário inseri-Io no âmbito do
debate das formas de produção arquitetônica.

Numa primeira aproximação, um desenho surge de processos que articulam teoria e
prática, numa tentativa de restrição do campo de possibilidades de solução que,

20 HILLIER Bill (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge University Press, p.29, tradução
deste autor.
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teoricamente, inicialmente é ilimitado e que, através de determinados mecanismos, é
reduzido até tomar a forma do desenho final.

Hillier, Musgrove & O'Sullivan propõem que, em termos teóricos, um edificio é "a
realização de um número de funções sociais com um efeito na modificação ecológica"21
e este conceito é proposto em termos de um modelo de quatro funções, a saber:

a) "um edificio é um modificador de clima (...) e age como um complexo filtro
ambientalentre interior e exterior (...)"22,é afetado e afeta o ambiente onde se encontra
e modificaas percepções que temos dele;

b) "um edifício é um receptáculo de atividades e, com isto, tanto inibe como
facilita atividades.(...) Ele também localiza comportamentos e, neste sentido, pode ser
visto como um modificador do comportamento geral da sociedade"23;

c) "um edificio é um objeto simbólico e cultural, não simplesmente em termos
das intenções do projetista mas também das tendências cognitivas dos que mantêm
contato com ele"24.

d) "um edifício é um acréscimo de valor à matéria bruta (como em todo o
processoprodutivo)(_..)epode servistocomoum modificadorde recursos.,,25

Nesta situação, pode-se estar frente a um edifício sem que, necessariamente, se tenha
arquitetura enquanto desenho uma vez que, da forma como é conceituado aqui, o
edifíciopode existir cumprindo as quatro funções, independentemente da ação projetual,
tal como é encontrado também na produção edilícia denominada de vernácula.

A ação de projeto implica uma ação racional sobre um problema a ser resolvido pelo
desenho ou, "essencialmente, a pré-estruturação (isto é, esquemas cognitivos através

. dos quais interpretamos a realidade) de problemas, tanto pelo conhecimento de
soluções-tipo, quanto pelo conhecimento das latências do conjunto instrumental (isto é,
instrumentos e matéria bruta ou meios tecnológicos), em relação à solução-tipo."26

, A ação de projeto, no entanto, pode enfrentar a pré-estruturação do problema a ser
resolvido de duas maneiras: uma, que podemos chamar de desenho não reflexivo e,
outra de desenho reflexivo.

No desenho não-reflexivo o problema é resolvido dentro de padrões conhecidos, tanto
de meios tecnológicos, quanto de soluções-tipo. Desta forma, há uma tendência a dar
uma solução usual, dentro de alternativas tipológicas que se repetem (fig.14).

21 IDLLIER,Bill; MUSGROVE,John & O'SULLIVAN,Pat (1972). "Knowledgeand design" in
Environment and Design: Research and'Practice. MITCHEL, W.J. (00.). Los Angeles, University of
California, p. 261, tradução deste autor.
22IDLLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op.cit. p. 261, tradução deste

autor. I
23IDLLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op.cit. p. 261, tradução deste
autor. .

24 IDLLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op.cit. p. 261, tradução deste
autor.

25IDLLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op.cit. p. 261, tradução deste
autor.

26IDLLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op.cit. p. 253, tradução deste
autor.
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a) Conjunto Vigneux, região
parisiense.
Fonte: L'Architecture
D'Aujourd'hui, n° 140,
OctobreJNovembre 1968.

b) superquadras de Brasilia.
Fonte: SENADO FEDERAL (1974) 1
Seminário de estudos dos problemas
urbanos de Brasilia. Brasília, Centro
Gráfico do Senado.

c) Bairro Antonini, Milão.
Fonte: L'Architecture
D'Aujourd'hui, n° 63,
Décembre 1955/Janvier
1956.

Figura 14 . Semelhanças entre diversos espaços modernos em diversas regiões do mundo.
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Já no desenho reflexivo, ou seja, aquele "que critica sua compreensão das latências do
conjunto instrumental e das soluções-tipo"27,a ação crítica busca superar e dar soluções
novas a problemas socialmente criados.

No primeiro caso, tendemos à reprodução. No segundo, à inovação.

-;Estadiscussão é realizada por vários autores os quais, sob denominações distintas, lidam
com estas questões como manifestações de diferentes tipos de conhecimento.

Para os italianos Caniggia & Maffei, as habilidades culturalmente adquiridas
denominam-seconsciência espontânea, entendida

em particular, à atitude de um sujeito operante ao adequar-se, na sua operação, à
substância civil herdada, sem necessidade ou obrigação de mediaçpes ou
escolha.(...) é a atitude da qual se vale qualquer ser humano no momento em que
decide fazer qualquer operação que não requeira de si um 'pensar sobre', no
momento em que 'se deixa fazer' sem precisar decidir se faz de um modo ou de
outro.28

Isto significaque os resultados da operação edilícia, neste caso, ocorrem em função de
uma herança cultural que se manifesta naturalmente, sem a necessidade de tematizar
sobre o assunto.

Agir com consciência critica é quase que oposto: quando se está em um desses
periodos de crise, como no momento atual, as pessoas, são obrigadas a escolher o
que fazem mas, entendamos, não escolhem por maior maturidade adquirida,
escolhem pela incerteza de saber se o que faz é certo ou errado, na falta de uma
codificação coletiva daquilo que é certo e do que é errado: em suma, porque não há
ummodoseuenraizadono fazer.29 .

. Se a constataçãoda ocorrênciade uma crise na produçãoarquitetônica,por um lado,
denota situações-limite na utilização de certos modelos, por outro, abre camirihopara a
superação da crise e dos próprios modelos vigentes. A crise de modelos não pode ser

~ dissociadada permanente mutação desigualque ocorre no interior da sociedade e,
certamente, dos seus requerimentos espaciais. O uso exclusivo da consciência
espontânea encontra limites sérios para a superação de situações de crise de modelos
pela sua tendência à reprodução. Isto é, pela vigência de um modelo de arquitetura
sobre o qual não é necessário pensar, pois é dado pela 'cultura edificatória' a qual, no
entanto, é dinâmicacomo dinâmica é a sociedade que dela se utiliza.

Os autores comentam que a consciência espontânea pode ser perdida e, uma vez
perdida, é dificilmente recuperada. A perda das 'habilidades' corresponde bastante à
noção de uma consciência espontânea diminuídae que o trabalho do arquiteto seria o de
traduzir essa consciência pela utilização da consciência crítica resolvendo, assim, a
relação entre necessidade e produção do espaço.

Como resolver este impasse entre a consciência crítica como manifestação de crise e a
necessidade de produção espacial cada vez mais colocada sob a responsabilidade de
especialistas?1

I

I

~

.

~

27 HILLIER,Bill;MUSGROVE,John & O'SULLIVAN,Pat (1972).op.cit.p. 253,traduçãodesteautor.
28CANIGGIA, Gianfranco & MAFFEI, Gianluigi (1981). Composizione architecttonica e tipologia
edilizia: 1 - lettura deU'edilizia di base. Venezia,Marsilio Editori, 33 ed., pp. 39/40, tradução deste
autor.

29 CANIGGIA, Gianfranco & MAFFEI, Gianluigi (1981). op.cit. p. 41, tradução deste autor.
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Aqui, duas observações são necessárias. Primeiramente, a idéia de que o processo de
especialização do conhecimento humano, tal como ocorre na socie<;lademoderna, seja
reversível, parece um tanto quanto improvável. Se o conhecimento. gerado pelo
desenvolvimento da humanidade é tão vasto hoje que não se pode prescindir de
especialistas, o importante é que em questões co.mo; por exemplo,.a organização do
espaço, através de relações interdisciplinares, se possa restabelecer a síntese necessária à
solução de um problema específico. Mas isto não significa que o processo de
especialização seja rompido, apenas se definem instâncias de síntese. Em segundo lugar,
no que se refere à função da consciência critica neste contexto, os autores propõem uma
"aderência à consciência espontânea mediante o exercício de faculdades criticas,,3Oe esta
premissa embasa os estudos tipológicos desenvolvidos no restante da obra e que podem.
ser compreendidos como o estudo do "resíduo operativo de verdadeira consciência
espontânea.,,31 .

Um dificuldade é, sem dúvida, reconhecer da experiência arquitetônica passada o que ~
fruto da consciência espontânea ou da consciência critica. Mais relevante é, parece,
reconhecer nos estudos tipológicos os processos de geração de solução de um problema
particular e como esse conhecimento acumulado pode ser útil na solução de um
problema no presente.

Já Hillier (1996)32e Hillier & Penn (1991)33,por sua vez,-utilizam-se dos processos da
linguagem para explicar como operam esses diferentes tipos de conhecimento.

No uso da linguagem, por exemplo, estamos cientes das palavras e acreditamos que,
ao falar e escutar, estamos lidando com palavras. No entanto, a linguagem só
funciona porque somos capazes de utilizar os aspectos configuracionais da
linguagem, isto é, as regras sintáticas e semânticas que governam como as palavras
precisam ser compostas em complexos com significado, de uma forma que torna
sua operação automática e inconsciente. (...) Podemos chamar este tipo de
conheciménto de 'conhecimento social', e observe que seu propósito é criar,
ordenar e tornar inteligíveis os elementos espaço-temporais, através dos quais
reconhecemosa presençada culturana vida quotidiana.34

Já O conhecimento científico, ou analítico, tem como propósito

compreender o mundo ao invés de comportarmo-nos nele. (...) Conhecimento
analítico é conhecimento onde aprendemos os princípios abstratos através dos quais
fenômenos espaço-temporais são relacionados - podemos dizer a
'configuracionalidade' - conscientemente. Estamos cientes dos princípios tanto
quando adquirimos quanto quando usamos o conhecimento. Como resultado,
através da intermediação do abstrato, apreendemos o concreto.35

Apesar da identificação desses tipos de conhecimento que operam basicamente de
maneira semelhante, tanto em Caniggia & Maffei como em Hillier e em Hillier & Penn,
há uma diferença substancial nas implicações de cada uma delas para a atividade de
projeto.

30 CANIGGI~ Gianfranco & MAFFEI, Gianluigi (1981). Composizione architecttonica e tipologia
edilizia: 1 -ledura dell'edilizia di base. Venezia, Marsilio Editori, 3a 00., p. 43, tradução deste autor.
31 CANIGGlA,Gianfranco& MAFFEI,Gianluigi(1981).op.cit.,p. 43, traduçãodesteautor.
32 HILLIER, Bill (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge University Press.
33HILLIER, Bill & PENN, Alan (1991). "Visible colleges: structure and randomness in the place of
discovery." in Science in Context 4, I, pp.23-49.

34 HILLIER, Bill (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge University Press, p. 40,
tradução deste autor.
35 HILLIER, Bill (1996). op. citop. 41, tradução deste autor.
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Enquanto que para Caniggia & Maffei a boa solução tende a ser encontrada sempre pela
reprodução, ou seja,' pelo conhecimento espontâneo, para Hillier é através do
conhecimento teórico que é criada a verdadeira arquitetura, pois "é apenas através do
estudo teórico da arquitetura que podemos começar a tomarmos verdadeiramente
cientes de quando estamos criativamente livres.,,36 Arquitetura existe quando
conseguimos ultrapassar a reprodução de formas conhecidas, através da "consciência
das possibilidadesque não estão contidas no conhecimento cultural contemporâneo mas
que está, ao mesmo tempo, no interior das leis do que é arquitetonicamente possível.,,37
E isto só pode ser realizado através da interveniênciado conhecimento teórico.

Esta discussão conduz à introdução de outra questão decorrente e que auxilia na
compreensão dos fenômenos relacionados com a arquitetura enquanto fruto de
processos distintos de conhecimento.

Quando nos referimos a formas culturalmente produzidas ao nível do conhecimento
social, não dos objetos propriamente ditos mas das estruturas mais ou menos estáveis
subjacentes nos objetos e transmitidas de geração em geração pela cultura,
denominamos essa estrutura de 'genótipo'. Esses tipo de modelo possui a importante
propriedade de "tomar-se inconsciente ou automática.,,38

Já as estruturas observáveis nas formas geradas pelo conhecimento científico e que
geram as inovações são denominadas de 'fenótipos'.

De acordo com estes princípios, o

desenho é a procura das transformações apropriadas (...) em relação às restrições
impostas pelo ambiente do problema. Desenho é, portanto, tanto a transmissão
(genótipo) e transformação (fenótipo) de pré-estruturas, um processo de elaboração
e descoberta, no interior do qual cada solução pode ser única.39

Restrição de soluções -A atividade de desenho conduz, também, a um outro campo de
discussão importante e que diz respeito aos tipos de processos que ocorrem na ação

~ projetuale que fazem com que, de um campo teoricamenteilimitadode soluções, o
projetista chegue a uma e não a outra.

A obra de Stedman (l983tO é exemplar, neste sentido, e explora, através do estudo da
geometria de edificios, as possibilidades e limites da composição arquitetônica, a partir
de elementos simples justapostos, atendendo a algumas regras de agregação, cujos
resultados sejamarquitetonicamente viáveis.Ele comenta que

as escolhas formais do arquiteto são feitas de acordo com seus propósitos artísticos
e sãodirecionadasà satisfação(...) dosgostos,desejose requerimentosutilitáriosdo
cliente, bem como limitadas por possibilidades técnico-estruturais. (...) A escolha
da forma no desenho é condicionada, acima de tudo, pelos limites do que é
geometricamente e topologicamente possível.41

Isto significa que as regras geométricas, associadas a relações necessárias de serem
estabelecidas para a solução de um problema, restringem o campo de possibilidades do
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36 HILLIER,Bin (1996).op. citop. 445, traduçãodesteautor.
37HILLIER, Bill (1996). op. citop. 48, tradução deste autor.
38HILllER, Bill & LEAMAN, Adrian (1974). "How is design possible?".ln: JAR 3/1, January,
pp.4/5, tradução deste autor.
39HILLIER, Bill & LEAMAN, Adrian (1974). op. citop. 5, tradução deste autor.
40 STEDMAN, lP. (1983). Architectural morphology: an introduction to the geometrv of building
plans. London, Pion.
41STEDMAN, lP. (1983). op. cit., p. 2, tradução deste autor.
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arquiteto. Neste particular, usual, mas não exclusivamente,é utilizada a disciplina
retangular como base de definição das regras geométricas.

São extremamente interessantes, neste particular:

a) o exame da obra de Stedman(1983)42,em especialo catálogo de Bloch,
ilustrado em parte no Apendix, onde pode-se observar o enorme número de
possibilidades de variação de um sistema geométrico retangular entre três e sete
elementos, segundo algumas regras de agregação pré-definidas.43

b) a obra de Hillier(1996)44,particularmenteo Capítulo8 - "ls Architecturean
ars combinatoria?" - onde é avaliado o imenso número de combinações possíveis de
diferentes configurações de sistemas espaciais relativamente pequenos, como os
presentes numa mà1hade 6 x 6 elementos, num processo de abertura e fechamento de
portas entre os-elementos.45

c) a discussão realizada por Magnoli (1986)46e ilustrada na figura 4, como base
para a proposiçãode outras possibilidadesde soluçãode ummesmoproblema.47 -

O campo de possibilidades necessita, portanto, passar por um processo no qual essas
quase infinitas alternativas que, teoricamente, são colocadas à disposição do arquiteto,
possam ser reduzidas até que se chegue a poucas arquitetonicamente possíveis de
resolvero problema.

44HILLIER,Bill (1996).Spaceis the machine.Cambridge,CambridgeUniversityPress.
45Para se ter idéia da ordem de grandeza em questão, nesse sistema de 6 x 6
elementos ilustrado ao lado, o número de combinações possíveis para a
inserção de apenas 3 passagens entre os elementos é da ordem de 34.220 e,
para o total de possibilidades de geração de portas entre os elementos, ou
seja, 60, o número de combinações possíveis é de incriveis
118.264.581.600.000.000, ou seja, mais de cento e dezoito mil trilhões.
Fonte: HILLIER, Bill (1996). op. cito
46MAGNOLI, Miranda M.E.M. (1986). "O parque no desenho urbano".ln: TURKIENICZ, Benamy &
MALTA, Maurício (org.). Desenho urbano. Anais do II SEDUR - seminário sobre desenho urbano no
Brasil. São Paulo, CNPq/FINEPIPINI, pp. 111-122.
47 Nesseestudo,percebe-seque, fornecidaa
regra na qual deva ser disposto um determinado
número de edificios com certas dimensões -os

quadrados pre}Ds - no interior de um espaço
aberto - a área em branco - além das três
situações ilustradas, é possível propor uma gama
imensa de novas alternativas de organização,
cada qual diferente da outra em termos de
configuração, como pode-se verificar na
ilustração ao lado. Acima, fonte: MAGNOLI,
Miranda M.E.M. (1986). op. cit.; abaixo,
desenho do autor.

42STEDMAN, J.P. (1983). op. cito

43 A título de exemplo, ilustramos ao lado
apenas as Soluçõespossíveis na organização de 5

.. elementos retangulares, cujos resultados
apresentem cinco e quatro frentes para o
perímetro externo, variando o tamanho da
grelha entre 2 x 3, 2 x 4 e 3 x 3 elementos.

, Fonte:STEDMAN,lP. (1983).op. cito
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Hillier,Musgrove & O'Sullivan (1972)48,bem como o próprio Stedman (1983)49tratam
da questão a partir da noção de redução de variedades. A. variedade possível, no
entanto, já "está reduzida antes de ter início qualquer ato consciente do projetista por
dois conjuntos de fatores restritivos, um conjunto externo e outro interno ao
projetista. ,,50

As limitações de ordem externa podem ser, por exemplo, a vontade do cliente, "norl1zas
de aparência, disponibilidade de meios tecnológicos, custos, padrões, etc.,,5\ bem
como o conjunto de exigências de um Plano Diretor, de um Código de Edificações, de
normas de incêndios e de instalações em geral ou outras definidas em legislação e que
atingem de forma direta ou indireta a produção arquitetônica.

Já as limitaçõesde ordem interna são dadas fundamentalmente pelo projetista em si, sua
formação e treinamento e, em especial, pela sua compreensão do conjunto instrumental
e das soluções-tipo e que, em última instância, referem-se à capacidade do projetista em
lidar com o problema e, portanto, de formular conjecturas de solução e que formam a
base do arquiteto.

Os avanços no desenvolvimento da pesquisa arquitetônica, isto é, a atividade social que
tem como núcleo de interesse a organização do espaço e, portanto, dos arranjos
morfológicos como instâncias do social, buscam a evolução do campo do conhecimento
acerca do problema em foco: a pré-estruturação do problema em termos das formas
como são utilizados os esquemas cognitivos para interpretar a realidade. Seus resultados
traduzem-se em quatro tipos principais de elementos que vão caracterizar a base do
arquiteto: o conjunto instrumental, as soluções-tipo, os códigos e as informações.

"Muitas pesquisas do tipo puramente tecnológico (ainda, de longe, os maiores
.. investimentos em pesquisa do edificio) têm seus resultados em termos de conjunto

instrumental.,,52Este, como vimos, envolve o domínio dos meios tecnológicos relativos
à edificação como o uso de materiais, técnicas construtivas, limites e possibilidades de

~. utilização dos materiais, normas técnicas, etc.

O desenvolvimento de trabalhos utilizando-se do conjunto instrumental, amplia-o na
forma de "soluções-tipo, através da proposição de exemplares.,,53

A pesquisa que tem como finalidade prover um método de avaliação de proposições
de desenho em relação a requerimentos abstratos pode ser vista como uma
formalização parcial de códigos (parcial, porque está antes relacionada com o teste
do que com a geração e é gradual). 54

48 HILLIER,Bill; MUSGROVE,John & O'SULLIVAN,Pat (1972). "Knowledgeand design." 111:
Environmental Design: Research and Practice. MITCHEL, W.l (ed). Los Angeles, University of
California.
49 STEDMAN, lP. (1983). Architectural morphology: an introduction to the geometrv of building
plans. London, Pion.
50HILLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op. citop. 256, tradução deste
autor.
51HILLIER, BíÍ1;MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op. citopp.256/257, tradução deste
autor. .

52HILLIER,Bill;MUSGROVE,John& O'SULLIVAN, Pat (1972).op. citop. 259, traduçãodeste
autor.

53HILLIER,Bill;MUSGROVE,John& O'SULLIVAN,Pat (1972).op. citop. 259, traduçãodeste
autor.

54HILLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op. citop. 259, tradução deste
autor.
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II

Finalmente, "a pesquisa que tem seu produto na forma de 'resultados', ao invés de
ferramenta, fica no campo da informação."55

Os elementos que caracterizam a base do arquiteto para a pré-estruturação de um
problema específico e que implica na manipulação de esquemas cognitivos. para
interpretar a realidade na qual o problema se situa atuam distintamente no processo,
pelas próprias características desses elementos.

Os elementos do conjunto instrumental, por centrarem-se no domínio dos meios
tecnológicos associados à edificação e a informação, por apresentarem resultados ao
invés de ferramentas, aumentam o grau de dificuldade no campo de atuação do arquiteto
e são de pouca ajuda na fase fundamental para a geração de uma solução para um
problema, que é o da sua pré-estruturação. Não auxiliam de forma significativa na
interpretação da realidade onde se encontra o problema a se~resolvido.

Já a utilização de exemplares e protótipos, como resultados da pesquisa que envolve o
desenvolvimento de soluções-tipo, "certamente auxilia o projetista a pré-estruturar seu
problema mas apénas se ele proceder de uma forma amplamente imitativa. Se o
desenvolvimentofor inadequado em qualquer aspecto, ele provoca a proliferação dessas
inadequações.,,56 Isto é, exemplar e protótipo podem ser mal produzidos, mal
interpretados ou mal adaptados para a solução de um problema específico.

Se os pesquisadorestrabalhassemcom os projetistasna prodnçãode soluções
experimentaisde protótiposquefossemintensivamentemonitoradose aprimorados,
explicadose divulgados,entãoa pesquisaseriabenéficapor tomar-separte de um .
processo dinâmico, a partir do qual se pode aprender e desenvolver seus' conceitos. 57

N
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A perspectiva sob a qual os autores consideram que a pesquisa arquitetônica pode
. auxiliar o projetista a pré-estruturar um problema, sem predeterminar soluções, está

centrada na noção de códigos informais ou implícitos e que são utilizados

pelo projetista para fazer a ligação de requisitos funcionais abstratos com conjuntos
instrumentais. (...) Tomados conjuntamente como um sistema, constituem uma
espécie de quase-teoria, pela qual o projetista estrutura seu problema e encontra um
caminho através dela -ou através do que permanece do problema após limitações
de caráter externo e interno, inclusive de soluções-tipo(...)58

Neste particular, esses tipos de códigos, por se constituírem em ferramentas de projeto,
distinguem-se ,de algúmas metodologiás que se baseiam fundamentalmente na
investigação do que ocorre em assentamentos já implantados, como os que se destinam
a avaliar grau de satisfação da população com seu espaço, como os estudos de pós-
ocupação. 59

I!

55HILLIER,Bil1;MUSGROVE,John& O'SULLIVAN,Pat (1972).op. citop. 259, traduçãodeste
autor. .
56HILLIER, Bil1;MUSGROVE, John & O' SULLIVAN, Pat (1972). op. cit. p. 259, tradução deste
autor.

57HILLIER, Bil1;MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op. citop. 259, tradução deste
autor. I
58 HILLIER, Bin; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op. citop. 260, tradução deste
autor.

59Da mesma forma, existe toda uma linha de pesquisa que tem como objeto o estudo do impacto de
áreas habitacionais novas nas relações sociais. Em função da experiência advinda dos extensos
trabalhos de reconstrução do pós-guerra e, mesmo antes disto, destacam-se, entre outros, os
representantes de uma tradição britânica a este respeito. Estas questões são observáveis em obras comp:
BRUCKMANN, Hausmartin & LEWlS, David L.(1960). New housing in Great Britain. New York,
Universe Books Inc.; ELSAS, M.J. (1942). Housing before the war and after. London, P.S.King and

~
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Cabe destacar que os el~mentosque caracterizam a base,do arquiteto contribuem para o
desenvolvimento de tomada de decisões e., que, desde a pré-estruturação de um
problema até a geração de uma solução possível, são partes integrantes de um processo
de restrição de soluções. O arquiteto atua no âmbito de um desenvolvimento social
concreto em que se encontra a sua base, administrando as limitações de ordem externa e
interna, sobre as quais a pesquisa arquitetônica constantemente intervem no sentido de
superá-Ias.Mas esta superação depende estritamente das condições objetivas pelas quais
a pesquisa arquitetônica pode ser incorporada aos processos de produção do espaço e,
aq mesmo tempo, tem condições de afetar a pré-estruturação de um problema de
desenho, tal como examinado anteriorme~te.

Isto encaminha para o que Hillier, Musgrove & O'Sullivan (1972)60 consideram
fundamentalacerca do papel da pesquisa e da teoria no desenho. Para eles,

a pesquisa deveria ter como objetivo (...) a progressiva reconstituição dos códigos
numa base conceitual através do estudo das pessoas e seu ambiente construído,
orientados para a teoria ao invés de 'resultados' .(...)Sem teoria, com suas
possibilidades classificatórias e de encontro de caminho, o desenho per,manece,
mesmo num campo de 'informações' científicas que se proliferam
interminavelmente,numaespéciedeartefatosemcontinuidade.61 .

É exatamente a teoria que diferencia um artefato de uma tecnologia, na medida que
estrutura e classificação são trazidos ao campo do fenômeno, "permitindo que o possível
emerjada compreensão do real.,,62

O conjunto habitacional como concepção - Os fundamentos expostos até aqui são
essenciais para a discussão mais genérica acerca de como se pode examinar de uma
maneira mais teórica o projeto de organização espacial da habitação popular no Brasil,

.. em especiala produzida atraves da intervençãodo Estado via o Banco Nacional da
Habitação -BNH e as Companhias de Habitação -COHABs, particularmente a que se
destina à geração de núcleos de moradia coletiva, muito embora se p()~samaplicar, em

, grandemedida,às soluçõesde habitaçãounifamiliar.

A noção de conjunto BNH tem, no imaginário 'das pessoas, um rebatimento espacial
bem particular e que, sem considerarmos as exceções, se aplica à grande massa do que

Staplas LimitOO;KELLER, Suzanne (1979). El vecindario urbano: una perspectiva socioló~ca. Mexico,
Siglo Veitiuno Ed., 2&00.; KUENSTLER, Peter (00.)(1961). Communitv or~nization in Great
Britain.London, Faber and Faber Ltd; LAWE, Paul-Henry Cliombert et alli (1959). Famille et
habitation - sciences hummaines et conception de l'habitation. Paris, Centre Nationale de Recherche
Scientifique; LAWE, Paul-Henry Chombert (1967). "A organização social no meio urbano." ln:
VELHO, Otávio G. (org.). O fenômeno urbano. São Paulo, Pini; PAWLEY, Martin (1977).
Arauitectura versus vivienda de masas. Barcelona, H. Blume Ed.; SlMEY, T.S. (ed.)(1954).
Nei1d1bourhoodand commutlÍtv. Liverpool, The University Press os Liverpool. Social Research Series;
VOYÉ, Liliane & REMY, Jean (1981). Ville, ordre et violence -formes spatiales et transation sociale.
Paris, Presses Universitaires de France; WHlTTEN, Robert & ADAMS, Thomas (1931).
Neighbourhoods of small homes -economicdensitv of low-costhousing in America and England.

Cambridge,'H~ard University Press; WIRTH, Louis (1967). "O urbanismo como forma de vida." ln:
VELHO, OtáVIOG. (org.). O fenômeno urbano. São Paulo, Pini, entre outras.
60HILLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). "KnowlOOgeand design." ln:
Environrnental Design: Research and Practice. MITCHEL, W.J. (00.). Los Angeles, University of
California.

61 HILLIER, Bill; MUSGROVE, Jobn & O'SULLIVAN, Pat (1972). op. citop. 260, tradução deste
autor.

62HILLIER, Bill; MUSGROVE, John & O'SULLIVAN, Pat (1972). op. citop. 260, tradução deste
autor.
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foi construído no Brasil todo através da sua interveniência, o mesmo valendo para as
COHABs. Deste modo, o rótulo e a forma estão estreitamente vinculados.

Grosso modo, o conjunto BNH ou COHAB é visto, do ponto de vista da sua
localização, como aquele núcleo habitacional construído usualmente distante das áreas
centrais das cidades, não raras vezes ocupando áreas descontínuas-em relação ao tecido
urbano preexistente.

Do ponto de vista dos seus usuários, conjuntos habitacionais são vistos como o lugar de
moradia de gente simples, de parcos recursos e que, associado à característica anterior,
representa uma concentração segregada de população humilde.

Em relação à sua aparência, homogeneidade e repetição fornecem a idéia de que morar
nesses conjuntos é morar num 'pombal' e, nesta visão, homogeneidade e repetição são
vistas como falta de identidade socioespacial (fig.15).

Figura 15 - Habitação de massa e sua formalização no interior de um tecido urbano tradicional: padronização
espacial repercutindo nas possibilidades de estruturação de uma identidade social e a repetição de soluções
como método.
Fonte: L'Architecture D'Aujourd'hui, n° 63, Décembre 1955/Janvier 1956.

o conjunto habitacional brasileiro, como produto do desenho urbano, tem .se
caracterizado pela repetição de modelos morfológicos hegemônicos que, de norte a sul
do Brasil, passam a compor parte significativa da paisagem urbana nacional. Este
modelo hegemônico qorresponde aos conceitos de cidade modernista, em-gestação
desde o início do século XX com as propostas de Garnier e sua cidade industrial
(fig.16).

Estas propostas passam a assumir repercussão mundial na década de 30, com os
Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna - CIAMs, como resposta aos
problemas de desenvolvimento da cidade tradicional, principalmente após a e Guerra
Mundial. Em seu 4° Congresso, realizado em 1933, produziu-se a Carta de Atenas como
um conjunto de princípios norteadores das condições ideais do espaço da cidade
moderna.
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Figura 16 - Ilustrações da
proposta da Cidade Industrial de
Tony Garnier: aci,ma, parte da
área central e da Estação; abaixo,
representação de uma área
residencial. Tanto na setorização
urbana como nas linhas
arquitetõnicas percebem-se as
novas visões do ideal urbano,
posteriormente desenvolvidos
pelo Movimento Moderna.
Fonte: AYMONINO, Carlo (1971).
Oriaenes v desarrollo de Ia
ciudad moderna. Barcelona,
Editorial Gustavo Gilll S.A.

Primeiramente, a cidade é dividida por uma rigorosa separaçãode funções urbanas -
morar, trabalhar, circular e recrear o corpo e o espírito - e, depois, pela proposição de
arranjos morfológicos nos quais, de acordo com Choay (1979)63:

a) os edificios são dispostos isoladamente um dos outros, no interior de extensas
áreas verdes;

b) o sistema edificado é independente do sistema de percursos, o qual é também
rigorosamente hierarquizado;

c) os edificios devem ser isolados do solo pelo uso de pilotis;
I

d) utiliza-se uma ordem geométrica ortogonal;

e) o terreno ideal é o plano (fig.17).

63 CROAY, Françoise (1979). O urbanismo. São Paulo, Ed. Perspectiva.

L
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Figura 17 - Nemours, por Le
Corbusier apresenta todas as
características de arranjos
morfológicos modernistas, desde o
edifício até a forma de organização
dos espaços livres e ligações viárias.
Fonte: BENEVOLO, Leonardo;
MELOGRANI, Carlo; LONGO,
TommasoG. (1978). La provectación
de Ia ciudad moderna. Barcelona,
Gustavo GiIIi S.A.

A construção de Brasília, no final da década de 50 e início da de 60 foi um marco
mundial em termos de concretização dos princípios da Carta de Atenas e rapidamente
são assumidoscomo ideal de modernidadee modelo a serreproduzido (fig.18).
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a) conjunto para a periferia de Rotterdam.
Fonte: L'Architecture D'Aujourd'hui, n° 63, Décembre 1955/Janvier 1956.

b) Alexanderpolder.
Fonte: BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carlo; LONGO,
Tommaso G. (1978). La provectación de Ia ciudad moderna.
Barcelona, Gustavo GilliS.A.
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c) proposta para Pendrecht em 1949.

Fonte: BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carto; LONGO, Tommaso G.
(1978). La provectación de laciudad moderna. Barcelona, Gustavo GiIIi S.A.

"',:

~ URBAl<;JrsTICO
~ 3RUS e ANTARES tslescdol

d) quadras Sírius e Antares da COHAB Campínas.
Fonte: RIBEIRO, Antonio P.C. (1984). Polítícas urbanas e prO(~ramas
habitacionais. São Paulo, o autor. Dissertação de mestrado
submetida à FAUlUSP.
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e) superquadras de Brasília.

Fonte: BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carlo; LONGO,
Tommaso G. (1978). La provectación de Ia ciudad moderna.
Barcelona, Gustavo GiIIi S.A.
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f) proposta para Pendrecht em 1951.
Fonte: BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carlo; LONGO,
Tommaso G. (1978). Lá provecfación de Ia ciudad moderna.
Barcelona, Gustavo GiIIiS.A.

Figura 18 - A reprodução de um modelo em escala mundial.

Assim sendo, o modelo é ilocal, no sentido de que é aplicado indistintamente das
condições peculiares de clima, topografia, etc., respondendo com uma mesma ordem
espacial condições socioecológicas extremamente distintas (fig.19).

a) Conjunto Residencial D. Leopoldina, Porto AlegreJRS.
Fonte: PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO ALEGRE (1980). Plano diretor de desenvolvimento urbano. Porto
Aleare planejar para viver melhor. Porto Alegre, PMPA.
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b) Itaquera, São Paulo.
Fonte: MACEDO,Silvio Soares (1986). "Os
espaços livres de edificação e o desenho da
paisagem urbana." In: TURKIENICZ,Benamy
& MALTA,Mauricio (org.). Desenho urbano.
Anais do \I SEDUR - seminário sobre
desenho urbano no Brasil. São Paulo,
CNPqIFINEP/PINI, pp.103-110
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c) Conjunto na zona norte de Porto AlegreJRS, com partido e
tipologia de edifícios muito semelhantes a Itaquera Fonte:
PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO ALEGRE(1980).Plano
diretor de desenvolvimento urbano. Porto AleQre planeiar
para viver melhor. Porto Alegre, PMPA

d) conjunto COHAB Carapicuíba/SP, com parte
composta por edifícios com tipologia semelhante a
Itaquera e o ilustrado em c).
Fonte: RIGATTI, Décio (1995). "Apropriação do
espaço público - um estudo comparativo." In:
PaisaQem e Ambiente Ensaios. São Paulo, FAUiUSP,
n° 7, pp. 141-197.

Figura 19- Exemplos de aplicação de soluções de ordenação espacial semelhantes em diferentes localizações no
Brasil, incluindo tipo edificado.

É inegável que ao dar formas espaciais homogêneas à habitação de massa no Brasil,
aforà todas as implicações que podem ser incluídas no discurso das vantagens técnico-
econômicas porventura existentes, impõem-se normas de vida que se espacializam
através de um modelo hegemônico que não é apenas formal mas, antes de tudo,
ideológico através da geração de significado (King, 1988t4. A imposição das formas
'modernas' implica na própria negação das formas 'tradicionais' e, conseqüentemente,
os sistemas de práticas sociais enraizados são descarnados de seus rebatimentos
espaciais.A fragmentação do espaço moderno parece representativa das fragmentações
sociaisdecorrentes.

No Brasil, confundiu-seuma política habitacional extremamente centralizada, através de
agentes como o BNH, com a imposição generalizada de uma mesma forma de
organização espacial.

64 KING, Ross (1988). "Urban design in capitalist society." ln: Environrnent and Planning D: societv
and space. Vo1.6.
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Define-se, assim e a priori que, primeiramente, existe uma solução de morfologia urbana
'ideal' e, depois, que esta mesma morfologia deve ser aplicada como solução de
qualquer problema de habitação, independentemente de sua localização.

Através dessa reprodução de soluções, extensas áreas de expansão urbanas vão sendo
acopladas aos tecidos tradicionais e, não raro, as morfologias propostas são objeto de
intensa reação por parte dos seus usuários. Ao mesmo tempo, a homogeneização do
espaço urbano brasileiro é evidente.

As alterações de partidos modernos destinados à habitação de massa no Brasil permite
que se identifique a organização de um espaço urbano de reação, executado pela própria
população no que indica ser a construção de morfologias urbanas estreitamente
associadas a sistemas de produção/reprodução de relações sociais necessárias a esses
grupos SOCIaIS.

Muito se escreveu sobre o Movimento Moderno e a cidade modernista, tanto do ponto
de vista ideológico, como do simbólico e material propriamente dito. Reteremos, aqui,
algumas características fisicas e de estrutura essenciais de assentamentos modernistas e
tradicionais, que nos permitam compreendê-Ios dentro de um quadro mais amplo, qual
seja o da produção arquitetônica recente e, particularmente, para a produção da
habitação social no Brasil.

As características da cidade modernista, fluto de um projeto unitário, aproximam-se das
noções genérícas de cidades 'artificiais' ou 'planejadas', independentemente da sua
origem formal, como em Batty & Longley (1994t5 e em Alexander (1966t6. Neste
sentido, são interessantes de serem contrapostas às da cidade tradicional ou histórica ou,
o queautorescomoAlexander(1966t7 denominamde 'orgânica' ou 'natural'(fig.20).

a)núcleo central de São Paulo no século passado.
Fonte: MARX,Murilo (1980). Cidade brasileira. São
Paulo, Ed. Melhoramentol Ed. Universidade de São
Paulo.

I

65 BATIY, Michael & LONGLEY, Paul (1994). Frâctal citie~. London, Academic Press.
66 ALEXANDER,Cristopher(1966)."A cityis not a tree." ln: Design.n° 206,February,1966,pp. 46-
55.

67 ALEXANDER, Cristopher (1966). op. cit..
..
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b) Roma.
Fonte: BATTY, Michael &
LONGLEY, Paul (1994). Fractal
cities. London, Academic Press.

c) centro de Porto Alegre.
Fonte: LOUREIRO, Cláudia; RIGATTI,Décio; AMORIM, Luís
(1995). "Forma e uso social do espaço urbano: Porto Alegre e
Recife." In: Pós, Revista do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da FAUIUSP.São Paulo, n° 5, abril de
1995, pp. 17-31.

Figura 20 - Três exemplos de cidades tradicionais ou históricas.

Esta avaliação permite que se faça um contraponto entre essas duas opções
morfológicas que representam, também, situações distintas, por um lado, do ponto de
vista da relação entre o espaço e seu habitante e, por outro, de como tem sido
desenvolvidaa pesquisa arquitetônica recente, na produção do espaço vivencial de uma
parcela considerável da população do país.

Do ponto de/vista das características fisicas do modelo espacial que emerge da Carta de
Atenas, podemos considerar que" o formato da 'cidade ideal moderna' pode ser descrito
como a acumulação de objetos construídos em um contínuo tratado como parque
basicamenteindiferenciado, cortado por autopistas e caminhos.,,68Desta forma, traduz-

68 COMAS, Cados E. D. (1986). "O espaço da arbitrariedade." ln: Proieto. n091, setembro 86. São
Paulo, Projeto, pp. 127-130.
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secomo um espaço"homogêneo, isótopo e ftagmentável, desprovido de direção, isento
de qualquer valor cultural simbólico ou histórico. ,,69

Os arranjos morfológicos modernos distinguem-sedos das cidadeshistóricas pela forma
como seestabelecemasrelações entre espaço aberto e edificio.

O fonnato da cidade tradicionalpode ser descritocomo a acumulaçãode espaços
vazios-ruas e praças configuradaspor fachadas contínuas alinhadas - dentro de
uma massa constnúda predominantementeindiferenciada,perfuradapor pátios e
quintais privados. Desde o ponto de vista perceptivo, no formato tradicional a
figura é o espaço, o fundo é a construção.No fonnato modernistaa figura é o
edificioe o fundoé a paisagem.70 .

Ou, como diria Holanda (1984f\ passamos de urna paisagem de lugares para urna
paisagem de objetos.

O que distingue o tecido tradicional do tecido moderno são essencialmente seus
aspectos configuracionais, ou seja, as modalidades de relações espaciais advindas das
formas corno os arranjos morfológicos são definidos em termos de edificios e espaços
abertos.

Se, por um lado, podemos considerar estas diferenças em termos perceptivos, pelas
caracteristicas fisicas mencionadas podemos, por outro, refletir sobre as repercussões
emtermosdo que as diferentesopçõesmorfológicasem questãorepresentamdo ponto
de vista das condições concretas de uso social do espaço urbano. Sob este ângulo, é
necessário que, às questões de ordem formais/perceptivas, sejam acrescidas as de
estruturas subjacentes, as quais se manifestam na relação morfologia/uso do espaço..

Como conseqüência, desenho urbano e uso do espaço, não necessariamente são
representativosdecondiçõesconvergentes,isto é, nemsempreuma 'vontade' de uso do

. espaço por parte do desenhista é sancionada pela organização espacial. É necessário,
portanto, que se tenha condições de trabalhar o desenho urbano na perspectiva de seu
uso social, através da compreensão das relações entre morfologia e apropriação do

-espaço por ela viabilizada.

Ordem e estrutura- As caracteristicasespaciaisda cidade tradicionale da cidade
planejadausualmenterepresentamsituaçõesdiversasdo ponto de vista de como são
apreendidas por quem as utiliza. Este aspecto pode ser discutido a partir da utilização de
duas noções distintas: uma de ordem e outra de estrutura.

A diferenciação entre esses conceitos permite que se consiga destacar, em projetos de
-fqualquer escala, urbanos ou não, o que de fundamental norteia as formas de organização

espacial.Ordenaçõesespaciaisonde prevalecemconceitos de ordem são as em que
predominam "princípios baseados em algumas noções geralmente aceitas de igualdade,
repetição, geometria, grelha, ritmo, simetria, harmonia, etc.(...) Uma vez que os
conceitos de ordem são formais, parecem lógicos."72No entanto, quando cOnITontamos
esses conceitos com espaços reais, a ordem projetual não necessariamente rebate-se na

69 HUET, Beclard (1986). "A cidade como espaço habitável." 111: Arquitetura e Urbanismo,
dez.86/jan.87, pp. 82-87.
70 COMAS, Carlos E. D. (1986).op. citop. 127.
71HOLANDA, Frederico de (1984). "Paisagem de objetos." 111: Cadernos Brasileiros de Arquitetura
XII -Desenho urbano I. São Paulo, Projeto, pp. 27-36.
72 HANSON, Julienne (1989). "Order and structure in urban design: the plans for the rebuilding of
London afier the great tire of 1666." 1n: Ekistics, vo1.56, n° 334/335, January/February - March/ April,
p.22. -
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experiência espacial da mesma maneira, tomando as noções 'lógicas' de simetria,

repetição, igualdade e outras mais tão visíveis e claras no projeto, incompreensíveis ao
nível da experiência concreta. A experiência espacial baseia-se fundamentalmente na
noção de estrutura,

no sentido de tornar os espaços inteligíveis através da criação de diferenças locais
que forneçam tanto um sentido de identidade e uma idéia das relações entre as
partes e o todo, de tal forma que podemos inferir a forma global a partir de
qualquer posição no seu interior.73

É essa dicotomia entre ordem e estrutura que, muitas vezes tomadas como sinônimos,
dificulta a avaliação das potencialidades existentes em projetos, uma vez que confunde
ordem formal com espaço vivencia!.

É muito comum a associação da cidade orgânica com 'desordem', pela incapacidade de
submetê-Ia a um conjunto de regras comuns, enquanto que a cidade planejada, pelo
menos em planta, parece conter mais 'ordem'. Esta discussão está presente também em
Batty & Longley (1994)74.

A compreensão do significado das diferenças entre ordem e estrutura são fundamentais
para uma adequada discussão do desenho urbano tanto como produto quanto como
processo. Em ambos os casos, o essencialé o entendimentodas implicaçõesdessas
noções para as morfologias e suas apropriações.

Neste particular, uma longa tradição urbanística centra-se em proposições de
morfologias urbanas nas quais ordenações formais utilizam-se amplamente da geometria
como regra formativa. Em especial, destacam-se os trabalhos desenvolvidos a partir da
Renascença, onde a utilização da ciência e da razão dá suporte à busca da 'cidade ideal',

. muito embora pode-se encontraressasmanifestaçõesem culturasmais antigascomo a
greco-romana (fig.21). .

a) Mileto.
Fonte: GOITIA, Fernando C.
(1981).Breve historia deI
urbanismo. Madrid, 88ed., Alianza
Editorial S.A.

I

73HANSON, Julienne (1989). op. citop. 22, tradução deste autor.
74 BATTY, Michael & LONGLEY, Paul (1994). Fractal cities. London, Academic Press,
principalmente no Capítulo 1, "The Shape oiCities: Geometry, Morphology, Complexity and Form n.
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b) Timgad.
Fonte: GOITIA, Fernando C. (1981). op.
cito
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c) cidade ideal de Vitruvio.
Fonte: GOITIA,Fernando C. (1981). op. cito

d) cidade ideal de Jacques Perret.
Fonte: GUTKIND, E.A. (1970). Urban development in
western Europe: France and BelQium. New VOrk,
voLV, The Free Press.

e) cidade ideal de Daniel Speckle.
Fonte: ARGAN, Giulio (1969). The renaissance citv.
New York, George Braziler.
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f) cidade ideal de Vasari.
Fonte: : GUTKIND, E.A. (1969). Urban
development in western Europe: Italv and
Greece. New York, vol.lV, The Free Press.

I

h) cidade ideal de Girolamo Maggi.
Fonte: GUTKIND,E.A.(1969).op. cito
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g) cidade ideal de Scamozzi.
Fonte: GUTKIND,E.A.(1969).op. cito

i) cidade ideal de Jacques Cerceau.
Fonte: GUTKIND,E.A.(1969).op. cito
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j) cidade ideal de Pietfo Cataneo.
Fonte: GUTKIND,E.A. (1969).op. cito

46

k) Palmanova.
. Fonte: GOITIA,Fernando C. (1981). op. cito

Figura 21 . Cidades como formalização de ordens geométricas e de idealizações.

A descrição destas é possível de ser feita de forma imediata, já que sua forma submete-
se a um esquema geométrico claramente i4entificávelem planta.

Essa mesma ordem é possível de ser identificada na trádição barroca na qual,
. fundamentalmente,'são utilizados os eixos e os pontos focais como recursos centrais de
composição morfológica (fig.22). .'

Figura 22 - Acima, Paris e as reformas de Haussmann, com a
criação dos bulevares, no interior do tecido tradicional.

,Fonte: AYMONINO, Carlo (1981). EI siqniticado de Ias
ciudades. Madrid, H. Blume Ediciones.
Ao lado, Roma e as reformas de Sixto V, com eixos ligando
monumentos importantes cortando o tecido medieval.
Fonte: GOITIA, Fernando C. (1981). ,Breve historia dei
urbanismo. Madrid, 8° ed., Alianza Editorial S.A.
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De outro lado, basicamente a partir da leitura da cidade tradicional enquanto
manifestação do 'caos' feita pelo movimento moderno, sua forma e funcionamento
passam a ser considerados corno situações ultrapassadas e que deveriam ser substituídas
pela concepção moderna da cidade e da sociedade, cujos parâmetros formais foram
comentados anteriormente (fig.23).

Figura 23 . A cidade industrial
tradicional como representação do
caos: poluição, degradação
ambiental, congestionamento viário,
Insalubridade e desordem formal.
Fonte: HURLEY,James J. (1962). The
urban renewal architect - Dr. Purist
and Mr. Compromise: parables from
the world of urban renewal." In:
WHIFFEN,Marcus (ed.). The architect
and the citv. Cambridge, Mass., MIT
Press, pp. 89-102.

Se, por um lado, as concepções morfológicas modernas também tendem a seguir uma
ordem geométrica, à semelhança de outros momentos da história do urbanismo, existem

- algumas diferenças fundamentais.Essas diferenças são essencialmentede caráter
configuracional. ,

Em todas as experiências de cidades planejadas vistas anteriormente, as noções de
- geometria, grelha, repetição, harmonia, etc., são utilizadas para a geração de

morfologias onde há uma correspondência entre o que se desenha e a massa volumétrica
que é proposta enquanto geradora de configuração. As relações entre edificio e espaços
abertos livres de edificação são sancionadas pelo desenho.

No caso da experiência moderna, não raro encontram-se situações onde há uma
descontinuidade acentuada entre o que é o desenho enquanto representação de uma
concepção e o espaço real gerado a partir dele. Assim, ao edificio estão associadas
malhas e urna série de artificios de desenho que compartimentam e subdividem o espaço
livre de edificação de forma gráfica mas que, no entanto, não correspondem ao espaço
possível de ser apreendido enquanto configuração. Desta forma, o rigor geométrico no
desenho de morfologias urbanas, tão claro em planta, é impossív~lde ser apreendido na
realidade ou num exame mais rigoroso do próprio desenho (fig.24).

O espaço urbano moderno, desta forma, difere do espaço tradicional e das concepções

históricas e.;e constitui numa ruptura do modelo morfológico que se manifesta,
inclusive,nas modalidades de representação.

Consolida-se, assim, a distinção necessária entre ordem e estrutura. Neste particular,
considera-se importante o aporte que Alexander (1966)75traz a este debate, através do

75 ALEXANDER, Cristopher (1966). "A city is not a tree." ln: Design. n° 206, Frebruary 1966, pp.46-
55.



Capftulo 1 - Desenho Urbano e o Projeto do Conjunto COHAB 48

J &
G

I

"play-grounds"

estacionamento
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áreas verdes
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Figura 24 -A compartimentação espacial proposta pela utilização de artifícios gráficos num setor do projeto do
Conjunto Rubem BertaJ POA: diferenciação entre representação e o desenho enquanto prescrição de
configuração urbana. Fonte: desenho do autor sobre o projeto do Conjunto Rubem Berta.

exame que faz das diferenças fundamentais entre estruturas da cidade tradicional e a~
planejada moderna.

. A estrutura em árvore e em semitreliça - O trabalho de Alexandre (1966)76traz para a
discussão deste tema um recorte a partir do qual monta um sistema explicativo para as
causas do insucesso das criações de cidades artificiais, apesar de tantos esquemas

, tentativos na história recente do urbanismo. Neste trabalho, revisa algumas das
explicações correntes para esse fracasso, e entre as sugestões para sua superação
ressalta como principais:

a) a ruptura de escala, pela forma com que seqüências espaciais formadas por
edificios e espaços abertos são tratadas, numa referência às idéias de Camillo Sitte
(1945)77sobre a beleza urbana e, de alguma forma, também tratadas por outros autores
que lidamcom arquitetura urbana, como Cullen (1974)78e Spreiregen (1973f9;

b) a monotonia formal. Contra esta situação propõe-se a criação de diferenças
entre cada elemento construido, mesmo que sutis, ficando claramente centrado no
caráter formal arquitetõnico;

c) a baixa densidade que gera, também, um pequeno movimento de pessoas. A
idéia, aqui, para solucionar o problema, seria trazer de volta altas densidades para o
interior das cidades;

I

76 ALEXANDER,Cristopher(1966).op. cito
77SITTE, Camilo (1945). The art ofbuilding cities. New York, Reinhold Publishing.
78CULLEN,Gordon (1974). EI paisage urbano: tratado de estetica urbanística. Barcelona, BlumeILabor.
79 SPREIREGEN, Paul (1973). Compendio de architectura urbana. Barcelona, Gustavo Gilli Ed.
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d) Oconjuntode críticasfeitaspor Jacobs(1961)8°,sendoque Alexanderironiza
as propostas de superação feitas por Jacobs, pois tem-se "a idéia de que ela quer que
uma grande cidade seja uma mistura de Greenwich Village e algumas cidades-colina
italianas,cheia de pequenos quarteirões e pessoas sentadas nas ruas.,,81

Alexander, embora reconheça a necessidade de introduzir nas novas cidades as
propriedades das cidades históricas, critica a resposta dada por uma série de arquitetos
que buscam essas propriedades nas soluções formais,

ao invés de procurar pelos princípios abstmtos de ordenação, que as cidades do
passado possuíam e que as nossas modernas concepções de cidade ainda não
encontramm. Esses projetistas falham em colocar vida na cidade, porque limitam-
se a imitar a aparência do antigo, sua substância concreta: falham em revelar sua
natureza interna.82

A partir daí, Alexander desenvolve seu argumento, identificando a estrutura interna da
cidade 'artificial' como sendo a de uma árvore e o da cidade histórica, como sendo em
forma do que ele denomina semitreliça, sendo que ambas "são formas de pensar como
um grande conjunto de diversos sistemas pequenos se juntam para compor um sistema
grande e complexo.,,83

O autor considera uma estrutura como sendo em árvore, quando dois gt1.lposque
pertençam ao mesmo conjunto estão contidos um no outro, ou são completamente
separados, como no exemplo abaixo, onde os números representam grupos ou
elementos em relação a um conjunto, separados por linhas que os circundam. Esses
grupos ou elementos podem ser pensados como unidades da cidade que se relacionam
entre si de forma particular, formando uma estrutura definida (fig.25).

123456

Figura 25 -Estrutura em árvore. Os números representam os elementos ou grupos de elementos separados por
linhas que definem as formas de relação possíveis entre eles no sistema em particular.
Fonte: ALEXANDER, Cristopher (1966). "The city is not a tree." In: Desian, n° 206, February 1966, pp. 46-55.

Já uma estrutura em semitreliça ocorre basicamente quando dois grupos que se
sobrepõem pertencem ao conjunto, fazendo com que o grupo de elementos comuns a
ambostambépIpertença ao conjunto, conforme ilustrado abaixo (fig.26).

80JACOBS, Jane (1961). The death and lire of great american cities. Middlesex, Penguin,
Hardsmondsworth.

81ALEXANDER Cristopher (1966). "A city is not a tree." ln: Design, n° 206, Frebruary 1966, p. 47,
tradução deste autor.
82ALEXANDER Cristopher (1966). op. citop. 47, tradução deste autor.
83ALEXANDER Cristopher (1966). op. citopp.47/48, tmdução deste autor.
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Figura 26 - Representaçãode uma estrutura em semitreliça.Os números representamelementos ou grupos de
elementos de um conjunto separados por linhas que definem as formas de relação possível entre eles no
sístema em partícular.
Fonte: ALEXANDER, Cristo~her (1966). "The city is not a tree." In: Desiqn, n° 206, February 1966, pp.46-55.

Pelas suas características, uma estrutura em semitreliça é considerada por Alexander
como uma estrutura potencialmente muito mais complexa e sutil do que a de uma árvore
e fornece o exemplo de que "uma árvore baseada em 20 elementos pode conter, no
máximo, 19 subconjuntos, além dos 20, enquanto que uma semitreliça baseada nos
mesmos 20 elementos pode conter mais do que um milhão de subconjuntos
diferentes. ,,84

Aos exemplos fornecidos por Alexander de estruturas em árvore como os da Cidade
Nova de Columbia, Greenbelt de Maryland, por Clarence Stein, o plano para a Grande

. Londres, de Abercombie, o plano de Tokyo, de Kenzo Tange, Mesa City, de Paolo
Soleri, Chandigarij,.de Le Corbusier, Brasília, de Lúcio 'costa, Communitas, de Percival
e Paul Goodman, poderiam ser juntados, sem sombra de dúvida, inúmeros outros

- exemplos, aqui mesmo do Brasil, onde um sistema de hierarquização de elementos
origina a estrutura de árvore e, neste grupo, boa parte da produção da habitação social
do Brasil estaria incluída (fig.27).

Árvores, semitreliças e implicações - Embora as generalizações que Alexander faz em
termos da relação entre estrutura urbana e o que ele denomina de sociedade moderna,
como se esta também fosse homogênea e com requerimentos espaciais semelhantes, sua
obra é importante no sentido de permitir que o exame de áreas urbanas, planejadas ou
não, ultrapasse sua mera descrição formal e debate estético-estilístico e centre-se no que
de essencial esses espaços são, no que se refere às suas estruturas subjacentes e que,
estas sim, têm implicações com os aspectos de utilização desses espaços e que resultam,
enfim, no sucesso ou no fracasso de sistemasurbanos.

O importante do significado de estruturas em árvore é que suas limitações implicam que

cada unidade nunca está conectada com outras unidades, exceto através da
inte~eniência daquela unidade como conjunto. (.u) O tamanho dessa restrição é
dificil de perceber. É tanta, como se cada membro de unIa fauúlia não tivesse
liberdade de fazer auúgos fora da fauúlia, com exceção de quando a fauúlia como
um todo fIzesse uma amizade.85

84ALEXANDER,Cristopher (1966). op. citop. 49, tradução deste autor.
85 ALEXANDER, Cristopher (1966). op. citop. 51, tradução deste autor.
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Figura 27 - Exemplos de cidades com estrutura em árvore.

Fonte: ALEXANDER, Cristopher (1966). "The city is not a tree." In: DesiQn, n° 206, February 1966, pp. 46-55.
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Mais adiante, analisando alguns dos exemplos em estrutura em árvore citados
anteriormente e relacionando estrutura espacial com o tipo possível de estrutura social,
Alexander diz que "o leiaute fisico dos projetos, da forma como funciomim,sugere uma
hierarquia cada vez mais forte de grupos sociais, indo da cidade inteira até a família,
cada qual formada por laços de associação de diferentes forças."86

É claro que dificilmente encontramos em sistemas reais essas relações em estado puro.
No entanto, sua comparação com o esquema descrito por Alexander permíte que
possamos identificar as implicações sociais de estruturas mais rígidas, como as em
árvore, ou menos rigidas e baseadas na sobreposição, como nas em semítreliça.

Alexander avalia as repercussões, em termos de estrutura, de proposições de alguns
arquitetos e do próprio CIAM, acerca do tratamento recomendado para certos
problemas urbanos como, por exemplo, a separação da circulação por tipo, a definição
do lazer em áreas estanques, funções importantes separadas do restante da cidade, como
no caso dos campi universitários, concentração de atividades semelhantes nos mesmos
espaços, como em Brasília, a separação da área de trabalho da moradia e a criação de
comunidades isoladas, e como essas soluções tornam rígidos e hierarquizados não
apenas os espaços em si mas, e principalmente, o sistema de usos e de contatos sociais
possíveis para essas estruturas.

Uma observação que ainda cabe ao trabalho de Alexander e que pode gerar uma certa
confusão em termos de generalizações é que suas análises centram-se, basicamente,
sobre experiências de áreas habitacionais, para as quais critica as soluções artificiais ou
de estrutura em árvore, advogando uma estrutura mais flexível, em semitreliça, tal como
encontrada em tecidos tradicionais. No entanto, é necessário fazer a ressalva de que,
para determínadas soluções urbanas, ou até mesmo para edificios, dependendo do tipo

- de funcionamento requerido, a estrutura em árvore pode se constituir numa estratégia de
projeto, no sentido de resolver problemas específicos. Por exemplo, do ponto de vista
urbano, para situações que requeiram um caráter mais formal, em que o

~ desenvolvimento de aspectos simbólicos sejam muito importantes, com um sistema
correlato de usos mais rígido, a estrutura em árvore pode ser adequada. Em relação ao
edificio, podemos pensar em programas como, por exemplo, aqueles em que o controle
espacial e o tipo específico de movimento permítido a diferentes tipos de usuários sejam
aspectos relevantes, como em tribunais de justiça, presídios, manicômios, etc., onde
também, pelo menos em partes deles, a estrutura em árvore seja não apenas adequada,
mas necessária.

Ordenações espaciais em árvore e em semitreliça podem ser comparadas com a gama
de interação espacial e, por conseqüência, com potencialidades distintas de integração
social, através das modalidades de apropriação viabilizadas por tipos de arranjos que
podem ser descritos por esses diferentes tipos de estrutura. Se examinarmos, por
exemplo, uma ordenação com possibilidades maiores de interação espacial, como as
possíveis em estruturas em semitreliça, através do exemplo abaixo, percebemos que as
relações entre os elementqs que compõem a estrutura considerada entrelaçam-se
formando utha infinidadede anéis distintos que podem ser considerados, tanto a nível do
edificio como da cidade, como alternativas diferentes de relações possíveis (fig.28).

86 ALEXANDER, Cristopher (1966). op. citop. 51, tradução deste autor.
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Figura 28 -Variedadede relações possíveis em estruturas
onde uma série de anéis distintos podem ser formados a
partir de elementos básicos geradores da configuração.
Desenho do autor.

Já ordenações espaciais baseadas na estrutura em árvore possuem uma redução
acentuada nas possibilidades de interação. Desta forma, considerando essas estruturas
como possibilidade de interação, constata-se uma superordenação na estrutura e na
redução na formação de anéis. O exemplo mais radical de uma descrição espacial em
árvore é o labirinto em espiral, onde inexistem anéis e toda relação se traduz por uma
forma de seqüência linear de um espaço para outro, sem qualquer alternativa, como
ilustrado abaixo (fig.29).

Figura 29 -A espiral em labirinto como expressão de
seqüência espacial superordenada, como numa estrutura
em árvore. Desenho do autor.

Forma e função - A discussãosobre as relações forma/funçãoé, sem dúvida, pelo
menos por um longo periodo, uma das mais recorrentes da teoria arquitetõnica.

Este debate acentua-se, principalmente a partir das criticas feitas sobre o funcionalismo
do MovimeJ;ltoModerno, o qual, segundo Stedman (1983), assume duas formas
distintas,uma mais benigna e menos perigosa do que outra. Para ele,

o funcionalismo de Sullivan ou de Letheby envolvia uma crença estética de que os
edificios deveriam' explicar-se', que deveriam apresentar no seu desenho um
argumento racional sobre sua função e meios de construção. Em contraste, o
funcionalismo de, digamos, Hannes Meyer ou, mais recentemente, de alguns
adeptos de 'métodos de projeto', tenderam a uma doutrina muito mais radical: que

\

rJ
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as considerações de ordem funcional poderiam, se submetidas a uma análise
suficientemente precisa, ser feitas para definir a forma de um edificio de um modo
necessárioe automático-o que tem sidochamadode 'determinismofuncional'.87 .

Colquhoun (1981)88, por sua vez, critica a doutrina do Movimento Moderno como
sendo portadora de uma tensão de idéias contraditórias: por um lado, um forte
determinismo e, por outro, a idéia da liberdade de expressão e, com isto, passa a ser
desconsiderada toda uma prática tradicional histórica e socialmenteconstruída.

Em relação à pretensa liberdade de expressão do Movimento Moderno, diz ele que, no
campo estético,

tudo o que foi deixado em seu lugar (da prática tradicional) é expressão permissiva,
de liberdade total do gênio... O que aparece na superficie como uma dura e
racional disciplina de desenho, paradoxalmente, surge como uma crença mística no
processo intuitivo.89

Avaliando os limites da liberdade total de expressão, o autor aproxima-se das idéias
expostas anteriormente acerca do campo de restrições do projeto ou, segundo ele, o
processo de exclusão, e acrescenta sua crença sobre a necessidade-da recuperação dos
estu~os tipológicos como uma tentativa de se "estabelecer um sistema de valores que
leva em consideração as formas e as soluções do passado, se quisermos ter controle
sobre conceitos que se evidenciamno processo criativo, gostemos ou não.,,9Q

Com isto, considera que não estamos livres das formas do passado, caso contrário,
estaríamoS'desconsiderando partes de nossa imaginação e força em nos comunicar com
outros, já que as formas apreendidas pela intuição tendem a atrair certas associações de
significado.

Mas qual o significado de forma e função e qual a relação entre elas? Pensadas de forma
.. separadas,"espaçoé umaforma efunção é o quefazemos nele.,,91Mas pensarforma e

função de forma interdependente significa pensar a forma ou o espaço como. "um
conjunto de potencialidades e que exploramos essas potencialidades como indivíduos e

~ como coletividade usando o espaço."n

Esse conjunto de potencialidades explica porque a relação determinística entre forma e
função não permitiria que, por exemplo, edificios projetados para cumprir uma função
fossem capazes de possibilitar o desempenho de outras. No entanto, essas alterações são
correntes e o determinismo funcionalistaé posto em cheque.

. O conjunto de potencialidades que podem ser exploradas com o uso do espaço está
relacionado com a função genérica, a qual

se refere não às diferentes ati~idades que as pessoas desempenham nos edificios ou
os diferente programas funcionais que edificios de diferentes tipos acomodam, mas
a aspectos da ocupação humana de edificios que são prévios a qualquer um deles:
que ocupar espaço significa estar ciente das relações dos espaços com outros; que
ocupar um edificio significa mover-se nele; que lllover-se'num edificio depende da

87 STEDMAN, lP. (1983). Architectural morphology: an introduction to the geometrv of building
plans. London/1>ion,pp.1/2, tradução deste autor.
88COLQUHOUN, Alan (1981). Essavs in architectural criticism: modero architecture and historical
change. Cambridge, Mass., MlT Press.
89 COLQUHOUN, Alan (1981). op. citopp.46/47,.tradução deste autor.
90COLQUHOUN, Alan (1981). op. citop. 49, tradução deste autor.
9] HILLlER Bill (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge University Press, p. 153,
tradução deste autor.
92HILLlER Bill (1996). op. citop. 154, tradução deste autor.
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capacidadede reter uma imagem inteligivel dele. Inteligibilidade e funcionalidade,
definidos como propriedades formais de complexos espaciais, são as 'funções
genéricas'-chave e, como tais, as estruturas-chave que restringem o campo de
possibilidade combinatória e faz surgir o arquitetonicamente real. 93

É exatamente a função genérica que permite que diferentes funções possam ser
desempenhadasnum mesmo edificio em tempos distintos (fig.30).

.-

Figura 30 - A cidade de Arles na Idade
Média, ocupando as arenas romanas:
exemplo de.utilização nova de estruturas
físicas pré.existentes.
Fonte: LELlEvRE, P. (1954). La vie des
cités de l'antiQuité a nos iours. Paris, 2"
ed. Ed. Bourrelier.

Visto sob este ângulo, de uma lado fica eliminada a dicotomia forma/função, na medida
em que passam a ser noções inseparáveis. Por outro lado, forma e função como
configuração assume uma instância social, isto é, tanto define quanto é definida
socialmente e, deste modo, permite que, ao se estudar a sociedade, possa-se identificar
seu conteúdo espacial e, ao se analisar o espaço, possa-se identificar seu conteúdo

.. social.

Pesquisa e desenho no conjunto habitacional - Examinou-seanteriormenteque, das
~ pesquisas que atuam sobre os quatro tipos de elementos que caracterizam a base do

arquiteto para a pré-estruturação de um problema a ser resolvido, ou seja:

a) conjunto instrumental;

b) soluções-tipo;

c) códigos;

d) informação,

as que se situam como propiciadoras de exploração de possibilidades de se lidar com
aspectos de forma/função num nivel mais teórico, sem a pré-definição de soluções,
situam-seno campo dos códigos mais abstratos.

Esses códigos auxiliam o arquiteto a pré-estruturar seu problema em termos da
identificaçãodas estruturas subjacentesa cada programae que, por um processo de
restrição de variedade e de retorno constante através de testes sistemáticos aos aspectos
de estrutura/forma, permite chegar à solução final, entre algumas possíveis.

Desta forma, a pesquisa assim utilizada permite, inclusive, o desenvolvimento de
soluções novas, ou seja, a criação de fenótipos, ao invés de conduzir sistematicamente a
uma repetição de soluções, isto é, de genótipos.

93 InLLIER, Bill (1996). op. citopp.284/285, tradução deste autor.
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Em relação à pesquisa produzida pelo BNH, no sentido de fornecer aos arquitetos uma
base projetual considerada adequada para as soluções espaciais requeridas, podemos
situá-Ias:

a) no campo do conjunto instrumental, na medida em que se desenvolvem
estudos de aplicabilidadede novos materiais, além dos tradicionalmente utilizados, como
a alvenaria de tijolos e o concreto; estudos de resistência de materiais e outros de caráter
tecnológico, como processos de pré-fabricação;

b) a utilização do conjunto instrumental~associado a requerimentos de caráter
econômico da edificação vai definir a produção. de certas soluções-tipo, as quais serão
repetidas nos quatro cantos do Brasil. Exemplo disto é a definição, para conjuntos
residenciais de habitação coletiva, do edificio-tipo de quatro pavimentos, sem pilotis
que, na forma dos conhecidos 'blocos', darão um caráter próprio ao conjunto BNH e
também ao COHAB, independente das condições específicas existentes no país como
um todo;

c) como um desenvolvimento correlato, na forma de geração de protótipos,
fornecendo informações 'prontas para o projetista, ficando este com uma margem de
manobra extremamente reduzida, em função dos determinantes de ordem econômica e
das exigênciasresultantes da utilização do conjunto instrumental disponível.

O exame de parte desta produção de pesquisas desenvolvidas pelo BNH ou para o BNH
é bastante elucidativo a este respeito. Pesquisas como as desenvolvidas em 1978 têm
como objetivo,

. criar fontes de informaçãodas condiçõesurbanas, do mercado imobiliárioe de
insumos básicos, bem como informar e subsidiar a busca de novas técnicas, novos
materiais e novas modalidades de produção, que melhor respondam às necessidades
do desenvolvimento nacional.94

Essas pesquisas têm, claramente, sua inserção no campo do desenvolvimento de técnicas
.~. construtivas,como a pré-fabricação,e de uso de materiais de construção, como a

madeira e o solo-cimento. Outras ainda (BNH, 1976)95, tratam de processos
construtivos, como a coordenação modular.

Diversas destas pesquisas fornecem ilustrações de propostas de protótipos de
edificações, mas nenhuma delas traz uma linha sequer sobre as questões de projeto
propriamente dito ou uma discussão sobre o espaço proposto, centrando a discussão nos
aspectos técnicos que envolvem a edificação e, portanto do fornecimento de suporte ao
projetista no campo do conjunto instrumental. No entanto, este tipo de apoio ao
desenho, comq vimos, não consegue atuar no sentido de promover uma redução de
soluções, por situar-se no âmbito das técnicas e das tecnologias e não propriamente no
campo da discussão mais ampla e genérica dos aspectos de organização espacial e sua
relação com necessidades sociais colocadas pelo problema a ser resolvido pelo projeto.

I

94 INSTITUTODE PESQUISASTECNOLÓGICASDO ESTADODE SÃOPAULO-IPT (1978). Q
uso do solo-cimento na construção de habitações. Rio de Janeiro, Banco Nacional de Habitação;
BANCONACIONALDE HABITAÇÃO- BNH (1978). Diagnóstico sobre o uso da madeira em
habitação. Rio de Janeiro, BNH; BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO - BNH (1978b).Pré-
fabricação predial. Rio de Janeiro, BNH. .
95BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO -BNH (1976). Coordenação modular na construção. Rio de
Janeiro, BNH.
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Posteriormente, no início da década de 80, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT produziu para o BNH uma série de recomendações para
projeto, baseadas em grupos temáticos de critérios de projeto como segurança
estrutural, segurança contra fogo, acústica, conforto térmico, entre outros. Estes
trabalhos trouxeram uma contribuição, inédita na época, contemplando diferenças
climáticasregionais, através da utilização do conceito de desempenho.96

Desse mesmo período é o "Manual de Projetos de Habitação Popular: Parâmetros para
Elaboração e Avaliação',97, produzido pela Secretaria da Habitação do Estado de
Pernambuco.98Apesar da sofisticação do Manual, o resultado da sua utilização possue
"características predominantemente algoritmas, na medida em que se apresenta como

. um processo deterministae resultativo, não permitindoo feed-back necessário ao
enriquecimentodo sistema.,,99

Centrado numa ampliação das possibilidades de geração de soluções-tipo, o Manual
resume a avaliação do projeto a aspectos de desempenho da arquitetura e do urbanismo,
obtido através de informações de custo e conforto. O conforto, por sua vez, é dado por
aspectos quantitativos do projeto. Da forma como é tratado, esse tipo de manual é
incapaz de lidar com o significado das diversas opções que propõe para a definição de
diferentes estruturas urbanas. Permite o desenvolvimento da forma, sem que faça parte
do sistema os aspectos de estrutura, tanto no que diz respeito ao edificio como aos
tecidos urbanos.

A ausência de um maior debate e pesquisa acerca das questões fundamentais que
envolvem as decisões de projeto, associada à falta de uma crítica mais consistente sobre
a utilização de algumas soluções-tipo produz, na maior parte das vezes, uma aceitação
tácita desses modelos que se manifestapela sua repetição.

..Neste particular, é interessante trazer as observações de Comas (1986)100sobre a
concepção de conjuntos habitacionais.Diz ele:

uma das fórmulas (de projeto) é o conjunto de blocos repetitivos de apartamentos,
usualmente sem elevador, não ultrapassando quatro pavimentos. (...) Os espaços
abertos entre as edificações não ocupados por ruas ou estacionamentos descobertos
são sempre coletivos e nunca compartimentados, permitindo livre acesso a todos os
moradores e à vizinhança.1o1

96Essas recomendações chegaram a ser testadas em caráter ex-perimental em Guaianazes, próximo a
Itaquera, a partir da produção de diversos protótipos que utilizavam diferentes sistemas construtivos.
97ESTADO DE PERNAMBUCO (1981). Manual de proietos de habitação popular: parâmetros para
elaboração e avaliação. ANDRADE, Monica Raposo (coord). Recife, Secretaria de Habitação do Estado
de Pernambuco.

98 Este trabalho lida com três questões básicas:
a) integrar valores da arquitetura e do urbanismo nos projetos de habitação popular;
b) otimizar os projetos pelo tratamento sistemático dos problemas e dos processos de concepção

de conjuntos habitacionais;
c) ela60rar instrumento tecnológico para facilitar a decisão e proporcionar rapidez na

realização dos projetos de conjuntos habitacionais.
99CARNEIRO, Cláudia et alli (1985). O método ou o mito? Trabalho apresentado para a disciplina de
Metodologia do Projéto do Edificio do Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, multicopiado.
100 COMAS,CarlosE.D. (1986)."O espaçoda arbitrariedade."ln: Proieto,n° 91, setembro.SãoPaulo,
Projeto, pp. 127-130.
101COMAS, Carlos E.D. (1986). op. citop. 128.
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Seu referencial é, claramente, o conceito de espaço moderno, cuja "figura idealizada
valoriza a criação de espaços livres morfologicamente indefinidos, de relvados e
arvoredos, sob um fundo composto de um céu azul anil, permeado por estes pilotis de
prédios isolados.,,102

A versão utilizada no conjunto COHAB, adaptada das idealizações modernistas é, no
entanto, muito mais pobre.

O conjunto de apartamentos BNH é comparável à superquadra modernista no porte,
na divisão programática entre habitação coletiva e seus complementos, no emprego
de edificações isoladas dissociadas da ma e dispostas sobre espaço aberto continuo,
coletivo, indiferenciado. Faltam, porém, o elevador, os pilotis que eliminaria a
ausência de privacidade registrada nos apartamentos térreos, os estacionamentos no
subsolo e o tratamento do espaço aberto como jardim inglês tropicalizados à Ia
Burle Marx que a superquadra de Brasilia ostenta103,

sem falar dos' espaços privativos no interior dos apartamentos, de dimensões ínfimas,
para os quais a cultura arquitetônica nacional parece ter criado toda uma nova
ergonomia baseada num homem de estatura e necessidades diferentes dos que habitam
as 'superquadras"emgeral.104

Desta forma, de um modelo de vanguarda, adota-se o que convém na ocasião, tornando-
as versões capengas de modelos que são completos apenas para as experiências que
envolvem classes sociais de extratos superiores de renda, ou quando é necessário
investir no reforço do seu caráter simbólico, como em Brasília. Este recorte de classe
dessas versões são componentes importantes das adaptações, no Brasil, de modelos
urbanísticos importados. De forma semelhante, acontece nos Ínilhares de loteamentos
'jardins' os quais, da Cidade Jardim que pretensamente serviu de inspiração, só restou o

. nomemesmodos loteamentos,como é discutidoem Santos(1983)105.A qualidadedo
espaço, suas dimen'sões, perspectivas, tratamento e estrutura transformam estas vastas
experiênciasem arremedos caricatos do modelo de origem.

, Como foi comentado anteriormente, soluções-tipo e protótipos, na medida em que
fossem utilizadas de uma forma rigorosa e cujos resultados passassem por um processo
constante e sistemático de avaliação e crítica, poderiam ser úteis para a formulação de
conceitos. Isto é, através da experimentação e crítica, seria possível definir atributos
abstratos a partir da experiência concreta, servindo esses atributos para ampliar o
desenvolvimentode futuras e novas soluções.

No entanto, esta não foi a experiência na política habitacional brasileira. Na verdade, as
soluções correntes são, basicamente, ftuto da vontade do cliente, ou seja, de um
conjunto de fatores restritivos externos ao arquiteto e que tem levado a uma limitação
muito grande do ato de projetar. Além disso, ao não fornecer instrumentos ftutos de
pesquisas que possibilitasse a avaliação sistemática da produção, tendo por base
princípiosmais abstratos de forma/função, ou seja, de códigos formalizados, a produção

T .

102 MACEDO, Silvio Soares (1995). "Espaços livres." ln: Paisagem e Ambiente -Ensaios 7. São Paulo,
FAU/USP, p. 36. "
103 COMAS,CarlosE.D. (1986).op. citop. 128.
104Exemplo disso pode ser identificado pelas inúmeras pequenas marcenarias que se instalaram nas
imediações do Conjunto COHAB ltaquera em São Paulo que surgiram para produzir mobiliário
dimensionados especialmente para as condições de dimensionamento dos apartaInentos do conjunto.
105SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos (1983). "Dizei-me cidade brasileira se alguma arquitetura há
tão bela e tão altaneira?" ln: Revista Proieto, n° 53, julho 83, pp. 36-42.
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tende, pela força do conjunto instrumental e dos determinantes externos do cliente, à
reprodução de soluções e nunca à inovação.

Verifica-se aqui que, ao atuar de forma predominantemente imitativa de soluções
inadequadas, reproduz-se as inadequações de forma generalizada.

Ao considerar as extremas diferenças existentes no território nacional quanto a
ecossistemas e cultura, por exemplo, é extremamente dificil de se compreender como
um mesmo modelo morfológico pode ser considerado adequado para resolver o
problema do desenho do espaço habitacional brasileiro, em qualquer longitude e
latitude.

Da mesma forma, é complicado aceitar que um modelo baseado no isolamento dos
edificiosno terreno pode atender satisfatoriamente situações peculiares de insolação e
ventilação, tanto urbanas quanto do edificio, encontrados em ambientes tão diversos
como os do nordeste, no norte e no sul do país, no litoral e no seu interior, nas planícies
e nas encostas e que demonstram a não incorporação de toda uma linha de investigação
que tem procurado associar custos, clima e forma urbana, como os de Mascaró J.
(1986)106;Romero (1986)107 e Mascaró L. (1986)108, Alucd, Carneiro e Barmy
(1986)109entre outros, ou formas de urbanização com estruturas ambientais urbanas,
como emMacedo (1993)110.

Mesmo assim, resta o vácuo na pesquisa arquitetônica daquela produção que busca
compreender de forma mais genérica as relações entre morfologias urbanas e formas de
apropriação social do espaço, para a nossa variada realidade nacional. Neste aspecto, é
de fundamental importância que se possa compreender as variações entre as estruturas
morfológicas de diferentes locais e culturas mas, também, o que elas possuem de

)nvariantes podendo, desta forma, constituir-se em importantes pistas de desenho, na
medida em que põem de manifesto as características do espaço que são recorrentes na
produção de morfologias urbanas. Por outro lado, há toda uma experiênciaconcreta dos

-ftacassos de conjuntos de habitação de massa no Brasil que pode servir como suporte
materialde investigação.

Trata-se de reter dessas experiências, que se manifestam através das alterações das
morfologias impostas pelo desenho por parte do usuário do espaço, o que elas possuem
de subjacente, enquanto regras de ordenação espacial articuladas ao seu uso social e que
pudessem, pela sua compreensão, possibilitar novas abordagens na geração de espaço
vivencial.

o que se verifica de concreto nos processos de uso de uma grande parte da produção
habitacional de massa no Brasil, materializada através dos conjuntos BNH/COHABs,

106 MASCARá, Juan (1986). "A forma urbana e seus custos."In: TURKIENICZ, Benamy & MALTA,
Mauricio (org.). Desenho urbano. Anais do 11SEDUR - seminário sobre desenho urbano no Brasil. São
Paulo, CNPqlFINEP/PINI, pp. 61-68.
107 ROMERo., Marta AB. (1986). "Princípios bioclimáticos para o desenho urbano." In:.
TURKIENICZ, Benamy & MALTA, Mauricio (org.). Desenho urbano. Anais do 11SEDUR - seminário.
sobre desenho ufbano no Brasil. São Paulo, CNPqlFINEP/PINI, pp.69-78.
108MASCARá,LuciaR. de (1986)."a climacomoparâmetrode desenhourbano."In: TURKIENICZ,
Benamy & MALTA, Mauricio (org.). Desenho urbano. Anais do 11SEDUR - semináriosobredesenho
urbano no Brasil. São Paulo, CNPqlFINEP/PINI, pp.79-89.
109 ALUCCI, Márcia; CARNEIRO, Cláudia; BARMY, João G. de A. (1986). Implantação de conjuntos
habitacionais: recomendações para adequação climática e acústica. São Paulo, 1FT.
110MACEDo., Silvio Soares (1993). Paisagem.. litoral e urbanismo do éden à cidade. Tese de Livre-
Docência submetida à FAUIUSP. São Paulo, o autor.
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são processos de transformação espacial a partir de um desenho que, em geral, adota um
mesmo modelo morfológico.

O que chama atenção, no caso brasileiro, é uma ausência generalizada, tanto dos agentes
estatais responsáveis, como por parte de setores acadêmicos, de uma critica substancial
à produção habitacional efetuada através de conjuntos residenciais que superasse a
avaliação dos aspectos meramente formais e que não consegue explicar as razões do
fracasso na utilização dos modelos correntes. Fracasso este identificado, basicamente,
pela não aceitação dos padrões espaciais propostos pelos projetos e que a população,
por seu lado, altera-

Reprodução de soluções e alterações morfológicas por parte da população refletem de
forma bastante contundente a ausência de uma teoria que vincule espaço e sociedade,
em especial a partir da própria disciplinaarquitetônica.

Assim, as soluções parecem ser propostas de forma independente da sociedade que a
utiliza, como se a sociedade fosse destituída de seu componente espacial e como se o
espaço fosse desencamado do seu conteúdo social.

O que se tem assistido nos últimos anos, de forma generalizada nos conjuntos
residenciais brasileiros, é um processo de intervenção da população no espaço, fruto
evidente da incapacidade dos moldes vigentes de produção habitacional, pelas
modalidades descritas acima, de responder de forma clara às expectativas
configuracionaisdo espaço.

Isto se dá no interior de um processo maior do que o meramente formal. É um processo
de transformação mesma do modelo morfológico que implica em alteração de estrutura
e não apenas de ordem.

. Desta forma, esses conjuntos residenciais têm passado por processos que, se entendidos
de forma adequada nas suas dimensões abstrata e genérica, podem permitir avanços
importantes na teoria arquitetônica.

Através dessas intervenções, pode-se dizer que os conjuntos habitacionais mencionados
têm passado por um duplo processo de transformação:

a) por um lado, apresentam um padrão espacial global e em larga escala,
planejado, como fruto da ação racional do projeto;

b) por outro lado, a ação individualizada dos moradores gera um
desenvolvimento em pequena escala, no interior da situação anterior e, como resultado,
propõe uma nova estrutura global aos assentamentos projetados.

Isto permite o encaminhamento de algumas questões fundamentais:

a) através do uso do conhecimento social acumulado, as intervenções
individuais, pelas suas regras de geração e agregação, originam uma ordem espacial na
qual são resolvidas não apenas as relações de âmbito local mas, ao mesmo tempo, o
funcionamento de um sistema espacial global;

I
b) esse sistema global corresponde a uma configuração, através das suas

condições peculiares de adjacência ou permeabilidade, as quais unem as partes com o
todo num sistema inteligível;

c) as questões enunciadas anteriormente, de forma dialética, respondem pelos
aspectos de forma/função e pela relação espaço/sociedade.
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o que transparece desta experiência,e que é necessário testar é que, não só do ponto de
vista da origem da organização espacial realizada pelo projeto mas, fundamentalmente,
na sua estrutura subjacente, tal como examinada, por exemplo, pelos estudos de
Alexander (1966)1ll e os de configuração espacial, pode-se dizer que esses conjuntos
passam de um padrão morfológico característico da cidade 'planejada' para um padrão
morfológico que tende a recuperar as características de cidade 'tradicional';

A incorporação dessas experiências, como forma de acumulação de conhecimento
acerca da arquitetura e da cidade, deve ser feita através da utilização do conhecimento
analítico. Desta forma, pode-se ampliar a compreensão acerca das relações entre
sociedade e espaço e, do ponto de vista do campo disciplinar da arquitetura, entender
melhor as imbricações entre teoria e desenho.

I

111 ALEXANDER, Cristopher (1966). "A city is not a tree." In: Design. n° 206, Frebruary 1966, pp.46-
55.
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O CONJUNTO RUBEM BERTA E A HABITAÇÃO
SOCIAL NO BRASIL

. "All collectivities have defUJed locaIes of operation:
physical setlings associated with dle 'tJ,pical inleractions'

composing t/wse collectivities as social systems. (...)The locales of
COllectil'Ílies are inlegrallly involved with the strllctural

constitlltion of social systems, since common awareness
ofproperties ofthe settting ofinleraction is a vital
element involded in the sllStaining of meaningfllll

commllnication between actors... "lll

Antecedentes - A construção do Conjunto ResidencialRubem Berta pela Companhia de
Habitação do Estado do Rio Grande do Sul é fruto da atuação do Estado brasileiro no
atendimento da demanda social por habitação e que, do ponto de vista da lógica da
produção capitalista,funciona como parcela da reprodução da força de trabalho.

Constituindo-se como parte integrante da reprodução da força de trabalho, a habitação,
tal como outros bens de consumo coletivo (Castells)l13,é introduzida como tema de
importância, à medida que o processo de acumulação capitalista assume seu caráter de
modo de produção dominante e, no caso do Brasil recente, com o capitalismo
monopolista de Estado.

112
Todas as coletividades possuem locais de operação definidos: entomos fisicos
associados a 'interações típicas' constituem essas coletividades como sistemas
sociaiS.C..) As localizações das coletividades estão integralmente envolvidas com a
constituição estrutural dos sistemas sociais, uma vez que o conhecimento comum
das propriedades do ambiente da interação é um elemento vital envolvido na
sustentação da comunicação significativa entre atores(...)

GIDDENS, Anthony (1981). A contemporary critique of historical materialism -power, property and
state. voLl. London, Macmillan, p. 39, tradução deste autor.
113CASTELLS, Manuel (1977). La questión urbana. 4300. Madrid, Siglo Veitiuno Ed.
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No entanto, o debate acerca da questão da habitação no capitalismo surge desde sua
emergência na Europa. Engels114avalia a' situação da habitação no quadro do
capitalismo europeu, fazendo criticas às soluções defendidas por Proudhom .epela
burguesia da época, as quais centravam-se, basicamente, na transformação de todos os

inquilinosemproprietários..115 -

Deve-se ressaltar que a preocupação da classe burguesa em relação às condições de
habitação proletária trazia, no seu interior, uma preocupação com sua própria
sobrevivência. As péssimas condições de alojamento do proletariado acarretavam sérios
riscos sanitários, extensivos à própria classe burguesa. Os surtos de pestes e de doenças
epidêmicas não faziam distinção de classe (fig.31).

Figura 31 - Condições de moradia no inicio da Revolução industrial. Altas densidades em habitações insalubres
em áreas sem nenhuma infra~strutura eram situações comuns nas metrópoles industriais emergentes.
Fonte:BENEVOLO,Leonardo(1983).A históriada cidade.São Paulo,Perspectiva.

Os países europeus, já na virada do século 19 para o 20, iniciam o debate acerca da
habitação social e fazem surgir as primeiras tentativas de solução, como na Holanda,
Inglaterra, Áustria, Alemanha e Itália. Essas experiências se consolidam como
realizações concretas, principalmente com o surgimento de um sindicalismo forte e a
subida ao poder dos partidos socialistas.

i.

114 ENGELS, Friedrich (1975). A questão do aloiamento. Lisboa, s/ed., Coleção Textos Políticos.
]15De acordo com Engels, a solução proposta por Proudhom para resolver o problema da habitação,
"longe de trazer um alívio à classe operária, voltou-se diretamente contra ela", uma vez que encobre o
conflito principal de classe. Além disso, considera que "as economias investidas pelo trabalhador na sua
pequena casa converter-se-iam,em certa medida, no capital (...) não para ele, mas para o capitalista de
quem é assalariado." ENGELS, Friedrich (1975). op. citopp.59 e 91-92.
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A industrialização desses países, com o aumento da demanda por habitações e a
degradação fisica dos estoques disponíveis, trazem à tona a habitação como questão e
como problema.

O período entre guerras é de extrema fertilidade no que diz respeito às proposições de
novas ordens espaciais que fossem adequadas a uma sociedade moderna emergente,
para a qual os avanços da ciência e da tecnologia pareciam condenar a um futuro de
progresso e felicidade.

Este ideário era comum tanto para o mundo ocidental capitalista quanto para o nascente
bloco soviético.

O espaço novo gestado no interior de ambos os blocos econômicos traz semelhanças
que sugerem que ideologias antagônicas podem assumir os mesmos rebatimentos
espaciais. Isto era possível pelo fato de compartilharem uma visão de um mundo novo,
socialmentemais justo, no qual as conquistas do homem pudessem ser igualitariamente
distribuídas.

Este é um período em que a discussão do espaço é estreitamente vinculada aos
processos políticos experimentados pelos êliversos paises, como naqueles onde os
partidos socialistas tomam-se politicamente relevantes, como na Holanda e Alemanha,
por exemplo, muito embora Le Corbusier já enfatizasse ser necessário tratar das
questões relacionadas com a organização do espaço, a partir de uma visão técnica
'competente'.

Deste período podemos destacar como relevantes para o debate acerca do espaço:

a) os estudos promovidos em tomo da habitação mínima, como no 2° CIAM -
. CongressosInternacionaisde ArquiteturaModerna, realizadoem 1929 em Frankfurt
(fig.32);

~I[QQJ

Figura 32 - Estudos de moradia
mínima discutidos no 2° CIAM,
1929.Até então, a habitação era o
centro do debate e das
proposições.
Fonte: BENEVOLO, Leonardo;
MELOGRANI, Carlo; LONGO,
Tomaso (1978). La provectación
de Ia ciudad moderna. Barcelona,
Gustavo GiIIiEd.

d

b) as propostas de Gropius de habitações núnimas para populações urbano-
industriais;

c) as proposições de agregação higiênica de edificios, como as de Gropius, em
1930116(fig.33);

I
116

A obsessão pela higiene polariza-se em tomo de noções de sol e verde. (...) Estes
objetivos levarão os urbanistas progressistas a fazer o velho espaço fechado explodir
para desdensificá-lo, para isolar no sol e no verde edificios que deixam de ser
ligados uns aos outros para tomar-se 'unidades' autônomas. A conseqüência maior
é a abolição da rua, estigmatizada como um vestígio de barbárie, um anacronismo
revoltante. CHOAY, Françoise (1979). O urbanismo. São Paulo, Editora
Perspectiva, p. 21.
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Figura 33 -Relação entre altura e afastamento entre edificações, mantendo condições de insolação, ventilação
e vista, de acordo com Gropius, 1930. Em "a" e "c", implantação dos esquemas; em "b" e "d", elevações.
Fonte: BENEVOLO,Leonardo; MELOGRANI,Carlo; LONGO, Tomaso (1978). La provectación de Ia ciudad
moderna. Barcelona, Gustavo GiIIiEd.

d) a busca de uma estandardização de habitações promovidas na União
Soviética.

Todos esses são exemplos do debate acerca de como encontrar soluções para o
, problemadas novas necessidadesespaciaisgeradas pela sociedademoderna, seja ela
capitalista ou comunista, centrada na idéia de progressol17 (Choay, '1979118;Benevolo;
Melograni & Longo', 1978119).

Neste período encontra-se, também, boa parte da produção, principalmente teórica, de
Le Corbusier acerca do edificio e da cidade modernos, colocando a habitação sempre
como o ponto focal do debate arquitetônico travado neste período, assim como o foi
nos CIAMs, no final da década de 20. A cidade passa a ser objeto e centro do debate, no
interior do Movimento Moderno, apenas a partir do 30 CIAM, em 1930.120

Outra conseqüência que pode ser indicada a este respeito, refere-se ao desconforto ténnico decorrente do
uso de tipologias edificatórias que, pela superexposição ao clima a que estão sujeitas, acabam
funcionando, para os que podem pagar, apenas mediante climatização artificial. A natureza passa a não
ser mais um dado de um problema de arquitetura a ser resolvido.
]]7 É preciso, para obter a 'eficácia moderna', anexar os métodos de estandardização e

de mecanização da indústria. A racionalização das formas e protótipos separa,
aliás, as pesquisas das artes plásticas. Com efeito, os membros da Bauhaus, tanto
quanto os urbanistas neerlandeses ligaram-se estreitamente a P.Mondrian, Van

Doe~urg e aos promovedores do Stijl; os arquitetos urbanistas soviéticos
graVItaram no grupo construtivista, em torno de Malevitch e Tatlin; Le Corbusier
foi, com A Ozenfant, em 1920, o fundador do 'purismo'. CHOAY, Erançoise
(1979).op. citop. 20)

118CHOAY, Françoise. (1979). op. cito
119BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Cado; LONGO, Tomaso Giura (1978). La provectación de
Ia ciudad moderna. Barcelona, Editorial Gusta~o Gilli S.A.
120Le Corbusier publica, neste período: "Vers une architecture':, de 1923; "Urbanisme", de 1925; "La
Ville Radieuse", de 1935.
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A experiência européia se difunde de forma mais ampla pelo continente americano
através da influênciados trabalhos de reconstrução que se dão no velho continente após
a Segunda Grande Guerra, e que são acompanhados por amplos processos de
planejamento e desenvolvimento, abarcando regiões que ainda se encontravam fora
dessa problemática, como Portugal e Espanha.

O periodo posterior à Segunda Grande Guerra sugere uma avaliação da produção
arquitetônica em diversos níveis. Por um lado, as necessidades de reconstrução geram
situações propícias à materialização dos conceitos modernos advogados como ideais, de
um modo mais intenso e extenso. Por outro lado, as estratégias de desenvolvimento
utilizadas nos principais países europeus promovem toda uma fase de retomada da
construção de cidades novas, sejam dormitórios, sejam auto-suficientes, fase esta que se
prolonga pela década de 60 adentro (figo34)o

Todo este desenvolvimento é possível, nesses países, pelos esforços de pós-guerra que
incluem maciços investimentos americanos os quais beneficiam, inclusive, países
perdedores da guerra, como Itália e Alemanha.

Do ponto de vista do modelo, no entanto, o final da 23Guerra e o desvendar de novas
formas de destruição promovidas pelos avanços científicos definem para o projeto
modernista seus limites tendo por base um ideal de progresso social e humanitário,
postoà disposiçãodoshomenspelodesenvolvimentoda razãoe da ciênciao 121

Desta forma, a ciência passa a ser encarada, também, por seu lado sombrio e do
potencial de destruição, pondo a descoberto a ftagilidade de sobrevivência da própria
espécie humana, que passa a mover-se no interior de um delicado equilíbrio delimitado
pela geopolítica das duas grande potências emergentes após a 23Grande Guerrao122

. Um outro aspectoque acompanhaa experiênciaurbanísticado segundopós-guerraé o
desenvolvimento de todo um trabalho de crítica e de avaliação, por diversas disciplinas,
do que representam os espaços urbanos desenhados para a população residente, seja em
termos de organização social, de efeito&emocionais, entre outros. Desta forma, o
modelo espacialhegemônico é posto à provao

A problemática da arquitetura de habitação social pôde contar com importantes
contribuições de arquitetos de renome que, tanto do ponto de vista teórico, como na
produção de propostas espaciais, alimentaram o debate acerca do tema como, por
exemplo:

121 Isto faz parte do eternodebate acercados limiteséticos do uso da ciência,seja como criadora de
formas novas de destruição da vida, como os avanços científicos utilizados em situação de guerra ou de
coação, ou nas novas modalidades de manipulação genética e das possibilidades tanto promissoras
quanto sombrias do seu uso pela humanidade.
122É nesseclimaque,na Filosofia,assumemrelevânciaas posiçõesdo Existencialismode Sartree que

irá influenciar t~ umageração.
Sartre diz que quando o homem percebe que existe e que um dia terá que morrer, e
sobretudo quando não vê qualquer sentido nisto tudo, ele passa a experimentar o
medo (o..)o homem se sente alienado num mundo sem sentido (...) os humanistas
do Renascimento tinham propagado em tom de triunfo a liberdade e a
independência do homem. Para Sartre, a liberdade do homem era como uma
maldição. ('0.) o homem nunca pode negar sua responsabilidade pelo que faz.
GAARDER, Jostein (1995). O mundo de Sofia. São Paulo, Companhia das Letras,
ppo486/487.



Capítulo 2 - O Conjunto RubemBerta e a Habitação Social no Brasil

.;..

68

a) Parte do tecido residencial de Harlow, Inglaterra, 1947 (esq.), onde um traçado mais livre é utilizado na
habitação em esquemas de hierarquia e repetição, contrastando com o centro comercial, onde é adotado um
rigido sistema ortogonal e volumétrico (dir.).

b) Planimetria geral do centro de
Farsta, Suécia, 1953. A utilização de
diversas tipologias habitacionais de
16, 3 e 2 pisos se dá no interior de
extensas áreas verdes, as quais são
utilizadas, como nas cidades jardins,
como elementos de separação e ao
mesmo tempo de fusão com o campo
circundante.



Capitulo 2 - O Conjunto RubemBerta e a Habitação Social no Brasil 69

CUMBERNAULD

.\j,rd ,\ I'""I «

c) Planta esquemática de Cumbernauld,
Inglaterra, 1956. Aqui são adotados soluções
oriundas dos debates realizados
anteriormente sobre os problemas existentes
nas cidades novas"enfatizando a valorização
dos centros comerciais urbanos. A inserção
da cidade no interior de um cinturão verde
continua sendo a regra.

d) Planimetria geral do grande conjunto de Toulouse-Ie-
Mirail (esq.), próximo a Paris, França, 1961, onde se busca
tratar o bairro como um organismo unitário. Observa-se que
a área do novo bairro é praticamente equivalente à de Paris,
muito embora a solução adotada seja muito diferenciada em
função das tramas formadas pelos grandes edifícios
(acima).
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e) Planta esquemática de Stevenage, Inglaterra, 1964 (esq.) Os princípios composítivos assemelham-se aos de
Cumbernauld: cinturões verdes separando a área urbana e as principais funções; áreas residenciais com
desenho mais livre; centro marcado pela volumetria e composição mais ortogonal (acima).

Figura 34 - 'Exemplos de cidades novas européias, no segundo pós-guerra.
Fonte: BENEVOLO,Leonardo; MELOGRANI,Carlo; LONGO, Tomaso (1978). La proyectación de Ia ciudad
moderna. Barcelona, Gustavo GilliEd.

a) na Holanda, com Berlage (fig.35);
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Figura 35 - Plano de Berlage para a
extensão de Amsterdan, onde seriam
implantados os - conjuntos de
habitação social. Construído entre
1917 e 1940, este plano ,possui como
característica principal a estruturação
da extensão profundamente
associada ao setor antigo da cidade,
através da utilização de um sistema
de circulação que, embora organize o
novo setor como uma área singular,
garante uma continuidade da ordem
presente na cidade velha.
Fonte: baseado em CASTEX, Jean;
DEPAULE, Jean-Charles; PANERAI,
Philipp~ (1980). Formes urbaines: de
l'TIotà Ia barre. Paris, Dunod.

b) na Áustria, com Otto Wagner;

c) nf Alemanha,com Bruno Taut e Emst Mai (fig.36).

Morfologicamente, essas soluções evoluem de tratamentos modernizados com técnicas e
materiais tradicionais, -como' no caso de Berlage, a uma aplicação generalizada dos
princípios da cidade modernista que amplia seu alcance em especial após a 2aGuerra
Mundial, onde os trabalhos de reconstr:uçãoeuropéia enéontram seu campo de difusão.
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Figura 36 -Propostas de habitação social executadas por Ernst Mal, primeiramente Inspiradas na cidade Jardim,
como no caso do Siedlung Rõmerstadt (esq.), construido entre 1927 e 1928 e, posteriormente, nos prlncipios
raclonallstas, como no Sledlung Westhausen, construido entre 1929 e 1931 (dlr.). Neste último exemplo, é
Interessante observar como a proposta raciona lista tende a corresponder aos esquemas de Implantação que
serão sugeridos por Groplus em 1930 e Ilustrado na Figura 33. Além disso, pode-se Identificar a utilização de
principlos que constarão da Carta de Atenas, que será promulgada dois anos após a conclusão destas
habitações.
Fonte: CASTEX, Jean; DEPAULE, Jean-Charles; PANERAI, Phlllppe (1980). Formes urbalnes: de I'ilot à Ia barre.
Paris, Dunod.

As regrasmorfológicasque começama ser introduzidas,por exemplo,por Ernst Maino
SiedlungWesthausen ilustrado acima, antecipa o que servirá como moado pela Carta de
Atenas logo depois:

independência do tipo edificatório com respeito aos alinhamentos viários(...);
correspondência da fonua arquitetônica com a organização interna do edificio(...);
coincidênci~ entre modelo e protótipo com o fim de se obter as máximas
possibilidades de repetição.123

As características básicas da solução modernista para a habitação social poderiam ser
resumidas como:

repetição e combinação modular, a austeridade fonual sentida como estreiteza
funcionalista, o aborrecimento de uma arquitetura desencarnada, o mito da
tecnologia... A ergonomia, a contenção fonual e a discrição se interpretavam como
anonimato, como esterilidade.124

Habitação social no Brasil - No Brasil, a habitação surge como questão tardiamente,
como tardio foi seu processo de industrialização.

t
123 AYMONINO, Cado (1981). EI significado de Ias ciudades. Madrid, H. Blume Ediciones, p.127,
tradução deste autor. De acordo com o autor, uma das contribuições importantes do movimento
funcionaIista é exatamente a de incorporar a habitação no debate acerca da tipologia edificatória, até
então aplicada, via de regra, para equipamentos coletivos, ficando a habitação subordinada ao
preenchimento de tramas viárias.

124 ISASI, Justo (1986). "La vivienda social. Vn proyectoeuropeo." ln: A & V - monografiasde
arQuitecturay vivienda, n° 7, Madrid, Sociedad Estatal de Gestión para Ia Reabilitación y Construcción
de Viviendas S.A., pp.21-22, tradução deste autor.
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Muito embora a indústria já viesse se desenvolvendo em todo o território nacional
anteriormente, é durante e após a 2a Grande Guerra que o pais passa por um processo
de industrialização acelerado, que modifica as estruturas de produção então vigentes e
as estruturas espaciais a ele relacionadas.

A par das antigas vilas operárias atreladas à grande indústria, algumas experiências de
porte considerável oçorreram na esteira do desenvolvimento industrial e da classe
operária no país, antes da criação do Banco Nacional da Habitação.- BNH, em 1964
(fig.37).

Figura 37 - Diversas indústrias no Brasil criaram pequenos núcleos ao redor de unidades fabris, para a moradia
de seus operários. Em Rio GrandelRS, no final do século passado, uma indústria têxtil construiu a Vila
Rheigantz, a partir da observação de experiências feitas numa viagem à Inglaterra do seu proprietário, o
Comendador Rheigantz. Esses assentamentos, além de uma relativa auto-suficiência, compreendiam hierarquias
espaciais e das tipologias habitacionais, dependendo da situação funcional do empregado. À esquerda,
habitação operária. À direita, moradia de técnicos especializados.
Fonte: NaRRO, Julio Arjel (1991). As vilas operárias da República Velha. Rio Grande do Sul, 189011930. Porto
Alegre, o autor.

Deve-se registrar as iniciativas dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, os chamados
IAPs, instituições representativas de setores específicos da classe trabalhadora, antes da
sua unificação e centralização ocorrida durante o Regime Militar, com a criação do
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, depois transformado em Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS. Diversos IAPs propuseram conjuntos
residenciais em várias cidades do pais, como:

a) o implantado em Porto Alegre (fig.38);

.....
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Figura 38 -Na página anterior, Conjunto resldenclal IAPIIPorto Alegre, exemplo de habitação social pré-BNH:
implantação (esq.) e vista aérea (dir.) Observa-se que a implantação assemelha-se, em parte, àquela apresentada
em alguma cidades novas inglesas como Harlow (Figura 34a), numa maior aproximação com os conceitos da
cidade jardim. Estes conceitos são utilizados, neste período, em díversas experiêncías urbanístícas pelo mundo
afora, incluindo o Brasil, onde Unwin & Parker, os responsáveis pela construção, em 1904, de Letchworth, na.
Inglaterra, a primeira cidade jardim, participam de proposições na área dos jardins, na cidade de São Paulo.
Fonte: XAVIER,Alberto & MIZOUGUCHI,Ivan (1987).Arquitetura moderna em Porto AleQre.São Paulo, Pini.
Nesta página, à esquerda, implantação geral de Letchworth.
Fonte: MERINO,Antonio Bello-Morales (1978). Las nuevas ciudades residenciales. Madrid, Editorial Dossat S.A.
À direita, vista de rua comercial de Letchworth, hoje.
Fonte: foto deste autor.

b) O projetado para Belo Horizonte pelo respectivo IAPI - Instituto de
Aposentadoriae Pensãodos Industriários,durantea décadade 40 (fig.39),

Figura 39 -Perspectiva de um projeto de conjunto residenciallAPlf Belo Horizonte: outro exemplo de habitaçãosocial no Brasil na década de 40.

Fonte: INSTITUTODE APOSENTADORIAE PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOSDE MINASGERAIS (1940). Bairropopular a ser construido em Belo Horizonte. S.L.:s.n.
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Outras experiências importantes e de vulto surgem pelo país todo, como é o caso do
Conjunto Pedregulho, no Rio de Janeiro, de A. Reidy, do final da década de 40 e início
da de 50 (fig.40).

Figura 40 - Conjunto Pedregulho, de A. Reidy, no Rio de Janeiro
(1947-1952):conceitos modernos para a habitação social.
Fonte: BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carlo; LONGO, i
Tomaso (1978). La provectación de Ia ciudad moderna. Barcelona, i
Gustavo Gilli Ed. I

As estruturas morfológicas propostas são bastante variadas. De um lado, o exemplo do
Conjunto IAPI de Porto Alegre aproxima-se dos ideais da Cidade Jardim os quais, em
alguma medida, eram utilizados na mesma época para algumas cidades novas inglesas
como Harlow (fig.34a). Por outro lado, a proposta de Reidy para o Conjunto
Pedregulho assume um caráter inovador modernista, num momento de grande
efervescência e divulgação do movimento moderno, posteriores às visitas que expoentes
internacionais da Arquitetura Moderna haviam promovido pela América Latina e o
Brasil, incluindo Le Corbusier, que produz esboços de proposições urbanísticas para o
Rio de Janeiro, Sãp Paulo e Montevidéu, além de participar dos es~dos para o marco. ,

arquitetôníco mode.rno,representado pelo edificio do Minístério da Educação, que seria
construído no Rio de Janeiro, então capital do país.125

A partir da década de 40, a questão habitacional é cada vez mais debatida, quanto mais
se acentua o processo de urbanízação. No início da década de 60, a questão habitacional
se acirra e suscita uma série de encontros e proposições, na esteira-do debate nacional
sobre as Reformas Estruturais de Base que atinge o auge no governo de João Goulart o
qual, logo em seguida, é abortado pelo golpe militar de 64.

Desde então, com o reforço da intervenção do Estado no processo de acumulação
capitalista no Brasil, o papel da habitação, no interior desse processo, assume lugar de
relevo, não apenas como componente político de resolução de tensões sociais criadas
pelo modelo de acumulação mas, também, pela sua função no próprio processo de
acumulação. A partir daí, a habitação tem enfatizado o seu caráter de mercadoria, como
equipamento de consumo coletivo, sob a responsabilidade do Estado.

No entanto, este papel é dado historicamente no interior de uma formação social.
Quando ocqrrem alterações das suas características modifica-se, também, sua inserção

]25Sobre as viagens de Le Corbusier e de outros arquitetos de renome no cenário internacional à
América Latina, a divulgação dos ideais modernistas para a arquitetura e urbanismo, bem como a
descoberta para o mundo das arquiteturas modernas locais, é interessante o exame do texto de:
LIERNUR, Jorge Francisco (1992). "Un nuovo mondo per 10 spirito nuovo: le scoperte dell'America
Latina da parte della cultura architettonica deI XX secolo" In:Zodiac, n° 8, Settembre1992/Febraio
1993. Milano, Editrice Abitare Segesta Spa, pp. 85-121.
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no processo produtivo/reprodutivo. A introdução de políticas neoliberais por parte dos
últimosgovernos federais tomam manifestasessas mudanças.

No Brasil, antes da criação do BNH em 21 de agosto de 1964, já era evidente o
problema da habitação e das condições urbanas geradas pelo avanço do modo de
produção capitalista, o qual estava produzindo uma reversão das características da
distribuição da população no país. De uma situação caracterizada historicamente pela
presença de uma parcela maior da população nas áreas rurais, o país passa de forma
acelerada a reverter essa situação em favor das áreas urbanas.

As dificuldadesapresentadas, de um lado, pelo mercado de habitação, em acompanhar a
demanda nova e, por outro, pela grande massa do proletariado urbano) em ter acesso a
uma mercadoria necessária mas, ao mesmo tempo, distante das suas possibilidades
financeiras,coloca a questão da habitação no centro do debate nacional.

Uma dessas discussões é registrada num documento produzido por Goldman126,onde é
feita uma retrospectiva da experiência da habitação social em diversos países e refaz a
experiência brasileira trazendo, inclusive, algumas propostas de moradia popular na
forma de modelos e que se enquadram no âmbito de formulação de soluções-tipo
(figA1).
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126 GOLDMAN, Simão (1963). Diretrizes para uma política de habitação. Porto Alegre, Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do Sul.
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Figura 41 -Projeto de moradia popular econômica de Goldman. Segundo suas propostas, a construção de
moradias populares não implica necessariamente a adoção de uma nova ergometria, como é a regra a ser
utilizada no Conjunto COHABlBNH.O tamanho dos compartimentos são os normalmente utilizados em moradias
comuns: dormitório de casal com áreas com 12,00m2 ou mais; segundo dormitório com áreas acima de 9,00 m2,
sala de estar com mais de 15,00 m2; cozinhas com áreas em torno dos 6,00 m2. a) proposta para casas com dois
dormitórios; b) outra versão para casas de dois dormitórios; c) proposta para casas com três dormitórios; d)
fachada de frente e lateral, comuns a todos os tipos de moradia.
Fonte: GOLDMAN,Simão (1963). Diretrizes para uma política de habitacão. Porto Alegre, Caixa Econômica
Federal do Rio Grande do Sul.

Mais importantes ainda, pelo seu conteúdo, são os documentos produzidos por
intermédio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, anteriormente a 1964 onde, em linhas
gerais, é proposta uma política habitacional para o país, formas de financiamento e
gestão e que guardam um grande paralelo com a lei de criação do BNH, logo depois.

Talvez por encontrar-se neste estágio de proposições é que foi possível ao governo
militar instalado no país em abril de 1964, enviar ao Congresso Nacional a proposta de
criação do Plano Nacional de Habitação, como sua mensagem n° 1, aprovada logo em
seguida.

Desta forma, cria-se o Sistema Financeiro da Habitação - SFH, com o Banco Nacional
da Habitação -BNH, como seu órgão central.

A lei tinha

por objetivo acelerar a atividade da construção civil, dada sua elevada participação na
geração de renda interna, sem pressões na balança comercial, e grande capacidade de
ocupação de mão-de-obra. Destinava-se também a gerar condições que propiciassem
uma ampliação na oferta de moradias, com prioridade de atendimento às famílias de
menor renda 127

I .
Fica claro que, desde o início, a questão primordial era a introdução da habitação de
massa como atividade econômica em si, na forma de circulação de capital. O
atendimento às necessidades de moradia vem na esteira e como resultado destas medidas
de caráter macroeconômico.

127 BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO (1979). Proietos sociais. Rio de Janeiro, BNH, p.7.
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o SFHera composto por recursos provenientes de poupança compulsória, através do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, depositado pelas empresas, e pela
poupança voluntária, através das Cadernetas de Poupança e das Letras Imobiliárias.

De acordo com a nova política implantada, o atendimento das demandas habitacionais
para faixas de renda mais elevada seria operado pela iniciativa privada, com
financiamentodo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE; o segmento
formado pela população de renda média, isto é, de três a cinco salários mínimos
mensais, deveria ser atendido, em parte pela iniciativa privada e em parte por
Cooperativas Habitacionais; já para a população com renda inferior a três salários
mínimos mensais, o atendimento deveria ser feito por iniciativa de empresas públicas,
estaduais ou municipais, através do Programa de Habitação Popular.

Os programas habitacionais destinados à população de baixa renda, além da moradia,
deveriam também possibilitar o acesso à "infra-estrutura urbana e equipamentos
comunitários.,,128Desta forma, são introduzidos como partes integrantes dos conjuntos
de moradia: "água tratada, esgoto sanitário, energia elétrica, centro de saúde, escolas,
vias urbanas para transporte coletivo...,,129.As linhas especiais de crédito a estes
serviços e equipamentos, no entanto, são criadas apenas em dezembro de 1974, como
uma das reformulações ocorridas no interior do Plano Nacional de Habitação Popular -
PLANHAP, instituído emjaneiro de 1973.

As Cooperativas Habitacionais, por seu lado, têm sua primeira experiência já em 1964.
Em 1966 o programa é utilizado para trabalhadores sindicalizados e, passando por
diversasmodificações, chega a uma versão mais atualizada em março de 1975, na forma
de entidades abertas ao público.

.As Companhias de Habitação Popular - COHABs - possuem um âmbito de atuação
diverso, suprindo as faixas de renda entorno dos cinco salários mínimos mensais. Em
1979, existiam no Brasil dez Companhias municipais ou intermunicipais, sendo os casos,

. por exemplo,de São Paulo e Campinas,22 pertencentesaos governos dos Estados,
comoo caso doRio Grandedo Sule umado DistritoFederal.130

A consolidação do BNH e do modelo de política habitacional brasileiro dá-se ao longo,
principalmente,da década de 70, durante o período conhecido como 'milagre brasileiro',
juntamente com o auge do modelo de acumulação monopolista de Estado.

Se podemos situar a problemática da habitação social como tendo recortes espaciais,
econômicos e políticos, a experiência brasileira após 1964 com a criação do BNH tem
claramente priorizado as questões econômicas e políticas, sendo que os aspectos de
organização do espaço, afora os ligados ao seu caráter tecnológico, são considerados
secundários. Isto é atestado pelo fato de que o debate sobre a qualidade espacial
produzida sob o comando do BNH, seja em termos das edificações como do espaço
urbano gerado pelos projetos, apenas muito mais recentemente tem sido objeto de
estudos, como os de pós-ocupação, de análises das morfologias ou das repercussões
sociaisdas estruturas espaciais, por exemplo.I
Do ponto de vista político, a habitação social serviu para atender demandas reprimidas
associadas ao projeto político brasileiro, tradicionalmentepopu1istae paternalista.

128 BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO, op. citop.II.
129BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO, op. cit., p.12.
13°BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO, op. cit., p.15.
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Do ponto de vista econômico, tratava-se de repassar a empresas
monumental capital de giro oriundo de transferências do Estado,
contrapartidas fossem objeto de uma discussão de monta equivalente.

A participação de profissionais de renome na produção do espaço habitacional de massa
no Brasil viabilizada pelo BNH não é a regra. O trabalho relativo à habitação popular,
via de regra parece ser considerado como uma tarefa de segunda categoria.

Por outro lado, a utilização sistemática de versões de um mesmo modelo não permite a
identificação de diferenças qualitativas de monta entre um empreendimento e outro, já
que as regras morfológicas permanecem constantes.

Constata-se que o tema da habitação social no país não guarda correspondência entre a
quantidade do que se produz em termos de número de unidades e o que foi gerado de
conhecimento a partir desta experiência em termos de teoria e crítica.

A redefinição de papéis que se estabelece no mundo inteiro em função do esgotamento
do modelo de acumulação vigente e que se manifesta desde a primeira crise do petróleo
em 1972, repercute num paulatino desmonte não apenas econômico como também
ideológico do Estado, do seu papel e das políticas públicas que afetam a sociedade
brasileira como um todo.

O avanço da ideologia neoliberal, com o paralelo discurso do Estado Mínimo coincide,
no Brasil, com o chamado período de abertura democrática, ou seja, do esgotamento do
regime militar.

privadas um
sem que as

O rearranjo do papel do Estado faz com que as políticas públicas, e a de habitação não é
exceção, entrem numa crise profunda, de ordem política e de financiamento, resultando

. na extinçãodo BNH,no iníciódo GovernoColIor,de cunhonitidamenteneoliberal.

Na esteira desta crise, são englobadas as Companhias de Habitação que se debatem no
interior de um sistema que se arrasta em dificuldades desde, no mínimo, meados da
década de 80. É neste quadro que a Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande
do Sul é extinta em 1995, permanecendo algumas funções dispersas em Secretarias de
Estado. 131

o ConjuntoRubemBerta - A criação do Conjunto Residencial Rubem Berta é fruto
de um longo processo, já no interior do período de crise, tanto do BNH quanto da

]3] O significadodo impactodas medidasde limitaçãoda produçãoe socializaçãodo acessoà moradia,
com a extinção do BNH e, no caso do Rio Grande do Sul, da COHABIRS e a adoção de políticas locais
pró-moradia social, basicamente nos municípios com maior capacidade de investimento e com vontade
política para tanto, por ser um fato ainda recente, ainda está por ser devidamente avaliado. O que se
verifica de concreto é a inexistência de uma política habitacional que substitua aquela desmontada e a
ocorrência de programas pontuais que, via de regra, buscam atender camadas da população que,
anteriormente, deviam ser atendidas pelo próprio mercado privado, como os programas destinados à
moradia para população de renda média. Com isto, a capacidade de avaliação da produção fica ainda
mais reduzida fom um discurso que, mais uma vez, prioriza além da quantidade sobre a qualidade, as
possibilidades de utilização política de uma necessidade social, ou seja, o debate passa a reduzir-se a:
ruim com "Cingapuras", pior sem eles. Cingapura é o nome do programa de desfavelização
empreendido pela administração de Paulo Maluff na cidade de São Paulo o qual, via de regra, constitui-
se de edificios de habitação coletiva com altura de até oito pavimentos, normalmente localizados nas
laterais de avenidas importantes no contexto da cidade. A utilização de edificios em forma de
condominio, sem a titularidade da propriedade, por parte de uma população oriunda de favelas ainda
carece de uma análise, principalmente quando relacionadas com a organização espacial nova, tanto em
termos da estrutura interna dos apartamentos, como das relações urbanas geradas.
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própria COHAB/RS, responsável pelo conjunto, senHo um dos seus últimos
empreendimentosde porte em Porto Alegre. Esta situação de crise manifesta-se, no çasO'
do Conjunto Rubem Berta, nas dificuldadesde manter o ritmo das obras. De um ritmo
relativamente rápido no início da construção no final da década de 70, este passa a se
arrastar até o impasse que culminou com sua invasão em 1987.

O conjunto localiza-se no limite leste do território do município de Porto Alegre,
próximo à divisa com o município de Alvorada. Este setor leste de Porto Alegre era um
dos locais onde se podia encontrar remanescentes de áreas livres de grande porte para a
implantaçãode empreendimentos habitacionaisde vulto, como o em questão.

Historicamente, constitui-se numa região que passa de uma estrutura fundiária de
fazendas, para chácaras de produção leiteira e, antes de serem incorporadas como áreas
urbanizadas, usualmente passam por um período onde permanecem como vazios
urbanos, em mãos de um pequeno número de grandes proprietários fundiários urbanos,
normalmentecom fins especulativos.

O entorno do conjunto, à leste e sul, compunha-se de áreas ainda livres; ao norte,
encontram-se habitações individuais que ocupam loteamentos mais antigos' na forma de
lotes de terra; a oeste, encontra-se o Conjunto Protásio Alves, construído um pouco
antes que o Rubem Berta (fig.42).

A área do terreno é de pouco mais do que 56 hectares e tem como principal acesso a
Av. Baltazar de Oliveira Garcia que, conectando-se com a Av. Assis Brasil, pela Av.
Martim Felix Berta, um dos limites da gleba, forma um dos principais corredores de
ligação ao centro da cidade e uma das vias orientadoras do processo de crescimento
urbano radial de Porto Alegre a partir da península, onde se localiza o centro e o núcleo

- inicialde formação da cidade (fig.43).

I

Figura 43 - Localização do Conjunto Rubem Berta em relação ao centro de Porto Alegre -marcado em achurado
na ilústração -e vias principais da cidade.
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Figura 42 -O entorno do Conjunto Rubem Serta apresentava situações variadas de ocupação por ocasião de
sua implantação. A leste e sul, ainda existiam vazios urbanos. A norte e parte do oeste do conjunto, ocorrem
loteamentos de habitações unifamiliares. Também a oeste, existe um outro conjunto residencial composto de
edifícios de apartamentos, de mesmo padrão do Rubem Serta e construído um pouco antes. Fotos deste autor.

I.
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o eixo da Av. Assis Brasil constitui-se no segundo polo de comércio e serviços em
importância na cidade, perdendo apenas para o polo da área central. Este polo funciona,
também, como um centro de atendimento às populações de cidades à leste da Região
Metropolitana de Porto Alegre que, como Gravataí, Cachoeirinha e Alvorada, algumas
das quais com um forte caráter de cidade-dormitório, possuem na Av. Assis Brasil seu
elo de ligação com Porto Alegre e seu centro urbano132(fig.44).

Figura44 - Parte da Avenida Assis Brasil, segundo polo de comércio e serviços em importânciade Porto
Alegre, atende parcelas significativas de cidades da Região Metropolitana,ao longo desse eixo de ligação com o
centro da cidade.

o projeto implantado foi dimensionado para abrigar cerca de 20.000 pessoas em 4.992
unidades distribuídas em 39 núcleos de quatro blocos de edificios, cada um deles
contendo 32 apartamentos, totalizando 128 apartamentos por núcleo (fig.45).

Cada bloco, construído com ~strutura autoportante de blocos de concreto expandido133,

é composto de 1 apartamento de um dormitório, seis apartamentos de dois dormitórios
e umapartamentode três dormitóriosemcadapavimento(fig.46).

Além das moradias, o projeto previa a instalação de uma série de serviços e
equipamentos como escola, pequeno comércio, centro comunitário, centro de saúde,
posto policial, o tratamento das áreas livres para lazer e recreação e a instalação de
infra-estrutura de água, esgoto sanitário e energia elétrica. Como indicado
anteriormente, estes equipamentos e serviços passam a ser objeto de linhas especiais de
financiamento criados em 1974, no interior do Plano Nacional de Habitação Popular -
PLANHAP.134

132Esta situação é confirmada pelas diretrizes constantes do 1° PDDU - Primeiro Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre, aprovado em 1979, onde a área da Av. Assis Brasil é
denominada de 2° Polo de Comércio e Serviços e sua função explícita é a de servir como filtro ao
deslocanlento dos moradores das cidades próximas ao congestionado centro da cidade.
133A opção adotada em termos estruturais tem dificultado as alterações internas dos apartamentos,
embora essas alterações ocorram com freqüência e, em a1guns casos, com comprometimento da
estrutura dos blocos. A opção em termos de material, por sua vez, tem levado à maior parte dos
moradores a revestir as paredes externas de seus apartamentos para amenizar os efeitos do excesso de
calor absorvido.

134Do ponto de vista teórico, esses complementos à atividade residencial são discutidos no âmbito da
reprodução da força de trabalho, sendo parte dos equipamentos de consumo coletivo tratados, entre
outros, por: CASTELLS, Manuel (1977). op. cito e YUJNOVSKY, Oscar (s/d). Política y mercado de
vivienda en Argentina -marco teórico general de Ia investigación. Buenos Aires, mimeo. Estes autores
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Figura 45 - Projeto do Conjunto Residencial Rubem Berta.

passam a influenciar uma grande variedade de estudos urbanos nessa época. O conceito de habitação
extrapola a unidade residencial em si e inclui os demais equipamentos complementares como os de
saúde, educação, segurança, lazer e recreação e infra-estrutura em geral.
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A fase de construção é extremamente longa. Inicia-se no final da década de 70 e
prossegue mesmo após a invasão, em 1987. Em material publicado pela Prefeitura
Municipal de Porto Alegre em 1980, para divulgação do novo Plano Diretor aprovado
no ano anterior, pode-se observar que, já então, todos os blocos e núcleos estão em
alguma fase de obra, alguns mais completos, outros menos (fig.47).
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Figura 47 - Na página anterior, vista aérea do Conjunto Rubem Berta e do estágio em que se encontra sua
construção em 1980.
Fonte: PORTO ALEGRE, PREFEITURAMUNICIPAL(1980). Plano diretor de desenvolvimento urbano. j)orto
AleQreplaneiar para viver melhor. Porto Alegre, PMPA.
Acima, vista da situação de parte do conjunto em 1983.
Fonte: Arquivo ZH - Jornal Zero Hora.

Este empreendimento seguiu a forma tradicional pela qual, para cada empreendimento
em realização, a COHAB/RS abria inscrições aos interessados na aquisição dos imóveis

, e que tivessem condições de cumprir as exigências deste programa vinculado ao SFH,
tanto em termos de renda mínima e máxima, como de outros aspectos relativos à sua
situação frente, por exemplo, à propriedade de imóveis no município.

A partir dessas inscrições era procedido um sorteio público das unidades entre os
inscritos e, com isto, cada apartamento possuía um destinatário conhecido de antemão,
cujo nome fazia parte de listagem publicadapelo Diário Oficialdo Estado.

No início de 1986, dez dos 39 núcleos de moradia estavam concluídos e os restantes 29
encontravam-se em diversas fases de construção.

Os núcleos concluídos encontram-se, todos, no Setor Norte do conjunto, separado do
restante por uma larga avenida que corta a área no sentido leste-oeste (figA8).

No entanto, apesar de concluídos, todos os apartamentos do Setor Norte permaneceram
sem ocupação, aguardando a conclusão do restante do conjunto.

A ocupaçã~- Após uma ameaça de invasão, a COHAB/RS decide convocar os titulares
dos apartamentos do Setor Norte, finalmentehabitado no final de 1986.

O restante do conjunto permanece com um ritmo lento de obras. A empresa construtora,
com a finalidade de concluir os núcleos ainda inacabados, passa a exigir um reajuste dos
valores contratados, considerando-os defasados pela inflação,junto à Caixa Econômica
Federal; agente finance.iroenvolvido na obra. Cria-se um impasse, e a CEF retira-se das
negociações.
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Figura 48 -Setor Norte do Conjunto Rubem Berta, com a identificação dos núcleos comerclalizados que tiveram
sua ocupação feita pelos Inscritos no programa junto à COHAB/RS, em 1986, após a conclusão das obras neste
setor.

Com a instabilidade gerada por esta situação de insegurança frente. à conclusão do
conjunto, em 21 de abril de 1987.os 29 núcleos inacabadossão invadidos e todos seus
apartamentosocupados(fig.49).

área comercializada

FIgura 49 -Setor comerclalizado e setor
Invadido no Conjunt~ Rubem Berta.
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o processo de invasão compreende aspectos típicos de grande organização popular bem
como uma grande dose de improvisação. Desconhece-se o pequeno grupo que
programou a ocupação, muito embora fosse de domínio público que o conjunto seria
alvo de invasão mais cedo ou mais tarde. No dia indicado, esse grupo inicial funcionou
como o estopim do movimento. A notícia se espalhou pelos arredores como 'um rastilho
de pólvora e o movimento de pessoas nos acessos próximos ao núcleo servia como
chamariz. Em seguida ao início da invasão, a notícia foi dada por rádios locais. Com
isto, muitas pessoas que haviam sido sorteadas para o conjunto dirigiram-se para lá,
tentando assegurar a posse de um apartamento qualquer, mesmo que não fosse aquele
destinado pelo sorteio (fig. 50).

Figura 50 - Durante o período em que ocorreu a ínvasão, a
vigília permanente garantia a manutenção da unidade Invadida
até a regularizaçãoda situação frenteà COHAB/RS.
Fonte: Arquivo ZH.

Nesta invasão, tomaram posse dos apartamentos pessoas inscritas e pessoas estranhas
ao processo todo, pessoas sem moradia e proprietários de habitações nos bairros
próximos ao conjunto. Neste período, ninguém deixava seu apartamento sem vigilância
sob risco de tê-Io invadido por outros.

Muitos moradores relatam que, nessa época, faziam plantão permanente no interior dos
apartamentos, com fogueiras no exterior dos blocos para iluminá-Ios durante a noite,
sendo que muitos deixaram de trabalhar por semanas seguidas, com temor de perda do
imóvel invadido.

Desta forma, os invasores eram submetidos a duas formas de pressão: por um lado, por
parte da própria COHAB/RS, proprietária dos imóveis; por outro, por pessoas que não
tinham conseguido ocupar um imóvel e que só aguardavam alguma baixa de vigilância
para ocupar algum apartamento já invadido. Nestas ocasiões, o antigo invasor
encontrava seus pertences na rua, fora do bloco e as fechaduras trocadas. Com isto, o
clima no interior do conjunto foi de permanente tensão.

Em 1987, foi fundada a Associaçãode Moradores do Conjunto Rubem Berta e a
primeira preocupação foi quanto à marginalidadeencontrada no local e que era
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freqüência constante nas páginas policiais de jornais da época. Nas palavras dos
moradores, 50% dos invasores eram necessitados e 50% eram bandidos.

A COHABIRS, por sua vez, inicia um processo de negociação com os invasores,
cadastrando-os já no dia seguinte à invasão e, no final de 1987, alguns meses após ter
inicio,os imóveisinvadidos foram regularizados (fig.5!).

Vigur~ 51. Logo após a invasão, a
COI:tA~/RSprocede o cadastramento
dos invasores, para um 'posterior
trabalho de regularização de cada um
dos imóveis envolvidos.
Fonte: Arquivo ZH.

Nesta ocasião, os invasores que não tinham condições de assumir o financiamento,
vendiamas chaves e saíam dos apartamentos.

Após este processo estabilizado no final de 87, os moradores iniciaram as melhorias na
. área, tanto do ponto de vista material como no tocante à redpção da marginalidade

presente.

Segundo o acordo feito entre os novos proprietários e a COHABIRS, os moradores
, assumiamos apartamentosno estado em que se encontravam,ficando responsáveis

pelos acabamentos internos necessários. Já a COHABIRS ficaria responsável pela
conclusão da parte externa dos blocos e pela construção dos equipamentos
complementares, tarefa que, segundo os moradores, jamais foi executada pela
instituição.

A situação dos núcleos invadidos permaneceria precária por bastante tempo ainda.
Ficam sem instalações de água potável por mais de um ano e o abastecimento era feito
através de redes clandestinas que supriam torneiras públicas. Da mesma forma, a rede de
energia elétrica era precária e também clandestina. A regularização foi feita tempos
depois com recursos arrecadados pelos próprios moradores.

As condiçõesde precariedade, basicamente por iniciativa dos moradores, paulatinamente
passam a apresentar melhorias à custa de investimento próprio, trabalho braçal,
organização política, reivindicações junto aos setores públicos responsáveis pelos
diversos seNiços requisitados e trabalhos de conscientização internos ao conjunto como,
por exemplo, para a organização da disposição do lixo para coleta que, no inicio, era
simplesmentejogado das janelas dos apartamentos, espalhando-se pelas áreas livres ao
redor dos blocos.

Em 1986,aindaantes da invasão, portanto, o Estado do Rio Grande do Sul, proprietário
. da escola pública de 10 grau prevista pelo projeto, por não ter condições de atender à



..
I

l~-

Capitulo2 - O Conjunto Rubem Berta e a Habitação Social no Brasil 88

demanda dos moradores e, por pressão destes, passa a cessão da Escola Grande Oriente
à Prefeitura Municipal.

Também através d~ mobilização da população foram conquistadas a Unidade Sanitária,
a creche, o transporte coletivo, a iluminaçãopública, etc. Parte da pavimentação de vias
para a passagem de transporte coletivo foi feita por iniciativa dos moradores, os quais
pagaram os calceteiros com dinheiro do próprio bolso, já que as empresas de ônibus se
recusavam a percorrer vias não-pavimentadas.

A saída dos invasores que não dispunham de recursos para assumir o financiamento
junto à COHAB/RS deu origem a outro processo interno vivenciado pelo conjunto que
é o da ocupação de áreas públicas destinadas pelo projeto como praças, "play-grounds"
ou simplesmenteáreas verdes.

A invasão das áreas públicas deu-se, portanto, desde o início da ocupação do conjunto
e, hoje, representa parte substancialda ocupação da área.

Pode-se identificar dois tipos distintos de invasores de áreas públicas:

a) os moradores de apartamentos dos núcleos residenciais, os quais se utilizam
de parte do espaço público próximo aos blocos para. a construção de garagens e
churrasqueiras ou simplesmente como pátios. Muitos moradores construíram seus
estabelecimentos de comércio: fTuteiras, armazéns; ~arinhos, supermercados, bares
restaurantes, lancherias, açougues, lojas de confecções, lojas de calçados, sorveterias,
bazares, etc; indústrias: serralherias, confecções, calçados, padarias, etc; e serviços:
fotógrafos, sapatarias, barbearias, cabeleireiros, imobiliárias, escritórios contábeis, etc.,
ao longo das vias principais do conjunto, em áreas previstas como públicas pelo projeto
e que, embora tidas como residuais, são consideradas propriedades relacionadas aos
núcleos de moradia (fig.52). '

Figura 52 - As testadas em frente à Avenida A,
assim como de outras vias importantes sãO
ocupadas, na maior parte das vezes por
moradores do conjunto, os quais implantam uma
série de atividades de comércio, serviços e
pequenas indústrias, para atender a demanda
criada pela ocupação da área. Foto deste autor.

..,
a

b) Antigos invasores de apartamentos que não assumiram o financiamentojunto
à COHAB/RS e pessoas externas ao processo todo, da mesma forma, ocupam áreas
destinadas pelo projeto a áreas públicas, principalmentepraças e áreas livres nos limites
da gleba e outras nos interstícios dos núcleos, destituídas de identificação de forma e
responsabilidade de manutenção e, ao mesmo tempo sendo consideradas resíduos sem
utilidade. Neste caso, a maior parte das novas edificações destinam-se a moradias e
estabelecimentos de comércio e serviço (fig.53).

-
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Figura 53 - Uma série de áreas previstas como verdes pelo projeto são ocupadas com moradias e
estabelecimentos de comércio e serviço, como a ilustrada e que corresponde à maior área desse tipo. Foto deste
autor.

Este processo, no entanto, é visto pelos moradores de apartamentos de forma conflitiva.
Quando feita por não-morador de algum apartamento do conjunto, a invasão é
considerada negativa, por produzir uma favelização do conjunto. Além disso, essa
ocupação está trazendo alguns problemas para o conjunto como um todo,
principalmente pela ocupação de áreas sobre redes públicas de infta-estrutura,
inviabilizandosua manutenção.

Os comentários dos moradores dos núcleos parecem sugerir que quem mora em algum
apartamento possui mais direito que um não-morador a invadir espaços públicos. Para
estes, a invasão é 'normal' e 'natural'. Para os outros é 'patológica'.

Os invasores - Com a finalidade de verificar as condições socioeconômicas da
população que regulariza a situação dos contratos do seu apartamento na área invadida,
a COHAB/RS promoveu um levantamento da renda familiar, através de uma amostra de
,quase um terço desses domicílios, em julho de 1988, pouco depois da regularização,
portanto.

Os resultados, copstantes da tabela do Anexo 1, mostram um quadro onde, não
necessariamente, são cumpridos certos regulamentos relativos ao programa de habitação
em questão, no que se refere à renda familiardos moradores.

De fato, verifica-se que, para uma renda entre três e cinco salários mínimos exigidos
para este programa, tem-se que:

a) mahulo que 38% das unidades são compostas por famílias com renda média
mensal inferior a três salários mínimos;

b) mais do que 28% das famílias possuem renda superior a cinco salários
mínimossuperando, portanto, o limite exigid-opelo programa;

c) em apenas um terço da amostra a renda familiar encontra-se na faixa de
atendimento do programa.

Com estes resultados, verifica-se que dois terços dos apartamentos são ocupados por
famíliasque, a rigor, seriam enquadradas ou em programas de moradia popular -mais de
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38% dos casos - ou deveriam ter o acesso à moradia através do mercado imobiliário
privado - mais de 28% dos casos.

O que se percebe é que a COHABIRS, em função das condições encontradas na área
invadida, foi extremamente flexível quanto ao quesito de renda familiar. Esta situação
peculiar, como vimos, incluía uma cláusula de aceite dos apartamentos nas condições em
que se encontravam, isto é, inacabados, exigindo por parte do mutuário investimento
pessoal para a conclusão do imóvel.

Dadas as condições de flexibilidade por parte da instituição, só não regularizaram seus
imóveis aqueles que não conseguem assumir nem as mensalidadesmínimasexigidas.

Origem da população - Para termos uma idéia melhor de quem, o que são e de onde
vêm as pessoas que moram no Rubem Berta, procedeu-se a uma pesquisa documental
nos arquivos da COHABIRS, entre junho e julho de 1994. Neste levantamento
registrou-se o endereço anterior e a profissão dos titulares dos contratos e o número de
transferências de que cada apartamento foi objeto permitindo a observação do grau de
mobilidade da população da área.135

Os resultados deste levantamento permitem constatar que algumas áreas se destacam em
termos de freqüência de respostas, apesar de ocorrer moradia anterior em praticamente
todos os bairros da cidade (fig.54).

Chama a atenção que a predominância de endereços anteriores situa-se exatamente
naquelas áreas que se localizam ao longo do eixo principal de ligação do conjunto ao
centro da cidade, isto é, da Av. Assis Brasil e Av. Baltazar de Oliveira Garcia e,
portanto, ao longo do mesmo eixo de acessibilidadeem relação à área central da cidade,
conforme pode ser observado pela tabela do Anexo 2.

Esta localização de endereços anteriores parece evidenciar que tanto a localização
relativa do conjunto quanto a sua acessibilidade em relação ao centro da cidade são

. elementos importantes no momento de habilitar-se a um apartamento no Rubem Berta.

Como o eixo da Av. Assis Brasil concentra também um polo comercial importante,
além de um grande número de indústrias metalúrgicas que se instalam na área a partir da
década de 40136,este setor da cidade representa para os moradores o eixo principal de
deslocamento entre o local de moradia e o local de trabalho.

o que se deduz é que, ao habilitar-se para um apartamento no Conjunto Rubem Berta,
boa parte o faz como forma de manutenção das situações de localização
moradia/trabalho e/ou da moradia com relação ao acesso ao centro da cidade.

135 As fichas cadastrais dos moradores que invadiram apartamentos foram preenchidas de modo
extremamente precário, sem muitas das informações solicitadas. Outro problema enfrentado é que os
moradores dos 3.712 apartamentos que tiveram sua situação de invasão regularizada pela COHABIRS,
davam como endereço anterior, não onde moravam antes de mudarem-se para o Rubem Berta, mas o
endereço do próprio apartamento do núcleo que haviam invadido ou comprado as chaves. Em função
desta imprecis;o e precariedade dos dados, conseguiu-se informações completas apenas para o setor
comercializado regularmente, identificado na figura 48, totalizando 1.280 apartamentos. Mesmo assim,
em função dos dados relativos às transferências de contratos nesta mesma área, o número de
informações disponíveis chega a 1.400. Limitando-se il análise a moradores oriundos da cidade de Porto
Alegre, o número de informações disponíveis reduz-se para 1.077.
] 36 É neste periodo que todo este setor da cidade é objeto de uma ocupação urbana mais intensa.
Transformam-se os antigos tanibos de leite em loteamentos que vão abrigar uma série de empresas, ao
mesmo tempo em que extensas áreas residenciais novas são criadas, tendo como eixo de
desenvolvimento principal a Av. Assis Brasil.



Capftulo 2 -O ConjuntoRubemBerta e a Habitação Socialno Brasil 91
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Figura 54 -Bairros mais importantes como local de origem da população moradora do setor comercializado do
Conjunto Rubem Berta. A numeração identifica os bairros: 1 -Centro; 2 -Floresta; 3 -São João; 4 -São Geraldo;
5 -Santa Maria Goretti; 6 -Passo D'Areia; 7 -Jardim São Pedro; 8 -Cristo Redentor; 9 -Vila Ipiranga; 10 -Jardim
Lindóia; 11 -São Sebastião; 12 -Jardim Itu-Sabará;13- Sarandi; 14- Sem denominação;15 - Rubem Berta. O

. Conjunto 'Rubem Berta situa-se no interior do bairro atualmente sem denominação.

Comparando-se os dados relativos às áreas ao longo da principal ligação do Conjunto
, RubemBertacomo centroda cidade,observa-sequemaisda metadedos moradoresdo

conjunto provêm de áreas cujos acessos se dão pela Av. Baltazar de Oliveira Garcia e
Av. AssisBrasil, até o centro da cidade.

O interesse pelo Rubem Berta como local de moradia justifica-se, em grande medida,
pelas facilidades de acesso existentes tanto ao centro da cidade como dos locais de
emprego em áreas próximas.

Se forem consideradas apenas as áreas imediatamenteao redor do conjunto, ao longo da
Av. Baltazar de Oliveira Garcia, o número de endereços anteriores responde a 22,57%
do total considerado na situação anterior. Assim, não apenas as relações espaciais ficam
em grande parte mantidas, mas também as relações de vizinhança não precisam ser
necessariamentedesarticuladas. .

O aspecto de emprego como fator relevante na escolha do local fica reforçado com o
exame das informações de ocupação extraídas das fichas dos moradores do Setor Norte
do conjunto fi que constam da tabela do Anexo 3.

Do total das ocupações relacionadas, 41,86% refere-se a apenas três setores de
atividade:os funcionários públicos estaduais, os 'comerciáriose os industriários.

Os dados obtidos chamam a atenção sob diversos aspectos. Primeiramente, observa-se
que os que se incluem na categoria 'industriários' são exatamente os vinculados às
empresasmetalúrgicas e estas, como vimos, concentram-se em grande número ao longo
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do eixo da Av. Assis Brasil. Em segundo lugar, o expressivo número de comerciários se
dá em meio a uma área com boa acessibilidadeao centro da cidade, pala principal deste
tipo de emprego e bastante próxima do segundo pala comercial da cidade, que é o da
Av. Assis Brasil. Estas duas categorias somadas representam um quarto de todos os
casos examinados.

Os funcionários públicos, os estaduais em especial, também comparecem com um
número expressivo. Considerando-os conjuntamente aos policiais militares, também
funcionários do Estado, correspondem a 23,44% do total das ocupações. Quando
somamos todos os funcionáriospúblicos federais, estaduais e municipais,respondem por
30,66% do total. Estes empregos, com algumas exceções, concentram-se basicamente
na área central da cidade e, mais recentemente, em algumas expansões do centro, como
nos aterros criados na encosta sul da península, onde localiza-se o Centro
Administrativo do Estado, o Fórum Central, diversos órgãos federais, e a Câmara
Municipal de Vereadores (fig.55).

~~..

"

Figura 55 - Áreaadministrativasobre os aterros recentes, na encosta sul do centro de PortoAlegre.Vista aérea,
acima.
Fonte: PORTOALEGRE,PREFEITURAMUNICIPAL(1980).Planodiretorde desenvolvimento urbano.PortoAleQre
planejarparaviver melhor.PortoAlegre,PMPA.
Embaixo, parte do centro Administrativo do Estado -à esquerda - e da Secretaria da Receita Federal, em frente
ao aeromóvel -à direita -, localizados nessa área. Fotos deste autor.
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Outras ocupações de expressão são:

a) as vinculadasao transporte, basicamente composta por motoristas de ônibus e
cobradores;

b) os aposentados e pensionistas, que são quase 5% dos casos;

C)as ligadas aos serviços de saúde e, neste particular, é importante considerar a
presença, nas proximidades do conjunto, de um dos maiores complexos hospitalares da
cidade que é o Grupo Hospitalar Conceição, além do Hospital Cristo Redentor,
Unidades Sanitárias e clínicas diversas que se concentram principalmente nas
proximidadese ao longo da Av. Assis Brasil, além do próprio Conjunto Rubem Berta.

Outro aspecto que chama a atenção é que uma parcela da titularidade dos contratos é
assumido por mulheres, chegando a 17,38% do total dos casos em que a informação de
gênero foi claramente identificada.

A mobilidade social - Se fosse considerada a situação geral dos moradores em relação
à sua permanência no Conjunto Rubem Berta, certamente constatariamos uma enorme
transformação da população residente. Isto se daria principalmente se fosse incluído o
período inicial de ocupação da área invadida onde, como vimos, uma situação de maior
equilíbrioé obtida apenas após a regularização dos contratos junto à COHAB/RS.

O Setor Norte, de cujos apartamentos dispomos de informações relativas às
transferências de contrato e por ter sido ocupado inicialmente apenas pelas pessoas
inscritas e sorteadas especificamente para cada um dos imóveis, permite que se observe
a questão da mobilidadesocial a partir de um quadro mais confiável.

Desde 1986 até julho de 1994, por exemplo, 31,88% dos 1.280 apartamentos do Setor
. Norte foi objeto de transferência de contrato. Os dados constantes na tabela do Anexo 4

trazem a distribuição dos apartamentos transferidos por número de vezes e por núcleo.

A análise desta tabela permite verificar que:

a) a proporção de apartamentos transferidos, por núcleo, é bastante uniforme,
não ocorrendo muita discrepância entre eles, pennitindo que se avalie este processo
como resultante muito mais das características internas de mobilidade social, do que
propriamente por razões vinculadas à localização relativa dos apartamentos e dos
núcleos no conjunto;

b) quase 80% dos apartamentos com transferência registrada o foi apenas uma
vez nos oito anos considerados, 18,38% sofreram duas transferências e apenas 2,21%
tiveram mais de duas transferências. Isto significaque, embora seja expressivo - 31,88%
do total dos imóveis - o número total de apartamentos onde houve mudança de
proprietário, a incidênciade transferências por apartamento não é muito expressiva.

Do ponto de vista da mobilidade da população, percebe-se que esta foi modificada em
quase um terço no período considerado, mesmo num setor que enfrentou problemas

bem menoreJ do que os que se registraram na área invadida.

Assim mesmo, é permitido identificar uma situação que tende a uma maior estabilidade,
dado que o número de transferências que ocorre num mesmo imóvel é, na grande
maioria das vezes, uma só.

A mobilidade populacional existente é suficiente para manter um mercado em
funcionamento no próprio conjunto, onde algumas imobiliárias intermediam não apenas

~
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os apartamentos dos núcleos mas, também, toda a produção clandestina de moradias,
garagens e estabelecimentos comerciais, executada sobre as áreas públicas invadidas.

No caso dos apartamentos dos núcleos de moradia, trata-se de transferências de
financiamentos, nem serppre formalizados junto à COHAB/RS. Quando se trata de
estabelecimentos comerciais ou moradias em áreas invadidas, são negociados os pontos,
uma vez que não há registros oficiais dessas propriedades.

Relações de vizinhança e solidariedade -Obviamente que um processo de mobilidade,
tal como que ocorre no setor avaliado, se aplicado ao conjunto como um todo, traz
repercussões importantes nas formas de organização da população e na formação dos
laços sociais mais vinculados à noção de vizinhança, já que laços mais afetivos, que
dependem de escolha e não de proximidade fisica, podem se dar através da relação entre
sistemas espaciais distintos.

Sob este ponto de vista, é importante examinar a avaliação feita por lideranças
comunitárias do Conjunto Rubem Berta acerca da história da organização da sua
população.

É relatado, até com um certo saudosismo, que no início da ocupação o pessoal era mais
unido e era mais fácil de juntar as pessoas para brigar pela solução de uma demanda
comum. Hoje, a situação é de menor disponibilidade -para os temas coletivos e as
pessoas são consideradas mais individualistas.

O que está sendo retratada, aqui, é uma situação típica na qual as relações sociais se dão
multo menos por razões afetivas de amizade, embora estas ocorram no interior do
conjunto, e muito mais como uma relação formada em função de objetivos que,
momentaneamente, são comuns e que, uma vez resolvidos, tendem a diluir-se em boa

. parte.

Se lembrarmos os problemas enti-entados, principalmente pela população da área
invadida, que teve que resolver desde o término do seu apartamento, a conclusão do
prédio, a instalação de inti-a-estruturamínima de água e energia elétrica, a obtenção de
serviços de saúde, de segurança, de educação, de transporte público, de pavimentação,
de telefones públicos, etc., percebe-se que essas condições mínimas de moradia e
segurança eram pontos importantes.da pauta comum no início da ocupação.

À medida em que essas conquistas são feitas, as razões fundamentais de 'união' também
vão desaparecendo, até chegar a esta situação, .denominada pelos moradores, como de
'menos união' e de maior 'individualismo'.137

Mesmo que se possa dizer que existe muito ainda a ser feito em termos de melhorias na
urbanização do Conjunto Rubem .Berta, não se pode negar que muito já foi feito e
obtido pelos moradores. A atual situação de mobilização e participação da população
frente aos problemas locais ainda existentes são tidas como muito menores do que eram

137 Neste parti6dar, é interessante comparar a análise feita por Keller'(1979) à respeito das relações de
vizinhança em áreas habitacionais. Diz ela que:

um bom vizinho não é necessariamente uma pessoa amistosa ou agradável, mas
aquela que se conforma com a expectativa do papel do vizinho que reconhece o
senso comum.(...) o vizinho é um estranho que está próximo, que defende interesses
que, em parte, são só seus e que, em parte, são divididos com seus vizinhos.

KELLER Suzanne (1979). El vecindario urbano: una perspectiva sociológica. Mexico, Siglo
XXI Ed., 2aed., pp. 25-26, tradução deste autor.
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no início da ocupação e isto é manifesto pelo reconhecimento de que a área, hoje, é
muitomelhordo queera.138

É claro que as funções das relações de vizinhança não se limitam a fornecer base para a
solução dos problemas comuns. São bem mais amplos. Servem também como condição
de reprodução de práticas sociais, já que permite "o exercício do controle social
recíproco para manter as pautas comuns e a comunicaçãocompartilhada.(.. .) Isto
permite a criação e a manutenção das normas sociais de conduta e dos valores
corretos.,,139Ou, conforme Durkheim, "o conjunto das crenças e dos sentimentos
comuns à média dos membros de uma mesma sociedade forma um sistema determinado
que tem sua vida própria; podemos chamá-Io:a consciência coletiva ou comum.,,140

No caso do Conjunto Rubem Berta, isto é de extrema relevância, principalmente se
levarmos em consideração que, pelas próprias características do programa habitacional
que deu origem ao conjunto, a população dos núcleos é, em termos socioeconômicos,
relativamentehomogênea.

Esta situação de modificação das modalidades de relações sociais, tais como expressas
pela população, vincula-se também às alterações no tipo de solidariedade social
predominante em momentos diferenciadosda história do conjunto.

Na fase inicial, onde a ação comum é de extrema importância para a estruturação e
própria sobrevivência do grupo, o indivíduo decresce, pois "no momento em que a
solidariedade exerce a sua ação, nossa personalidade se esvai, pode-se dizer, por
definição; pois não somos mais nós mesmos, mas o ser coletivo.,,141Este tipo de
solidariedadeé denominada por Durkheim de solidariedade mecânica.142

Com este primeiro momento ultrapassado, o tipo de solidariedade acentua-se mais na
. personalidade.

É preciso, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da consciência
individual, para que aí se estabeleçam estas funções especiais que ela não pode

138 A este respeito Keller diz que:
em áreas muito urbanizadas, com nível de vida que aumenta continuamente, a
prioridade, freqüência, formalização e intensidade das relações de vizinhança
diminuem em favor das relações com a familia imediata e com amigos selecionados
pessoalmente. (...) Em geral, parece que quanto mais auto-suficiente é uma
comunidade ou mais assente em si mesmo o individuo ou um grupo, menor é a
confiança nos vizinhos e mais fracas são as relações de vizinhança(...)

KELLER, Suzanne (1979). op.cit., pp. 58 e 67, tradução deste autor.
139 KELLER, Suzanne (1979). op. cit., pp. 61-62, tradução deste autor.
140DURKHElM, Émile (1973). "Da divisão do trabalho social". In:As regras do método sociológico.
São Paulo, Abril, pp. 40.1~ .

DURKHElM, Emile (1973). op. citop.69.
142Esta solidariedade é mecânica, pois considera que:

as m,9léculassociais, que apenas desta maneira seriam coerentes, só poderiam pois
mover-se com o conjunto na medida em que não têm movimentos próprios, como o
fazem as moléculas dos corpos inorgânicos. (...) O que completa, para justificar esta
denominação é o fato de o elo que une assim o indivíduo à sociedade ser
completamente análogo àquele que liga a coisa à pessoa. A consciência individual,
considerada sob este aspecto, é uma simples dependência do tipo coletivo, que
segue todos os seus movimentos, assim como o objeto possuído segue aqueles que
lhe imprime seu proprietário.

DURKHElM, Émile (1973). op. citop.69.
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regulamentar. (...) Por outro lado, cada um depende tanto mais estreitamente da
sociedadequantomais dividido éo trabalho(...)143

Esta solidariedade, baseada na divisão do trabalho social e, portanto, nas diferenças, é a
que Durkheim denomina de solidariedadeorgânica.

Como as relações de vizinhança são espaço-dependentes, é importante que esta questão
seja avaliada no Conjunto Rubem Berta na perspectiva de um espaço fisico em constante
transformação, afetando e alterando inclusive a definição espacial da situação de
vizinhança. Do mesmo modo, deve-se considerar as repercussões da inclusão de todo
um grupo social, que ocupa áreas públicas e que, para os moradores dos núcleos de
habitação, não possui o mesmo "status".

Finalmente, deve-se ressaltar que a situação de heterogeneidade socioespacial
atualmente vigente na área encaminha-se em direção contrária à superordenação e
homogeneidade subentendida pelo projeto.

Hoje, verifica-se que a hierarquia socioespacial da árvore, tal como referida no capítulo
anterior, foi substituída por uma situação de maior heterogeneidade. Como
conseqüência, a idéia presente no projeto de que o enclausuramento fisico-espacial é,
por si só, definidora de 'comunidades', é desmontada em beneficio de uma mobilidade
das relações sociais no espaço.

As práticas sociais podem dar-se tanto no interior do sistema espacial do conjunto como
entre sistemas espaciais diversos, como ocorre normalmente. Desta forma, rompe-se a
visão fechada tida para o núcleo e para o conjunto e, neste sentido, as relações entre as
dimensões local e global de sistemas espaciais assumem papel relevante enquanto
instâncias do mundo real. Assim,

o núcleo do problema parece ser como é possível haver 'ordem' espacial sem
hierarquia e, além disso, uma ordem espacial que relaciona a organização local do
sistema à estrutura global sem perder nem sua 'identidade local', nem sua 'relação
global'. A relação do local para o global é, parece, a questão espacial crucial, uma
vez que parece claro que mesmo que idéias territoriais não sejam inteiramente
erradas, raramente podem ser simplesmente aplicadas de forma 'recorrente' para a
criação de uma estrutura global fora de um princípio de ordenação local. O que
parece nos faltar são estratégias espaciais para desenhar' configurações locais do
espaço' de tal forma que as oriente ou as 'projete' num sistema 'global', ao invés de
'localizá-Ias' em enclaves.144

Este, talvez, seja o maior equívoco da ordenação espacial moderna, tal como se extrai
do que foi examinado no capítulo anterior, a respeito de estruturas urbanas: o de que
comunidades podem ser criadas de forma automática por um rígido esquema de
correspondência entre grupo social e sistema espacial, pela imposição de uma
solidariedademecânica onde só há lugar para o coletivo e não para o indivíduo.

O desenvolvimento do Conjunto Rubem Berta parece ilustrar de forma exemplar essa
ruptura de modelos.

Uma observ}ição,mesmo que breve, em outros conjuntos residenciais semelhantes pelo
Brasil afora, permite que as questões colocadas na discussão do Conjunto Rubem Berta
sejam, em alguma medida, recorrentes para os demais. Mesmo que as transformações a

143DURKHEIM,Émile (1973). op. citop.70.
144HANSON, Julienne (1989). "Order and structure in urban design: the plans for the rebuilding of
London after the great fire of 1666." 111:Ekistics, vol.56, n° 334/335, January/February - March/April,
p.271, tradução deste autor.
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que foram submetidos assegurem-lhes uma identidade espacial, estruturalmente os
processos parecem ser os mesmos.145

,

! '

I

145 A título ilustrativo, parte do Conjunto Habitacional COHAB Carapicuíba de São Paulo será utilizado
no trabalho, para possibilitar uma análise comparativa dos processos de transformação espacial
envolvidos.
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CAPÍTULO TRÊS

AS TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS NO CONJUNTO
RUBEM BERTA DO PROJETO A 1995

"Na década de cinqüenta e Ulicio da de sessellta o
goverllo federal ajudou a fillallciar a versão amerícalla do Siedlung

alemão e holalldês da década de vwe. Aqui receberam o lIome de
cOlljuntos habitaciollais públícos. Mas de alguma malleira os trabalhadores,

mesmo sendo uúelectualmente subdesenvolvidas, conseguiram evitar tais

cOlljuntos públicos. Chamaram-lIos simplesme1lte de 'COlljuntos',
e os evitaram como se tivessem mau cheiro. ,,146

Introdução - A ocupação do Conjunto Rubem Berta, desde 1986, cujo percurso foi
examinado no capítulo anterior, corresponde à introdução na área do assentamento de
um fenômeno que ultrapassa o simples ato de tomada de posse de uma moradia e, a
partir daí, da origem de um processo de uso e do estabelecimento de relações sociais
que fazem com que matéria e espaço ganhemvida.

Juntamente com esse processo existe um outro, de fundamental importância para a
compreensão das modalidades de construção social do espaço, que é o da transformação
simultânead6 espaço fisico do conjunto, fazendo com que a relação espaço/uso/relações
socioespaciaisesteja em constante transformação.

Este fenômeno toma por base uma morfologia fornecida à população pela implantação
de um projeto unitário onde, além da habitação, estão definidos os espaços livres de uso
público que servirão de mediadores das condições gerais das relações espaciais

146 WOLFF, Tom (1990). Da Bauhaus ao nosso caos. Rio de Janeiro, Ed. Rocco, p.54.
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observadas no interior do assentamento e da~relações sociais produzidas no espaço pelo
seu uso e apropriação.

As transformações espaciais produzidas pela população se dão através da utilização dos
seguintes princípios:

a) aumento da área construída;

b) parcelamento e privatização dos espaços livres de uso público;

c) reierquização e redesenho dos espaços públicos.

Este capítulo apresenta o processo de transformações fisicas que, do Projeto até 1995,
imprime um novo modelo espacial ao conjunto, longe dos ditames do projeto. Isso é
feito através de uma descrição e análise dos princípios de ordenação espacial adotados
para cada momento considerado, ou seja, Projeto, situação em 1993 e situação em
1995.

Através destes procedimentos, será possível identificar não apenas o que e como se
transforma o espaço do conjunto mas, também, o que tende a ser como fruto de um
processo em andamento.

O projeto - A organização espacial proposta pelo projeto do Conjunto Rubem Berta
consiste, em linhas gerais, na disposição de uma solução padrão a nível de edificios ou
grupo de edificios residenciais sobre o terreno, unificados a partir de um sistema
hierarquizado de vias e, principalmente, por espaços livres de uso público, denominados
genericamente como "áreas verdes".

o princípio geral da concepção baseia-se numa particular interpretação do conceito de
cidade modernista e, sucintamente, caracteriza-se:

a) pela implantação de edificiosisolados no interior de uma ampla área aberta;

b) por uma independência do sistema de percursos em relação às edificações,
fazendo com que a acessibilidade aos diversos pontos do conjunto possa efetuar-se sem
que se leve em consideração o sistema de percursos presentes no projeto;

c) pela distribuição rigorosa das atividades em áreas de uso específico, sendo que
há uma tentativa de rompimento dessa situação pela distribuição de algumas atividades
não-residenciais dispersas no conjunto sem, no entanto, serem utilizadas de forma mais
clara como elementos de composição urbana;

d) por possuir todo o espaço livre de edificação ffancamente acessível a qualquer
pessoa, seja ela moradora ou estranha, fazendo com que o controle espacial seja dificil e
difuso;

e) por dispor de espaços livres não-utilizados pelo sistema de percursos com
ffaca caracterização e definição espacial, em função tanto da concepção de espaço
urbano adotada, como da tipologia dos edificiosresidenciais;

1) pelti implantação feita de modo a que não se percebam condicionantes de
ordem topográfica: o terreno é quase idealizado e serve como base para uma geometria
apenas possível num terreno plano e contínuo, dentro do que Gropius denomina de "tipo
ideal de localização humana"147,tão caro aos princípios modernistas (fig.56).

]47 Conforme citado em: CROAY, Françoise (1979). O urbanismo. São Paulo, Ed. Perspectiva, p.2I.
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Figura56 . Reprodução do projeto do Conjunto Residencial Rubem Berta, com a indicação das atividades
propostas e que complementam a atividade habitacional. Com exceção dos núcleos residenciais e as escolas, as
demais atividades nem sempre foram implantadas ou, quando o foram, não obedeceram ao esquema do projeto,
principalmente no que se refere às atividades de comércio e serviço. As áreas verdes não se distinguiram dos
chamados espaços livres e não foram objeto de complementação. Observa-se que os espaços públicos não-
categorizados são, em área, muito superiores às áreas ditas verdes programadas.
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o projeto apresenta, além dos prédios residenciais, algumas outras atividades
distribuídas no terreno, como o pequeno comércio e atividades culturais. Próximo do
cruzamento da Av. Martim Felix Berta com a Avenida A, concentra-se um comércio e
serviço um pouco mais especializado como mercado, unidade de atendimento infantil,
ambulatório, posto policial e centro comunitário (fig.57).

(I núcleos de moradia.
O

atividades não-residenciais
(comércio, seniços, escola,
equipamentos comunitários, etc.)

áreas livres de edificação

------ limites do terreno

Figura 57 -Esquema geral do projeto do Conjunto Rubem Berta, com a localização das atividades residenciais e
não-residenciais, sistema viário básico e os espaços livres de edificação, os quais são sempre públicos.

Congruente com a idéia de possibilitar uma relativa autonomia ao conjunto e atendendo
às premissas relacionadas com conjuntos residenciais pelo Sistema Financeiro da
Habitação - SFH à época, são propostas também escolas, "play-grounds", áreas
esportivas e creches.

No caso da}rea de lazer, embora praticamente toda área não-edificada seja de uso
público, o projeto propõe uma hierarquia de áreas de recreação, na forma tradicional da
distinção de diferentes espaços para diferentes faixas etárias, indo desde um grande
número de pequenos "play-grounds", dispersos por toda a área, até a criação de um
amplo Parque Central com área esportiva.
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A agregaçãodos elementosde ordenação espacial - A organizaçãoespacial do
projeto é baseada num procedimento comum a soluções modemas148,com a utilização
de um esquema de agregação de elementos de complexidade crescente, do edificio ao
conjunto, na seguinte ordem:

a) edificio;

b) bloco;

c) módulo;

d) núcleo;

e) conjunto.

Isto significa que, no Rubem Berta, edificios compõem um bloco; blocos formam um
módulo; módulos compõem um núcleo; e a distribuição dos núcleos forma o conjunto.

O bloco padrão de apartamentos é composto de três prédios de quatro pavimentos,
unificados por duas caixas de escada que fazem a ligação dos prédios diretamente para
o espaço exterior (fig.58).

Figura 58 - O bloco como unidade minima de agregação do conjunto: edifícios independ~ntes unificados por
circulações verticais -em aChurado, com a localização das entradas indicadas pelas setas. A direita, perspectiva
esquemática do bloco e seus acessos.

Em cada bloco são encontrados, desde o térreo, apartamentos que variam em área e
número de dormitórios, da seguinte forma:

a) um apartamento do tipo A, o qual possui um dormitório, sala, cozinha,
banheiro e área de serviço, com área total de 27,32 mZ;

b) dois apartamentos do tipo B, que possuem dois dormitórios, sala, cozinha,
banheiro e área de serviço, com área total de 35,86 mZ;

148Por esse procedimento, avaliam-se os elementos funcionais mínimos; os elementos mínimos de
agregação que geram os elementos máximos de agregação, conforme pode ser examinado, por exemplo,
em: BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Tommaso; LONGO, Giura (1978). La provectación de Ia
ciudad moderna. Barcelona, Editorial Gustavo Gilli.
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c) quatro apartamentosdo tipo C, composto pelos mesmoscompartimentos do
tipo B e possuema mesmaáreaútil de 35,86 m2;

d) um apartamento do tipo D, o qual corresponde
dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com
(fig.59).

às unidades com três
área total de 45,50m2
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Figura 59 - Planta baixa de um pavimento
tipo de um bloco padrão e a distribuição dos
apartamentos em cada um dos edifícios que
compõem o bloco: seis apartamentos de dois
dormitórios. tipos B e C na planta -, um de
um dormitório - tipo A na planta -e um de
três dormitórios -tipo D na planta.

dormitório estar/jantar I estarljantar Idormitório dormitório

Embora se trate de moradia popular, as áreas propostas para os compartimentos não
estão muito fora dos padrões propostos pelo Código de Edificação de Porto Alegre
vigente à época do projeto, de 12m2 para o dormitório principal; 9,OOm2para os demais
dormitórios; 12,OOm2para salade estar.149

O dormitório dos apartamentos tipo A possui área de 9,OOm2;os do tipo B e C, um de
9,OOm2e outro de 7,50m2; os do tipo D, dois com 9,OOm2e o terceiro com 7,50m2.

I

149Mesmo os apartamentos de empreendimentos recentes para a classe média de Porto Alegre,
principalmente no que se referem aos dormitórios e compartimentos de serviço, como cozinha, área de
serviço, dependência de empregada, não se afastam muito desses padrões de área, conforme depreende-
se de lançamentos imobiliários como os que constam da revista Indicativo de Imóveis de Porto Alegre,
na 2, edição de nov./dez 1996, Porto Alegre, dsb Editora Ltda.

dormdórioI .cozinha
wc

Ihall

li .
B
C

D
----r

servo

dormitório I:J-
Ihall

cozinha

circo



Capitulo 3 -As Transformações Espada;s no Conjunto Rubem Serta do Projeto a 1995 107

A organização interna.dos apartamentos é aparentemente a mesma para todos os tipos.
O exame das plantas, no entanto, sugere formas peculiares de tratamento da organização
espacial de habitações populares e que se refletem internamente no tipo de organização
social propiciado pelo projeto no interior das moradias.

A estrutura interna, principalmente para os apartamentos dos tipos A e D, não é
exatamente igual a que habitualmente se encontra, ao menos ao nível de planta padrão
em Porto Alegre que, em geral, apresenta uma certa setorização das funções e uma
distinção entre as possibilidades de uso dos compartimentos por parte dos moradores e
visitantes (fig.60).

i~ l1all

estar/jantar
_U__UU_--" hu----

wc social wc casal

.UsetV:.-

'".c"
.~o

circo

dormitório dormitório

área servo .Uexterior.h

Figura 60 -Tipicoapartamentode dois dormitóriosem empreendimentospara a classe média em Porto Alegre
em 1996 e seu gráfico de relações. Tanto as áreas dos dormitórios (o menor com 8,1 m2 e o maior com 12,55
m2), como a divisão da planta em setores bem marcados na estrutura interna proposta, são aspectos
comumente utilizados nas propostas. O elemento de articulação dos setores é a sala de estarljantar. É comum,
também, a utilização do hall de entrada como espaço de articulação dos setores íntimo, socíal e de serviço, os

. quais formam partes distintas da estrutura. Com este mecanismo, faz-se a distinção clara dos espaços e das
formas de relação das categorias sociais de estranhos e moradores no interior do apartamento. Percebe-se,
também, a presença constante da churrasqueira associada a urna sacada.
Fonte: Indicatlvo de Imóveis de Porto AJeQre.n° 2, nov.ldez. 1996. Porto Alegre, dsb Editora Ltda.

Estas características são, entretanto, claramente percebidas nos apartamentos dos tipos
B e C, os quais possuem:

a) um espaço de separação, como um "hall" de entrada, que separa a entrada do
apartamento da cozinha e sala de estar, funcionando como espaço de transição;

b) uma circulação, que funciona como elemento intermediário entre a área social
e a ala íntima, onde se encontram os dormitórios e o banheiro (fig.61).
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Figura 61 -Planta baixa e gráfico de relações dos apartamentos do tipo B e C do Conjunto Rubem Berta.
Percebe-se que a estrutura interna e as relações entre os setores é a comumente encontrada em projetos de
apartamentos disponíveis no mercado imobiliário. Esta forma de projetar a moradia, através do zoneamento por
setores de uso, desenvolveu-se desde as primeiras décadas do século, com o movimento moderno, tornando-se
praticamente uma norma padrão.
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Já para os apartamentos dos tipos A e D, ou seja, de um e três dormitórios,
respectivamente, a situação é distinta. Para ambos, a entrada dá diretamente para a
cozinha, como é usual para as entradas de serviço de prédios de apartamentos de classe
média para cima (fig.62).
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exterior
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",' m','",

estar/jantar

dormitório dormitório

dormitório

wc
área ...E"J<teri().r ..............

"
entrada

..Figura62 -Planta-baixa e gráfico de relações dos apartamentos do tipo A, com um dormitório e do tipo D, com
três dormitórios, no Conjunto Rubem Serta. As normas-padrão de estruturação dos espaços internos são
subvertidas, sobrepondo não necessariamente setores distintos mas as formas de movimento e uso dos
espaços por moradores e visitantes: sanitários acessados por dormitórios; dormitórios acessados por
intermédio de outro dormitório.

No caso dos apartamentos do tipo A, da sala entra-se diretamente no dormitório e,
deste, para o banheiro. Significa que para utilizarem-se do banheiro, moradores e
visitantesnetessitampassarpelointeriordo únicodormitório. .

Para os apartamentos do tipo D, a situação é mais complexa ainda. O acesso a dois
dormitórios e ao banheiro é feito pelo interior do outro dormitório. Além disso, o acesso
ao dormitório menor se dá por um dos dormitórios maiores, não havendo separação,
não existindo áreas de transição neste tipo de apartamento.
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As implicações' em tennos de uso dos apartamentos A e D são bem evidentes,
principalmenteno que se refere à questão da privacidade entre os moradores, no caso de
acesso a dormitórios por outro dormitório, e entre moradores e visitantes, que
necessitam utilizar-se do espaço de um dormitório para ter acesso ao banheiro, por
exemplo.

Os princípiosde projeto dos apartamentos não são unifonnemente aplicados a todos os
seus tipos quando avaliamos sua estrutura interna e não apenas a sugerida pela ordem
presente no projeto.

A distribuiçãodos apartamentos por tipo, num pavimento de um bloco padrão é feita da
seguintefonna (fig.63):

Figura 63 - A distribuição dos apartamentos num
pavimento de um bloco padrão. Embora
denominados de forma distinta, os apartamentos
dos tipos B e C são exatamente iguais em área e
distribuição das funções. Os acessos -
indicados pelas setas na ilustração - se dão
pelas reentrãncias formadas pelas circulações
verticais que servem quatro apartamentos por
pavimento, cuja indicação é feita pelos círculos
na ilustração.

Cada circulação vertical permite o acesso a quatro apartamentos, dois de cada lado. Isto
. representa, na prática, para o edificio central, a sua divisão em duas partes: numa, dois

apartamentos de uma extremidade são conectados pela caixa de escada comum aos dois
apartamentos do edificio de cima; os outros dois apartamentos localizados na outra
extremidade ligam-se, pela circulação vertical, ao edificio de baixo. Desta fonna, são
modificadasas relações aparentes sugeridas pelo projeto.

O rebatimento lateral de dois blocos padrão dá origem ao que o projeto denomina de
módulo, o qual é fonnado pelo espaço de um semicírculo de 40,OOmde raio, no interior
do qual se encontram os dois blocos e seus acessos (fig.64).

40m
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Figura 64 -O bloco, como unidade minlma de agregação, ao sofrer um rebatlmento lateral, gera uma outra figura
de projeto, denominada de módulo, ao qual corresponde um semicírculo com 40m de raio e com uma área de
aproximadamente V. de hectare. Na página anterior, planta esquemática. Acima, perspectiva esquemática do
módulo.

o núcleo, por sua vez, é fonnado pelo rebatimento de um módulo, completando a outra
metade da circunferência, o que define uma área por núcleo de aproximadamente meio
hectare (fig.65).

80m
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Figura 65 -A unidade espacial padrão no projeto e que será repetida no terreno consiste no rebatimento de um
módulo para a formação do núcleo, representado esquematicamente acima. Assim, são agregados quatro blocos
de apartamentos no interior de uma área de % hectare que, teoricamente, corresponde a cada um dos núcleos.
Na página anterior, planta esquemática.Acima, perspectiva esquemática do núcleo.

A distribuição dos acessos e apartamentos por tipo num núcleo completo' pode ser
observada na Figura 66.
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Figura 66 - A articulação dos
vários elementos de agregação
geradores do núcleo -
apartamento, blocos, módulos e
núcleo. é feita por um sistema
de acessos hierarquizados, os
quals serão responsáveis pela
relação de cada núcleo com o
assentamento como um todo.
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o módulo, formado por um semicírculo e o núcleo, formado pelo seu rebatimento, são
propostos como unidades espaciais quando, na verdade, em grande parte não passam de
uma abstração quando comparados com as possibilidades concretas de circulação e
movimento geradas pelo desenho, ou seja, das permeabilidades definidas pelas barreiras
e impedimentos ao movimento das pessoas, cOI:respondentesàs edificações de cada um
dos blocos que formam cada núcleo do conjunto. .

Todos os núcleos são dispostos ao longo do terreno mantendo constante sua inclinação
em relação à orientação norte-sul, fazendo com que todos os núcleos sejam exatamente
paralelos entre si, independentemente de sua localização na área, o que favorece a
insolação dos blocos (fig.67). .

Figura 67 - A relação de cada núcleo com a orientação solar
é constante em todos os núcleos e caracteriza-se pela
diagonal do espaço interno do núcleo alinhado com a
orientação norte-sul.

Os espaços livres de edificação no projeto - No que se refere aos espaços abertos
francamente apropriáveis pelas pessoas e que constituem o que denominamos
simplesmentede espaçospúblicos15°, as modalidadesde agregaçãodos edificios,blocos,
módulos e núcleos geram uma gama de diferentes lugares urbanos, ou seja, os espaços
que são mais-ou menos conformados pelos seus enquadramentos por barreiras fisicas,
caracterizando as propriedades tanto geométricas, como área e perímetro, como
topológicas de cada um deles no interior de um sistema. No caso do Projeto do
Conjunto Rubem Berta, as barreiras fisicas correspondem, via de regra, aos perímetros
dos edificios. Chamamos de lugares exatamente por' se constituírem num certo espaço
unitário, do ponto de vista do que se pode controlar de maneira homogênea no seu
interior. Desta forma, o conjunto dos espaços abertos livres de edificação de um sistema
espacial pode ser examinado, também, dó ponto de vista da individualidade de suas
partes, ou seja, dos diversos lugares existentes, colocados em relação num conjunto
mais amplo.

Observa-se o contínuo de espaços públicos para o conjunto da área, o qual define a
configuraçã~ proposta pelo projeto (fig.68).

Este contínuo é formado por uma série de espaços que possuem peculiaridades próprias
quanto às suas dimensões e tipos de relações espaciais que possibilitam.

150 Nos espaços públicos avaliados estão incluídas as áreas relativas ao sistema de vias proposto pelo
projeto.
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Figura 68 -Planta de fundo-figura do projeto do Conjunto Rubem Serta. Os espaços em preto são os espaços
privados e correspondem a edificações. Os espaços em branco são os espaços livres de edificação e que, no
projeto, são todos públicos. As linhas finas identificam os conjuntos de espaços livres de edificação
conformados pelos edifícios.
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Em linhas gerais, os espaços púbficosno ConjuritoRubem Berta podem ser classificados
como:

a) os que ocorrem no interior de cada um dos núcleos de habitação;

b) os que são formados pela agregação de núcleos que se confrontam numa
mesma VIa;

c) os que são formados pelas relaçõe~entre núcleos adjacentes;

d) às que são formados entre os núcleos e as linhas de divisa do terreno;

e) e o parque central.

Espaços públicos no interior dos núcleos -Os tipos distintos de espaços públicos que
podem ser identificadosno interior de cada núcleo estão indicados a seguir (fig.69):

l-
I

5 GJ
Figura 69 . Identificação da tipologla dos espaços
abertos livres de edificação internos e comuns a
cada um dos núcleos de moradia: espaços livres
repetidos em forma e geometria por todo o conjunto.
Os números indicam os diferentes tipos de espaços
nos núcleos de moradia.

a) Quatro espaços do tipo "I", onde é localizada metade das portas de entrada
dos edificios e com área de 25,45m2. Para se ter acesso a este espaço é necessário
utilizar-se, necessariamente, de um espaço intermediário, do tipo "3".

b) Quatro espaços do tipo "2", nos quais é localizada a outra metade das portas
de entrada dos edificios, conectando metade dos apartamentos de cada núcleo. Embora
em termos de sua geometria e área, apresentem as mesmas caracteristicas dos espaços
do tipo "1", foram considerados em separado, em função de propriedades distintas em
termos de ,elações espaciais- Para chegar a esses lugares é necessário passar
obrigatoriamente pelo espaço central do núcleo e por espaços de transição, dos tipos
"3" ou "4", dependendo do eixo de rebatimento utilizado. Esse é, portanto, um espaço
menos acessível do que os demais.

c) Dois espaços do tipo "3", que separam os blocos no eixo dos rebatimentos
laterais. Além disto, estas passagens possibilitam a ligação com outros núcleos e áreas
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diversas do conjunto. Este espaço possui uma largura de 8,00m e uma profundidade de
16,35m, formando lugares de 130,8m2 de área. Servem como elos de ligação com os
espaços do tipo "I", funcionando, desta forma, como espaços de transição necessária
para o acesso à metade dos apartamentos do nucleo.

d) Dois espaços do tipo "4", de separação entre blocos distintos no eixo
longitudinal de rebatimento. Como elo de conexão entre o interior e o exterior dos
núcleos, esses possuem algumas características semelhantes aos espaços do tipo "3". No
entanto, possuem dimensões diferenciadas, ou seja, medem 15m no afastamento entre
blocos, com 14,45m de largura, correspondendo à largura dos edificios que lhe dão
frente. Com isto, este espaço possui uma área de 216,75m2, configurando-se como
corredor de acesso à área central do núcleo, sem ter nenhum acesso a apartamentos.

e) Um espaço do tipo "5", a área central do núcleo, onde cruzam os eixos de
simetría dos rebatimentos dos blocos. Possui uma área mais avantajada,
aproximadamente quadrada, de 35,72m por 36,40m e uma área de 1.300,2Im2. É um
espaço de transição obrigatório para quem entra nos blocos pelos espaços do tipo "2"
mas não para os do tipo "I", pela possibilidadede utilização apenas do espaço "3" como
ligação com o exterior. Se fosse possível garantir a rigidez proposta pelo projeto para
acessos, no entanto, este espaço seria passagem obrigatória para qualquer movimento de
ou para o núcleo, uma vez que a proposta de acesso ao núcleo é feita pela ligação de
uma via externa, até a área central, passando por um dÇ>sespaços do tipo "4". Esse pátio
central reflete a idéia básica de servir como centro de ligação entre os quatro blocos
formadores do núcleo e, desta forma, como centro das relações sociais do núcleo.

Vistos do exterior, os espaços mais acessíveisno interior dos núcleos são os do tipo 'T'
e "4"; os menos acessíveis são os do tipo "2"; em situação intermediária ficam os do

. tipo "I" e a área central (fig.70).

..!1~!1riQL

Figura 70 - Estrutura dos espaços abertos no
interior dos núcleos de moradia, obtida a partir
da tipologia dos espaços livres registrados na
figura anterior e identificados pelos números.
Do ponto de vista do exterior dos núcleos, os
espaços mais profundos e, portanto, mais
segregados, são as entradas dos blocos e o
grande espaço central.

1

Espaços públicos externos aos núcleos - Percebe-sede forma clara que aquela lógica
interna que .parecenortear a solução dada aos núcleos esfacela-sequando se passa a
examinar os espaçospúblicos externos aos mesmos. Pode-se identificar, como mais
recorrentes,assituaçõesindicadasnos itens de a) a d), a seguir:

a) Espaçosformados entre núcleos que se confrontam ao longo de uma mesma
via, como a exemplificadana Figura 71.
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Figura 71 -Os espaços a,bertos formados entre núcleos distintos ao longo de uma mesma via, principalmente
pela sua fragmentação, distinguem-se daqueles de tecidos tradicionais, em geral mais unitários ao longo de um
eixo. Os números indicam os tipos de espaços identificados nessa situação. Ao lado, a localização do exemplo
no conjunto. .

Esquematicamente, a partir do eixo da via, esta situação poderia ser caracterizada pela
forma de um colar de contas onde o fio representa a via, e as contas, de diversas formas
e tamanhos, referem-se aos espaços abertos (fig.72).

Figura 72 - Baseado na figura anterior, representação do esquema de formação de espaços abertos, delimitados
por núcleos de moradia ao longo de uma mesma via, gerando uma espécie de cordão de contas. Os números
indicam os mesmos,tipos de espaços caracterizados anteriormente.

Os espaços do tipo "6" são aqueles formados pelos afastamentos frontais dos núcleos,
ao longo, da via. Esses também são, via de regra, destituídos de qualquer acesso a
edificios e, quando ocorrem, devem-se às atividades não-residenciais, como no exemplo
ilustrado. A forma de cordão de contas ao longo da via ocasiona a formação de um
grande número de espaços diferentes que constantemen~e abrem-se e fecham-se,
contornando as reentrâncias dos edificios'que fQrmam os ~úcleos. Em alguns casos,
como no e~mplo acima, o afastamento entre os núcleos ao longo da via' asstime
distâncias bastante significativas,com variações entre um afastamento menor, de 50~, a
um afastamento maior, de 80m, o que fornece, para uma área résidencial, uma escala de
certa monumentalidade dos lugares urbanos.

Identifica-se o que será uma constante ao longo do .perímetro exterior de fados os
núcleos: uma série de espaços de mesma forma e área, chamados de "7", formados pelas
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reentrâncias dos edificios. Esses espaços externos possuem uma diferença fundamental
com relação aos de dimensão semelhante, encontrados no interior dos núcleos, que é o
fato de estes últimos serem passagem para o acesso aos blocos. Já os externos
constituem-seem reentrâncias sem função, a não ser a de manter a geometria do bloco e
do núcleo.

Os espaços "8" são..os formados pelos afastamentos laterais dos núcleos, muitos deles
funcionandocomo elementos intermediários para acesso aos espaços "7". Sua geometria
e área são extremamente variáveis, muito embora em alguns casos perceba-se uma
repetição, em função da movimentação da inclinação comum aos núcleos e dos
afastamentos entre eles.

b) Espaços formados pela relação lateral de núcleos entre si - nesta situação, os
espaços não se diferenciam muito daqueles já examinados, alterando-se apenas em
tamaIlho e geometria, dependendo dos afastamentos encontrados entre os núcleos
considerados (fig.73).

7*~
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Figura73 -Exemplode tipos de espaços abertosformadospela relaçãolateralentrenúcleos distintose sua
localização no conjunto: os tipos se mantêm, alterando-se suas dimensões. Os números indicam os tipos de
espaços identificados nessa situação.

Percebe-se, no desenho, que as características básicas comentadas para o caso anterior
também são identificadas aqui. Os oito espaços "7" externos a cada um dos núcleos
permanecem como um tipo constante em número, geometria e área. Já os espaços "8",
que são os que dependem de aspectos como posição relativa entre os núcleos, são
variados em forma e tamanho. Em algumas situações, como na inflexão de vias
mostrada aqui, podem ocorrer espaços mais avantajados, com mais de 2.000 mZde área.
O mais comum, no entanto, são áreas em torno dos 150 mZ.Neste caso, mantida a
alteração de escala, a situação de percepção dos espaços é bastante semelhante ao que
se expôs no caso anterior, uma vez que, movendo-se por entre núcleos, cruza-se por
espaços que se abrem e se fecham, àmedida que são percorridos.

c) Uma terceira situação é a que se refere aos espaços abertos gerados pela
implantação dos núcleos nos limites da área. Nesta situação, parte dos espaços
apresentam ÇX)moum dos seus limites cerca ou muro de divisa do terreno (fig.74).

Nesta situação, existe apenas a relação dos núcleos entre si, lateralmente. Em função da
sua inclinação, os núcleos se aproximam nos seus vértices e, pela forma proposta de
acesso ao núcleo, os limites da área funcionamcomo fundos.

Percebe-se que o sistema de repetição,. não apenas do núcleo enquanto grupo de
edificios,mas da sua disposição no terreno e das relações entre eles, tende a gerar



Capítulo 3 - As TransformaçõesEspaciais no Conjunto RubemBerta do Projeto a 1995 118 .

Figura 74 - Tipologia de espaços abertos
gerados pela relação dos núcleos de moradia
com os limites do terreno e localização do
exemplo no conjunto: repetição de espaços
pela repetição das formas de implantação
dos núcleos. Os números indicam os tipos
de espaços identificados nessa situação.

também a repetição nos tipos de espaços abertos produzidos, tanto em geometria como
em área.

~

Neste cas~, observ8;mosespaços "7", como nas outras situações examinadas, uma vez
que estes espaços são originados não propriamente de relações entre núcleos distintos
ou linha de divisa, mas por propriedades formais do próprio bloco. Os espaços "8", nos
núcleos mais ao sul, são idênticos em forma e área com cerca de 330m2.

Já os espaços "9", formados pelas relações dos núcleos com as linhas de divisa, também
repetem forma e área ao longo de um mesmo limite do terreno, alterando-se quando este
sofreinflexão.. ,

Os espaços maiores nesta situação chegam a quase 7.000m2 o que equivale, em área, a
um grande número de praças de vizinhança de Porto Alegre. Os menores possuem cerca
de 150m2,o que é bastante reduzido para um espaço livre de edificação de uso público.

A inexistência de qualquer acesso aos edificios, através de espaços "9", nem de nenhuma
forma de ligação entre núcleos distintos, de acordo com o projeto, tende a tomar esses
espaços um tanto quanto isolados e com muita dificuldade de serem utilizados de forma
plena pelos moradores.

Em termos da apreensão dos espaços formados, para uma pessoa em movimento,
mantém-se o que foi observado para as outras situações, isto é, o espaço público é
apreendido como uma série de espaços que se abrem e se fecham ao longo de um
mesmo eixo de circulação.

d) O parque central é um espaço extremamente diferenciado dos demais e
localiza-se n@centro geométrico da composição. É formado pelos fundos dos núcleos e
da escola dispostos ao longo do anel viário formado pela Rua A. A área de quase 4,5ha
do Parque Central é constituída em grande parte por um único lugar urbano.
Descontados os acessos pela Rua A e alguns fracionamentos nas proximidades dos
edificios, o espaço central do conjunto chega a expressivos 3,18ha de área unificada
(fig.75).
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Figura 75 - O grande espaço do
parque, no centro do assentamento,
delimitado pelos fundos de blocos de
moradia e sua localização. O.s
números indicam os tipos de espaços
identificados nessa situação.

As funções a serem desempenhadas pelo parque como um todo e que, segundo o
. projeto, deveria constituir-se no centro da sociabilidade da área, conflitua-se com a

solução espacial adotada, em função de aspectos como o acesso a partir do sistema
viário principal e da relação proposta com os núcleos residenciais.Por um lado, fica uma
área um tanto quanto encravada no conjunto. Por outro iado, pela sua localização nos
fundos dos núcleos, não há uma valorização deste espaço compatível nem com o papel a
ele destinado pelo projeto, nem com sua dimensão.

Através das modalidades aqui expressas, o Projeto do Conjunto Rubem Berta possui
80,44% da sua área total ocupados por espaços abertos de uso público e 19,56% por
espaços privados, estes correspondendo aos edificios e às áreas não-residenciais.

Observa-se que as áreas propostas pelo projeto como áreas de lazer e recreação na
forma de "play-grounds", canchas polivalentes e o próprio parque central são
implantadas no interior dos espaços públicos descritos acima, em partes das áreas verdes
do conjunto. Estas áreas não se constituem, em si, tipos peculiares de espaços livres de
edificação de uso público.

O sistema viário no projeto - O sistema viário proposto pelo Projeto do Conjunto
Rubem Berta tem por base uma clara hierarquização dos seus elementos, refletindo-se
no dimensio&amentode cada tipo de via, para veículos ou para pedestre.

O sistema viário é proposto basicamente como um sistema fechado onde, com exceção
da Av. Martim Felix Berta, preexistente, limite oeste do conjunto e principal ligação da
área com o restante da cidade, e a Rua D, limite norte, apenas a Av. A, perpendicular à
Av. Martim Felix Berta, na extremidade leste da área, prevê uma espera de conexão com
uma via projetada. Os demais limites do conjunto são bloqueados, sem nenhuma
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previsão para futuras conexões com o entorno. Com isto, a idéia de que a área, sob
diferentes escalas projetuais, é proposta como um enclave urbano, adquire fortes
argumentos.

O sistema viário interno parte de uma avenida principal A, única a ser ligada com o
exterior, com um anel ao sul formado pela Rua A e mais dois anéis, Ruas B e C, que se
ligam à Rua A. Ao norte da Avenida A, há a Rua D que liga a Av. A com a Av. Martim
Felix Berta, cortando o limite norte da área. A Av. A também separa o setor que foi
comercializado, ao norte, do setor invadido, ao sul (fig.76).

~

~

Figura 76 - Esquema geral do sistema viário para veículos proposto
pelo projeto. Os núcleos são acessados individualmente a partir das
vias principais, inexistindo ligações diretas entre eles.

A partir da Av. A e das ruas A, B, C e D, são feitos os acessos principais aos núcleos,
através de um "cul-de-sac" que permite a circulação de veículos até o interior do pátio
central do núcleo. A partir deste acesso principal, são feitas as conexões com os blocos
de moradia por duas circulações secundárias de pedestre, perpendiculares ao "cul-de-
sac". Destas circulações partem outras, de nível local, fazendo as ligações com as portas
de entrada dos blocos.

Subjacente ao sistema viário proposto, há uma forte noção hierárquica, que busca na
definição precisa das funções das circulações e nos seus rebatimentos dimensionais,uma
c: d . - d d fu . , 151
lorma e orgaruzaçao e e uso o espaço que nClOnacomo uma arvore, nos
tradicionais esquemas modernistas (fig.77).

rua secundária
"cul-de-sac"

circulação secundária
de pedestres

/

~
Figura 77 -Esquema em árvore do sistema
viário completo que reproduz a organização
hierárquica em árvore do conjunto como um
todo.

avo principal
circulação principal

de pedestres

]5] Conforme examinado no Capítulo 1.
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Em relação ao dimensionamento das diversas vias de circulação, temos as seguintes
características indicadas a seguir.

a) Avenida principal, A, com 30m de largura total, que, para os padrões de Porto
Alegre, só encontra similaresnas avenidas perimetrais implantadas nos últimos tempos e
em algumas avenidas principais (fig.78).
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Figura 78 . A avenida A, a mais importante no interior do conjunto, liga-se à Av. Martim Felix Serta, conexão do
conjunto com o restante da cidade. As distâncias entre as edificações ao longo dela variam entre 50 e 80m,
originando espaços bastante amplos.

b) Rua principal, A, possui 20m de largura total, o que representa um gabarito
que pode ser encontrado na cidade de Porto Alegre em vias de relativa importância, não
só local como globalmente (fig.79).
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Figura 79 - Perfil transversal da Rua A que forma o mais importante dos anéis viários do conjunto. Na sua
relação com os blocos de moradia, também produz amplos espaços, como na Av. A.
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c) Ruas secundárias, B, C e D, com uma largura total de 12m, com um caráter
mais limitado em comparação com as demais do conjunto e mesmo com as vias usuais
no interior de áreas residenciais da cidade. Seu perfil não prevê área para
estacionamento em nenhuma de suas laterais e os passeios são bastante reduzidos,
dificultando e até impedindo uma conveniente arborização (fig.80).
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Figura 80'- Perfil transversal das ruas B, C e D que formam os demais anéis do sistema viário principal. As rua B
e C formam anéis ao longo da Rua A, enquanto que a Rua D liga a Av. A com a Av. MartimFelix Berta.

d) O "cul-.de-sac"constitui-se num acesso ao interior de cada núcleo, a partir de
vias de hierarquia superior. Consiste numa faixa de rolamento de 4,OOmde largura que
dá para uma área de retomo de 8,OOmde largura, É, portanto, uma via de circulação
restrita, sendo sem saída para veículos. (figo81)
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Figura 81 - O "cul-de-sac" é o último elo na circulação de veiculos no conjunto. Sua utilização permite chegar ao
núcleo com veiculo mas jamais cruzá-lo, como é peculiar às vias sem saida.
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o "cul-de-sac"serve como elemento através do qual cada núcleo é anexado a uma
estrutura mais global, representada pelas vias principais e secundárias propostas, de tal
forma que o núcleo fique com uma inclinação de 35° em relação ao traçado viário, com
algumas modificações nos casos em que a via assume um desenho mais circular. Essa
solução parece estar relacionada com aspectos de conforto ambiental, já que todos os
núcleos possuem exatamente a mesma relação com a orientação solar, com o norte
paralelo à diagonal dos núcleos (fig.82).

N

35°

Figura 82 - Esquema de
junção dos núcleos ao
sistema de vias principais de
veículos do conjunto, pela
utilização do "cul-de-sac". É
constante a inclinação do
alinhamento dos núcleos com
as vias externas e com a
orientação solar.

via de veículos externa

Com esta opção de projeto, a ordem espacial imposta é relativamentesensívelao
, traçado de vias, e as adaptações às peculiaridadesdo traçado são, via de regra,

absorvidas pelo "cul-de-sac" de acesso ao núcleo, ficando ele mais ou menos inclinado
em relação à via, mais curto ou mais extenso, dependendo da distância gerada.

e) Com apenas um caso, na ligação da Av. Martim Felix Berta à Rua A, há a
passagem de pedestre, com 6m de largura, conforme exigem as normas da cidade. Seu
uso poderiaser questionadonumsistemaespacialabertoe permeávelcomo o proposto,
mas indica ser um reforço das idéias que confundem ordem com estrutura (fig.83).

'>18.0 . 6.0 >4.0 +

Figura 83 - Seção transversal da única passagem de pedestres presente no projeto. Esta via formaliza uma
situação de contato entre a Av. Martim Fellx Serta e a Rua A, já possível pelos espaços abertos existentes entreos núcleos.
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f) A circulação principal de pedestres no interior do núcleo possui uma largura
de 2,OOme liga o "cul-de-sac" às circulações secundárias de pedestres (fig.84).
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Figura 84 - Seção transversal da circulação principal de pedestres que percorre o interior do núcleo
perpendicularmente ao "cul-de-sac".

g) A circulação secundária de pedestres no interior do núcleo constitui-se numa
, faixa de 1,20m de largura que dá acesso às entradas dos edificios e é o último elo na

hierarquia viária do conjunto (fig.85).
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Figura85. Seção transversal das circulações secundárias de pedestres, último elo da estrutura viária do projeto
e acesso aos blocos que formam cada um dos núcleos.
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o sistema viário interno é proposto como fonna de viabilizar a implantação dos
núcleos, segundo os princípios expostos anteriormente, e assume a forma de alguns
anéis, seguindo também uma estrutura hierárquica que se reproduz também nas suas
dimensões.

A solução adotada para o estacionamento dos veiculos dos moradores ou visitantes
prevê a utilização de áreasde estacionamentoem bolsões ao longo dasvias de veículos
e, em três casos, em áreas de estacionamento internas, separadasdo sistema viário,
como pode ser identificado na Figura 56. Essa solução pressupõe, primeiro, que nessa
faixa de renda o número de proprietários de veículos é muito reduzido; segundo,
considera que para esse tipo de população as soluções adequadas são sempre as
coletivas.152 A proposta executada pode ter sido originada ou da má leitura dos hábitos
de vida de populações de extratos inferiores de renda, ou da idéia de que os hábitos e
expectativas dessa população possam ou devam ser modificados de acordo com
soluções advindas de uma lógica projetual que acaba mostrando-se estranha aos
usuários.

A soluçãoadotadapara o veículo privado no desenhodo conjunto,tanto emtennosdo
sistemaviáriopropriamentedito como em relação à soluçãode problemasespecíficos
como,por exemplo,o estaCionamento,afetou.de fonna significativa as refonnulações
posteriores.

Os carros dos moradores do Rubem Berta, na idéia consolidada no projeto, deveriam ser
estacionadosao ar livre, distantesda moradia, e fora de qualquerfonna possívelde
controle. A população, no entanto, demonstrou um comportamento bem distinto a este
respeito, buscando um controle maior em soluções individualizadas.

O Conjunto Rubem Berta em 1993 - A avaliação dos espaços do conjunto, sete anos
após sua ocupação, mostra uma configuração bastanté modificada em relação à do
Projeto, como depreende-se das análises que se seguem (fig.86 e 87).

Em 1993,verificam-semodificaçõesnas fonnas de relaçãoda área com seu entorno.A
sudestedo conjunto, surge uma ligação nova com a área externa, ocupada por
habitaçõesrompendo,mesmoquede formatênue,o enclausuramentoaté entãovigente.

As intervenções efetuadas redefinem as relações dos blocos de cada núcleo com o
espaço livre de edificações, através de um processo de privatização dos espaços abertos
de uso público, assim destinados pelo projeto. Efetiva-se uma alteração radical nessa
relação,e os blocossão afastadosdo contatoe escrutíniodo espaçopúblico,atravésda
utilização de dois procedimentos básicos simultâneos:

a) a construção de novas edificações, interpostas entre os blocos e novo espaço
público;

b) o cercamento e/ou muramento de áreas públicas.

152 A coletiviação de certos equipamentosfoi adotada em um grande número de proposiçõesde
moradias para classes trabalhadoras, principalmente desde o séc. XIX, nas formas dos utopistas como
em Owen e Fourier e, posteriormente, em diversas propostas de edificios autônomos modernistas, como
a Unidade de Habitação de Le Corbusier, e nas soluções revolucionárias totalitárias que coleti\'izavam
compulsoriamente atividades como cozinhar, lavar roupa, fazer as refeições, entre outras. É comum,
também, a coletivização de certos equipamentos em habitações coletivas, num período em que tanto
culturalmente quanto por questões de custo, o uso comum era a forma de viabilizá-Ios.
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Figura 86 -Planta de barreiras e perrneabilidades da situação do Conjunto Rubem Berta .em 1993. As linhas finas
representam os blocos originais. A redelimitação dos espaços públicos e privados criados pela população é
representada pelas linhas grossas, correspondendoa construções, muros, cercas, etc.
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Figura 87 - Planta de fundo-figura da situação do Conjunto Rubem Berta em 1993. Os espaços em preto
representam aqueles ocupados pelas edificações e pelas áreas de uso privativo no interior dos quarteirões. Em
branco, os espaços livres de edificação e de uso público.
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A nova unidade espacial que surge é muito mais centrada na idéia do bloco em si do que
propriamente no núcleo. Como base da ordem espacial do projeto, o núcleo é
completamente destruido aqui. Os blocos se 'agrupam entre si de diversas maneiras, com
diferentes números de blocos agregados e de núcleos envolvidos, formando unidades
espaciais distintas umas das outras e semelhantesa quarteirões tradicionais (fig.88).
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Figura 88 - Exemplo de
restruturação das unidades
espaciais: nove blocos de
cinco núcleos distintos unem-
se para a delimitação de
barreiras continuas de um
novo quarteirão. Os círculos
pontilhados representam os
núcleos originais que deram
origem ao quarteirão. Ao lado,
localização no conjunto.

Por outro lado, um grande número de blocos constituem-se, isoladamente, pelos
processos de afastamento do espaço público mencionados, em centros de novas
unidades espaciais (fig.89).

~
Figura 89 -Situação comum nas reformulações: separação do bloco em
relação ao espaço público para a geração de uma nova unidade espacial.
Ao lado, I~~lização no conjunto.
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Esses exemplos mostram o que será a tônica da reformulação espacial e que consiste na
separação dos blocos do espaço público (fig.90).

espaço

de

°

G
~

~G, ~Q .
rQ \5"

e7 ~bloco ~

Figura 90 -Esquema da nova ordem espacial, com o
afastamento dos blocos em relação ao espaço
público e a utilização de espaços de transição.
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Através dessamodalidade de organização são criadas, no interior do que poderíamos
denominar de quarteirão, uma série de áreas de uso restrito utilizadas para a
individualizaçãode cadaum dos novos quarteirões (fig.91).

w ~

GARAGEM/COMÉRCIO
SERViÇO/MORADIA

Figura 91 -Exemplo das modalidades de formação de um novo quarteirão,
pela ocupação das áreas livres circundantes aos blocos. No interior do
quarteirão, essas áreas são utilizadas principalmente para edificação de
garagens. Já nas frentes para as vias, essas áreas são utilizadas para
moradias, pequenos negócios e também para garagens. Ao lado, sua
localização no conjunto.

Parte do espaço tomado das áreas públicas livres de edificação nos interstícios entre os
blocos é utilizada para a construção de garagens ou novas moradias, bem como de
outras atividades não previstas no projeto, como templos religiosos. O exemplo dado
para a área residencial mostra uma solução freqüentemente adotada, que consiste na
construção de garagens com acesso pelo interior do quarteirão e, também, dependendo
da situação, com frente diretamente voltada para a via pública, neste caso delimitando
parte do quárteirão. Muitas dessas edificações, embora com aparência de garagem,
servem como moradias ou como pequeno comércio e serviço, num processo de invasão
das áreas públicas que ocorre, de forma mais limitada, entre os blocos e núcleos e, em
outras situações, de forma mais ampla, com a geração de verdadeiras sub-áreas dentro
do conjunto.

I
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o exemplo ilustra também outros aspectos bastante freqüentes. Primeiramente, mesmo
que o espaço interno pareça ser composto pela junção ou agregação de dois blocos
distintos, ambos pertencentes a núcleos diferentes, na verdade as garagens construídas
no interior do quarteirão separam os blocos entre si, não havendo conexão entre eles
pelos espaços livres internos. É como se cada bloco estivesse no interior de um lote,
com as garagens atuando como limitesde fundos.

Em segundo lugar, percebe-se que boa parcela da área livre interna ao quarteirão é
consumida como circulação e como área de manobra de veículos para acesso às
garagens. Outros tipos de áreas livres internas ao núcleo, cujo tratamento e qualidade
variará de quarteirão a quarteirão, são os pátios e/ou jardins. A estes últimos é
demonstrada uma maior preocupação em pequenos espaços, principalmente nas
proximidades da entrada do edifício(fíg.92).

-~~~'., "~

Figura 92 - Quando parcelas de espaços livres de edificação são apropriadas por algum bloco, são objeto de um
melhor tratamento, com ajardinamento e arborização. Esta é uma das formas de individualização da moradia.

É visível no Conjunto Rubem Berta que as novas edifícações destinadas a garagens
resolvem necessidadesbastante elementares da vida das pessoas do lugar. Uma delas diz
respeito ao controle, de preferência individual, dos carros particulares e que, como
tendência, é feito no interior dos quarteirões.
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Outra necessidaderesolvida pela garagem é a disponibilidadede espaço para guarda de
objetos em geral, como ferramentas, materiais diversos, móveis fora de uso, etc., que os
apartamentos não têm condições de abrigar.

A outra necessidade suprida pela garagem é de ordem mais cultural para esta região do
país e lida com a disponibilidadede local protegido para fazer churrasco. É comum, na
estrutura das garagens, a visão do volume das chaminés das churrasqueiras. A ocasião
do churrasco, no Rio Grande do Sul, é tanto o momento da confraternização da família
como da reunião com amigos. O que se percebe é que este elemento cultural é visto
como uma necessidade, não só aqui, como para qualquer classe social. Mesmo em
prédios de apartamentos de classe média e alta, as sacadas com churrasqueiras são
pontos importantes para a sua comercialização. A população do Conjunto Rubem Berta
incorporou esta necessidade, não só individual como social, ao espaço tornado
disponívelpela construção das garagens (fig.93).

GARAGENS

Figura93 - Exemplode construção de garagens no interior dos novos
quarteirões,cpma identificaçãodas chaminésdas churrasqueirasno fundo
das mesmas.Aolado,sua localizaçãono conjunto.

4
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Outra situação encontrada em todo o conjunto consiste na ampliaçãoda áreaconstruída
de apartamentos localizados no pavimento térreo (fig.94).

y

..-

figura 94 -Exemplo de situação onde a ampliação do apartamento localizado no térreo, de alguma forma
desvincula-o do bloco que lhe deu origem, pelas novas relações existentes. Ao lado, sua localização no
conjunto.

Desta forma, esses apartamentos são, na prática, separados do bloco de onde se
originaram: possuem entrada própria, muitas vezes garagens privativas e jardins,
chegando a duplicar a área útil da unidade e assemelhando-se a uma habitação
unifamiliar com parte de sua área construída incrustada num edificio de habitação
coletiva.

Às vezes, mesmo não ampliando a área construída, muitos moradores de apartamentos
térreos tomam uma porção de área pública, tratando-a como pátio, garagem, jardim, e
até como horta, muitas vezes criando entradas para as moradias separadas das do bloco
(fig.95).

Em suma, as transformações espaciais verificadas para o geral do conjunto são
baseadas:

a) na redefinição espacial do espaço público e privado, tendendo à formação de
espaços de transição semiprivativosno interior dos quarteirões;

b) na geração de elementos novos construídos como garagens, moradias e
pequeno co1Í1ércioe serviço, com acesso efetuado tanto internamente ao quarteirão,
como diretamente pela via pública" sendo esta última modalidade utilizada em especial
para abrigar moradia, comércio e serviço;

c) na utilização de muros e cercas como elementos de separação do espaço
externo e interno do quarteirão, por onde se efetuam os novos acessos entre espaço
público e espaços de transição para a entrada do edificio de habitação;
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Figura 95 -Apropriação de espaços públicos, agregados aos apartamentos localizados no térreo dos blocos:
garagens individuais e acessos independentes às moradias. Ao lado, sua localização no conjunto.

d) na ampliação da área construída de unidades habitacionais localizadas no
térreo dos blocos;

e) na apropriação de porções do espaço público para a criação de pátios
privativos de apartamentos térreos. .

Através desses mecanismos, a proporção de espaço público sobre a área total do
conjunto passa dos 80,44% existentes originalmente,para 52,32% o que representa uma
incorporação extremamente significativade área anteriormente pública, como área agora
privada.

O processo,.de transformações espaciais examinado, apesar de ocorrer no conjunto
como um todo, apresenta-se com intensidade distinta, nos diferentes setores Norte,.
Central e Sul (fig.96).

Setor norte - Esse é o setor que foi comercializado regularmente e é composto pelos
dez núcleos localizados entre a Av. A e o limite norte da área e ambas as fTentesda
Avenida A. Estes núcleos foram os únicos completamente concluídos antes da
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Figura 96 - Setores diferenciados no conjunto quanto à
intensidadedas intervençõesocorridasaté 1993.

ocupação. Este fato explica porque neste setor o processo de alterações morfológicas
ocorre antes que nos demais (fig.97).

Figura 97 - Localização do setor norte no Conjunto Rubem
Berta, área com maior grau de intervenção e com maior
apropriação privada de espaços públicos livres de
edificação previstos pelo projeto.

Através dos"mecanismos de transformação espacial descritos, este setor é onde se
verificam alterações em mais larga.escala, modificando de forma radical a morfologia
proposta pelo projeto, não apenas em termos do que acontece nos espaços privatizados
das áreas públicas, mas com eles ém si, responsáveis que são .pela estruturação do
sistema de acessibilidadeentre as diversasáreas do conjunto como um todo. Além disso,
foram introduzidas significativas mudanças no que diz respeito às características
funcionais do setor.
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o aspectomaisnotávelé corno a densificação da ocupação dos espaçosabertos de uso
público previstos pelo projeto, tanto nos interstícios formados entre os núcleos bem
corno no interior de cada núcleo, dá lugar a urna estrutura fisica bastante diferenciada
daquelaoriginal.

A organização de novas unidades espaciais, seguindo os princípios enunciados.e
executada de forma individualizada pela população, promove a formação de urna série
de novos quarteirões. À medida em que se constroem novas edificações e cercam-se
áreas antes públicas, novos alinhamentos e cOnITontaçõescom o espaço público são
gerados.Essesquarteirões, quandojustapostos a outros contíguos, formaln urna rede de
vias e largos bastante semelhanteao que é verificado nos tecidos tradicionais. Desta
forma, e pelas modalidadesde agregação de blocos para a fohnação dos quarteirões,
praticamentedesaparecequalquervestígio da ordem espacialimposta originalmente.

Percebe-se, por outro lado, que o novo sistema viário, no seu desenho, é
consideravelmentecondicionado pelo sistema implantado a partir do projeto, o qual,
através de mecanismosde extensão e redimensionamento, formará a.base dos novos
percursos(fig.98).

VIAS EXISTENTES PELO PROJETO

NOVAS VIAS

.. .. .... VIAS ELIMINADAS

Figura 98 -Disposição dos dez núcleos que formam o setor norte do conjunto e o sistema viário resultante das
transfonnações realizadas na área: manutenção do "cul-de-sac" e prolongamentos das circulações de
pedestres. Os números indicam os quarteirões criados.

De forma constante, são utilizados no novo sistemaviário, os "cul-de-sac" de acesso aos
antigos núcleos, mais a ligação ortogonal a este destinada a pedestres, que cruza o meio
do núcleo e a partir da qual se procedia o acesso aos blocos. As vias novas, nos sete

núcleos à ejquerda da Rua D, utilizam-se de prolongamentos dessa ligação para a
criação de novas conexões com o sistema viário periférico corno a Av. Martim Felix
Berta, Avenida A e Rua D e, desta forma, delimitando os novos quarteirões. Já no caso
dos três núcleos à direita da Rua D, além dos trechos do projeto que são aproveitados,
as novas vias são constituídas de prolongamentos tanto do "cul-de-sac" quanto da
ligação ortogonal.
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Assim, na parte à esquerda da Rua D, o cruzamento interno básico é em forma de "T", o
que fteqüentemente implica mudança de direção e, à direita, o cruzamento interno
básico é em forma de cruz, o que implica que o moyimento pode se dar tanto pela
mudança de direção quanto pela sua continuidade.

Não existe mais uma relação rígida entre o traçado viário e a função des~mpenhada,
uma vez que uma parcela das vias antes destinadas a pedest~.es,passam a receber também
tráfego de veículos, permanecendo como de pedestres basicamente'nos trechos onde as
declividades impedem esse tipo de circulação e em alguns trechos situados mais ao
centro do setor.

Outro aspecto fundamental na transformação espacial deste setor' é no tocante, às novas
formas de conexão das entradas dos edificios com o espaç.o público. Pela implantação
original, todos os acessos são feitos diretamente do edificio para o espaço público. Com
o afastamento dos blocos na nova situação, esses acessos passam a ocorrer em espaços
de transição entre o espaço público e os espaços abertos privatizados e incluídos no
interior dos novos quarteirões. Com isto, do. ponto de vista do espaço 'público, as
trànsiç6es público/privado são dispostas linearmente ao longo das vias o que, também
neste aspecto, aproximá a nova morfologia das morfologias tradicionais. Muitas vezes,
uma única transição passa a ser comum a mais de um bloco.

Importa,nte característica da nova morfologia neste setor é que o adensamento com
edificações novas e as alterações de uso obedecem a uma lógica verificada na cidade
tradicional, qual seja, tende-se a ocupar linearmente e com atividades não-residenciais as
vias de maior importância. Ao longo da Avenida A,. por exemplo, em ambos os lados,
concentram-se inúmeras edificações novas onde se instalam: pequeno comércio; como o

. de alimentação,bazares,papelarias,confecções,ferragens,armarinhos,sorveteria,bares;
atividades de serviço como imobiliárias, cabeleireiros, barbearias, oficinas mecânicas e
pequenas indústrias, como serralherias.

Com as modificações introduzidas pela população, a área ocupada pelos espaços
públicos neste setor passa dos 84,50% propostos originalmente, para 35,96% em 1993. .

Depreende-se que no setor norte o processo de privatização de áreas públicas é mais
intenso que no' conjunto como um todo"e praticamente quatro vezes superior ao da
situáção original aproximando-se, neste particular, ao verificado na área central de Porto
Alegre, densamente ocupada que, em 1991, possuía 35,21% de sua área como

'
b

'

l' 153
pu 1ca.

Setor central - Neste s.etor,estão compreendidos: os onze núcleos presentes no interior
do anel viário da Rua A; os sete núcleos localizados ao longo da Rua B; um núcleo ao
sul, originalmente com acesso pela Rua C; e um núcleo na extremidade leste,
originalmente com acesso pela Avenida A Todos esses 20 núcleos foram invadidos,
ainda com os prédios em construção e concluídos posteriormente à sua ocupação
(fig.99).

Apesar de 0$ mecanismos de alterações fisicas serem os mesmos indicados para o geral
da área, neste setor a intensidade das alterações é menor do que a apresentada no setor.
anterior. Encontramos partes com' mudanças significativas, convivendo com inúmeros
blocos onde ocorrem pequenas modificações.

153 RIGATTI, Décio (1991). Morfologia urbana. memória coletiva e fonnas de socialidade em Porto
Alegre: o centro da cidade. Relatório final de pesquisa ao CNPq. Porto Alegre, o autor, p.49.
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Figura 99 -Localizaçãodo setor central no ConjuntoRubem
Berta. Esta área apresentou uma .transformação menos
intensa do que a que ocorreu no setor norte. -

Continua sendo parte importante do processo, neste setor, o reagrupamento de blocos
para a criação de novos quarteirões.

Da mesmo forma que no setor anterior, as ruas e avenidas principais são referências
importantes para o alinhamento dos quarteirões dando origem a um aspecto mais linear,
como pode ser observado na Figura 86 para a Avenida A, Rua A e Rua B. Essas novas

. frentes de quarteirão é o lugar onde tenderão a se estabelecer as atividades de comércio
e serviço, fazendo uso das vantagens de acessibilidadeoferecidas por essas localizações
criadas pelos moradores.

A área destinada pelo projeto como Parque Central, em função da maneira como é
tratada pelo próprio projeto, vai confirmando sua condição de fundos, isto é, parte de
sua área é privatizada e as novas edificações construídas tendem a possuir as empenas
cegas voltadas para ele e as frentes voltadas para os blocos residenciais. A população
não entende a ordem espacial proposta pelo projeto e vai tomando áreas públicas para
solucionar seus problemas particulares e de estrutura global, não integrando o parque às
alterações. Percebe-se que o parque é tratado como área disponível para apropriação,
não só nos casos em que parcelas de terra são tomadas pelos núcleos de moradia, como
também para a construção de habitações únifamiliarese capela.

As peculiaridades referentes ao sítio parecem contribuir de forma consistente na
localização dessas novas apropriações, já que a área do parque não é nem contínua nem
regular, tal como se poderia supor pelo projeto. Desta forma, setores mais acidentados, .
como os do limite norte do parque, servem como barreiras às privatizações efetuadas,
permanecend'oo platô mais central como área ainda livre.

Outra peculiaridade interessartte é como ocorrem certas reformulações. No caso da
escola localizada ao sul deste setor, percebe-se que também ela toma posse de áreas
próximas, principalmente do parque ao fundo, ao mesmo tempo em que os blocos de
moradia, situados nas suas laterais, incorporam áreas novas e formam com a escola um
quarteirão unificado (fig.l 00).
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Figura 100 - Novo quarteirão da escola do setor central e sua localização no conjunto, identificando-se a área
tomada do parque pela escola e os blocos de moradia incorporados, com as áreas privatizadas por cada um
deles.

Nos interstícios dos blocos, muitas vezes são construídas moradias nos mesmos
alinhamentos de garagens, situação esta comum em todo o conjunto (fig.l O1).

' ';;;i;i;-";;';\;~-$
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Figura 101 - Exemplo de construção de linha de edificações com frente para o espaço público e utilizadas como
garagens, moréldias, pequeno comércio e serviços e sua localização no conjunto.

Quando as áreas públicas são maiores, como no caso de uma série de áreas verdes
previstas pelo projeto, surgem quarteirões inteiros de moradias novas. Caso típico e,
talvez, maior dessa modalidade é a ocupação da área destinada pelo projeto como verde
com um lago, ao longo da Rua A e Rua B (fig.102).
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Figura 102-Exemplo de invasão de áreas previstas como verdes no setor central: áreas residuais têm ocupação.
Ao lado, sua localização no conjunto.

Este tipo de invasão de áreas públicas parece ocorrer de forma preferencial em áreas que
se apresentam, de fato, como residuais na ordem espacial criada, sendo que esta, com
área de aproximadamente 1,6ha, é a maior das invadidas no conjunto.

. O que é interessante examinar nesta área invadida, cuja ocupação não obedeceu a
nenhum dos critérios do projeto, a não ser a sua delimitação externa dada pelas ruas A e
B, é a forma de ocupação verificada. Os moradores invariavelmente localizam suas
residências, bem como outras atividades, nos limites com a via pública, diretamente ou
com a utilização de pequenos pátios de transição, os quais são mais comumente
encontrados em moradias de áreas residenciaisda cidade. Percebe-se que esta é a mesma
regra que tende a ser adotada nas transformações dos quarteirões formados pela
restruturação dos núcleos de habitação.

Essas características ficam mais evidentes quando examinamos a ocupação maciça
apresentada pelo grande quarteirão comercial, nos cruzamentos da Avenida A com a
Av. Martim Felix Berta e Rua A, onde praticamente inexistem tanto recuos ITontais
quanto laterais. Neste caso, evidencia-se a adoção de uma estratégia morfológica para a
ampliação do contato com os usuários dos estabelecimentos, da mesma forma como
ocorre em qualquer área comercial tradicional das cidades e reproduzida também no
interior dos "shopping-centers".

Fenômeno semelhante ocorre nos limites da gleba, ocupados para a construção de

moradias e gf"agens, às vezes englobando blocos. Essas moradias, com ITentesvoltadas
para os blocos residenciais e com os fundos para os limites da gleba, formam uma
continuidade de ocupação lineàr e bilateral onde antes eram encontrados apenas fundos
(fig.l03).
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Figura 103 - Comparação das formas
de ocupação de uma mesma área ao
longo das linhas de divisa: em a) .
situação de projeto; em b), situação
em 1993. Percebe-se, no exemplo, a
redefinição de quarteirões e a
substituição da linha de divisa por
áreas edificadas. Ao lado, localização
do exemplo no conjunto.

Com exceção das vias mais importantes deste setor, ruas A e B, o sistema de
acessibilidade criado no seu interior é mais fragmentado em comparação com o setor
anterior. Algumas vezes é formado por um sistema de vias internas, outras vezes por um
sistema de espaços justapostos, mantendo com maior força o esquema proposto pelo
projeto (fig.104).
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Figura 104-Modalidades de vias e espaços como forma de acessibilidade no interior do setor central. Nas áreas
com maior grau de intervenção predominam. as vias, como no setor norte -ilustrado em a); onde o grau de
intervenção é menor, predominam espaços de acessibilidade. Em b), a situação original, ao lado, a localização do
exemplo no conjunto.
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o exame geral desse sistema revela que o "cul-de-sac" é mantido como eixo de acesso
aos núcleos e raramente é obstruído com edificações ou outras barreiras, Percebe-se,
também, que um outro eixo, ortogonal ao primeiro, é mantido no todo ou em parte livre
de obstruções, gerando outra alternativa de ligação com o sistema viário periférico.

Seguindo o mesmo processo verificado para a Avenida A, no perímetro das ruas A e B
implanta-se uma série de atividades não-residenciaisde comércio e serviços.

Diferentemente que no Setor Norte, neste setor é maior o número de blocos com menos
área pública apropriada, alguns deles mantendo uma maior semelhança'com os blocos
originais do projeto.

Os dados relativos à ocupação
comprometidas como públicas no
68,06%.

Embora este valor seja afetado pela presença do parque central, se sua área fosse
descontada do cálculo, a participação dos espaços públicos seria reduzida para 56,66%,
mantendo-se, ainda assim, acima do geral encontrado para o conjunto.

A proporção de espaços públicos é maior neste setor do que a média do conjunto como
um todo, assemelhando-se à situação encontrada no Bairro Parque da Harmonia,
próximo ao centro de Porto Alegre, com extensas áreas livres e onde a proporção de
espaçospúblicoscorrespondea 63%da áreatotal.154

neste setor indicam que, de 81,64% de áreas
Projeto, em 1993 estas passam a corresponder a

Setor sul - Este setor é o mais distante do acesso principal do assentamento e
compreende nove núcleos: quatro cujos acessos foram propostos pela Rua C, três com
acesso pela Av. Martim Felix Berta e dois com acesso pela Av. A (fig.105).

Figura 105 - Localizaçãodo setor sul no Conjunto Rubem
Berta, onde a intervenção da população no espaço é mais
tardia.

]54 RIGATTI, Décio (1991), Morfologia urbana. memória coletiva e formas de socialidade em Porto
Alegre: o centro da cidade. Relatório final de pesquisa ao CNPq. Porto Alegre, o autor, p.49.
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Do ponto de vista dos processos de transfonnação verificados neste setor, há muita
semelhança com o que se avaliou para os setores anteriores: mantem-se a tendência de
isolamento dos blocos em relação ao espaço público; continua ocorrendo a ocupação ao
longo das divisas da gleba; pennanece a tendência à utilização do sistema viário
principal como alinhamento preferencial das novas intervenções e sua utilização para
atividades não-residenciais.

A principal diferença neste. setor é quanto ao grau de privatização de áreas públicas,
significativamenteinferior ao Setor Central e mais ainda ao verificado no Setor Norte do
conjunto.

Essa situação é visível pelos dados de ocupação do setor, que indicam que o percentual
de áreas públicas passa de 85,29% no Projeto, para 82,05% em 1993.

A participaçãodos espaços públicos-sobre a área total deste setor é apenasum pouco
menor do que a encontrada no Projeto, indicando uma baixa alteração morfológica.

Mesmo assim, como tendência, este setor parece orientar-se muito mais para as
modificações em processQ nos outros dois setores do que pela manutenção das
características do projeto.

Quando acontece uma menor intervenção, como neste setor, as dificuldades de
apreensão das proposições do projeto ficam mais evidentes. Com exceção dos blocos
residenciais, os outros elementos do projeto, principalmente os que se referem ao
sistema viário de veículos, de pedestres, áreas livres públicas e áreas verdes,
desaparecem como um sistema inteligível para o usuário. Tudo se resume a edificios e
espaços públicos. .

. Estágio do conjunto em 1995 -As alteraçõesfisicasocorridasno espaçode tempo de
apenas dois anos são bastante intensas, confonne é avaliado a seguir (fig.l 06 e 107).

Em relação aos períodos anteriores é importante considerar, além dos fenômenos
internos, aqueles que começam a surgir no entorno da área do assentamento.

Neste momento, é visível uma alteração importante nas áreas que circundam o Conjunto
Rubem Berta e que repercute no seu interior. As áreas a leste e a sul do conjunto, até
então vagas, passam a ser objeto de ocupação. Uma das principais intervenções nessas
áreas é feita através de um projeto oriundo do Departamento de Habitação -DEMHAB,
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e destinado fundamentalmente para o
reassentamento de favelas localizadas em áreas de risco ou para a desocupação de
algumas outras áreas ocupadas clandestinamentena cidade. Dentre essas áreas, uma das
mais conhecidas era a favela denominada de Vila Tripa155a qual foi totalmente removida
do seu local de origem para as imediações do Conjunto Rubem Berta, praticamente nos
limites da cidade de Porto Alegre com o município de Alvorada, dando início a um
paulatino processo de rompimento do isolamento até então verificado pelo conjunto
(fig.l08).

I

155Trata-se de uma das mais antigas favelas de Porto Alegre, que se desenvolvia ao longo de uma
estreita faixa de terra, numa das laterais da Av. Sertório, uma das mais movimentadas da cidade,
situada na zona norte do município. Os riscos constantes e a ocorrência freqüente de acidentes
envolvendo moradores da favela fez com que, finalmente, a população fossé removida para as
proximidadesdo ConjuntoRubemBertae a área limpa. ..
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Figura 106 - Planta de barreiras e permeabilidades do Conjunto Rubem Berta em 1995. As linhas finas
representam os núcleos originais; as linhas grossas representam os novos limites entre os espaços públicos e
privados organizados pela população, correspondendo às novas edificações, muros, cercas, etc.
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Figura 107 - Planta de fundo-figura do Conjunto Rubem Berta,em 1995. Em preto, os espaços privados, no
Interior dos quarteirões; em branco, o sistema dos espàços livres deedificação e de uso públicO.
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Figura 108 -Vista do Inicio da ocupação das moradias da Nova Vila Tripa. Ao fundo, percebem-se os blocos do
Conjunto Rubem Serta, seu vizinho. Ao lado, a localização em relação ao conjunto.
Fonte:'Arquivo ZH.

Com isto, surgem novas ligações da área com seu entorno:

a) a'Avenida A, além de se ligar com o exterior, a oeste, passa a estender-se para
a nova área residencial,a leste (fig.109);

,.

Figura 109 -Extensão da Av.
A para fora do conjunto,
fazendo ligação com a nova
área ocupada a leste. Ao lado,
sua localização no conjunto.
Fonte: Prefeitura Municipal de
Porto Alegre - PMPA.
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b) outra via de ligação do conjunto com o novo assentamento é criada no limite
leste (fig.ll O);

Figura 110 - Nova via de ligação do conjunto com o entorno, a leste, onde
identificamos parte do reassentamento da Vila Tripa, a conexão para o
interior do Rubem Berta e a barreira construída pelos moradores do
conjunto no limite da gleba, separando-a da nova ocupação. Ao lado, a
localização desta via no conjunto.
Fonte: PMPA.

+,
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,

C)umanovaligaçãoa lestesurge,próximada Av.A (fig.ll!);
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Figura 111 -Outra forma de ligação do conjunto com a área de entorno, a
leste: na ilustração, árvores encobrem parte da nova via, indicada com uma
seta. Ao lado, sua localização no conjunto.
Fonte: PMPA

d) na área mais ao sul, principalmente através de ligações informais, também são
criados acessos entre o conjunto e o entorno, por trilhas que cruzam áreas vagas
(fig.112).

Rompe-se, desta forma, mesmo que de modo incipiente, a extrema segregação espacial
vivida pelo conjunto. Essa maior integração verifica-se, também, a nível da ampliação da
utilização d<k estabelecimentos de comércio e serviços, dos serviços públicos de saúde,
de educação e de transporte do'Rubem Berta, os quais passam a ser compartilhados com
a população do entorno. .

Os mecanismos adotados para alterar a morfologia da área permanecem os mesmos
descritos para o período anterior e pode-se distinguir situações diferenciadasno

li
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Figura112 -Ligações informais que ocorrem entre o Conjunto Rubem Serta
e as novas áreas ocupadas com moradia ao sul e sua localização.
Fonte: PMPA.

--Lh
\Jj

I

conjunto quanto ao processo de apropriação de espaços públicos como forma de
redefinição da nova morfologia urbana.

Setor norte em 1995 - Em relação a 1993, este setor parece ter alcançando uma

situação ma!;;estável quanto à sua estrutura urbana. Mesmo que se percebam alterações,
a atual situação parece evidenciar que foi atingido um certo limite nas transformações
buscadaspelapopulação.' .

Ainda assim, alguns quarteirões são redefinidos, com a ampliação do seu perímetro,
através da incorporação de blocos que até então encontravam-se total ou parcialmente
isolados no i~terior do espaço público (fig.l13).
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Figura 113. Evolução de dois trechos. 'a' e 'b' - da situação de projeto até
1995, mostrando as formas de agregação de blocos de moradia com as
áreas públicas privatizadas para a formação de novos quarteirões e suas
localizações no conjunto. Em achurado, os blocos isolados no periodo
anterior.

Comparativamente ao momento anterior, há uma redução do número de quarteirões no
setor, bem como uma ampliação de suas áreas. .
As alterações ocorridas reforçam o princípio verificado no momento anterior quanto à
forma de separação entre espaço público e pr!vado, pela geração de um sistema de
percursos que, dependendo d~s condições do terreno, é utilizado tanto para veículos
como para pedestres mas que se assemelha, em conformação, a ruas de tecidos urbanos
tradicionais. Isto é obtido pelo alinhamentodas novas edificações, bem como das cercas
e muros.

o sistema de percursospermanecena sua base e estrutura, alterando-seem alguns
locais,emrelaçãoà situaçãoencontradaem 1993(fig.114).

PROJETO

I
I

1993

,

I

li

1995

10\
-,

I
I
I 1-,
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VIAS EXISTENTES PELO PROJETO

NOVAS VIAS

. . .. . " VIAS ELIMINADAS

Figura 114 -Esquema de utilização do sistema viário original condicionando'o novo sistema viário e a geração
dos quarteirões do setor norte, indicados pelos números. Identificam-se as via novas e as. eliminadas em relaçãoao periodo anterior.

Algumas vias existentes em 1993 são eliminadas pelas novas delimitações dos
quarteirões, passando a fazer parte dos espaços livres de edificação internos aos
mesmos.

O sistema de circulação presente neste setor permite a identificação de duas
modalidades distintas de uso (fig.115).

I

~;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:VIAS DE VEíCULOS
.:::::::.

!fi!!i!!!!:: ESPAÇO DE VEíCULOS
':!i!i!ij/l

." VIAS DE PEDESTRES

.. . . . .." . ,. VIAS ELIMINADAS

Figura 115 -Sistema viário do setor norte,.com a identificação das vias onde é possivel o trânsito de veiculos e
as que só permitem o movimento de pedestres, com o dimensionamento da seção transversal predominanteapós a i.ntervenção da população.
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a) Vias de circulação de veículos e pedestres - as vias que permitem a entrada de
veículos ao interior do setor, a partir das vias principais periféricas correspondem, via de
regra, aos "cul-de-sac" previstos pelo projeto. Todos eles são mantidos como acesso
principal aos quarteirões. Os limites dos quarteirões definem um novo perfil para estas
vias, comparativamente àquela presente no projeto. Geralmente, é mantida a faixa de
rolamento de 4,00m e é acrescido um passeio de 1,00m de largura de cada lado, dando
uma seção transversal de 6,00m (fig.116).

6

Figura 116 -Novoperfilresultante da ocupação ao longodo "cul-de-sac"de acesso de veiculosno interiordos
quarteirões: proximidade maior entre as barreiras edificadas e delimitação mais precisa do seu, perfil
longitudinal.

A praça de retorno original é diluída nas alterações e apenas em poucos casos é mantida
pelas novas delimitações feitas por edificações, muros e cercas. Os largos assim
formados servem como acesso às entradas das garagens situadas no interior dos
quarteirões ou ao longo do percurso dessa via. As vias novas utilizad'ts para circulação
de veículos, embora tendam a manter a largura de 6,00m, possuem um gabarito mais
variável, podendo-se encontrar vias de 3,00, 4,00 e 5,00m de largura total. Apesar da
inclusão de novas vias para veículos, o sistema de circulação interna continua sendo
bastante limitado: em apenas um quarteirão, ao longo da Av. A é possível contorná-Io
totalmente de ~arro; em apenas uma situação, duas ruas periféricas podem ser
diretamente ligadas, permitindo o trânsito de veículos. Pode-se inferir que, neste setor,
as vias são utilizadas muito mais para dar acesso do que permitir circulação num sentido
mais amplo (fig.11?).

b) Vias de pedestre - as vias que recebem movimento exclusivo de pedestres
neste setor póssuem um gabarito variado e, em alguns casos, constituem-se em espaços
de ligação formados pelos interstícios de blocos distintos. No geral, são formados por
caminhos bem delimitados pelos limites de muros, cercas ou construções. Percebe-se
que os caminhos originais e seus prolongamentos tendem a manter as seções
transversais indicadas pelo projeto. Assim, o mais comum são vias de pedestres com
2,00m de largura. Ocorrem, também, percursos mais estreitos, com até 1,00m e outros
mais largos, com 2,50,3,00,4,00 e até 5,00m. Embora esses caminhostendam a seguir

UFRGS
FACULDADE DE ARQUITETUR.

BIBLIOTECA
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Figura 117 - Em 'a', único exemplo de quarteirão no setor norte onde é possível contorná-Ia com veículos. Em
'b', o único exemplo de conexão entre duas ruas externas ao setor norte - Av. A e RuaD - através de uma via
interna.

a dimensianamenta prapasta pela projeta, é impartante ressaltar as diferenças espaciais
de vias que são. apenas um passeia na interiar de extensas espaças abertas, cama na
Projeta, e esses mesmas passeias canfinadas pelas alterações fisicas impressas na
canjunta cama encantrada na presente situação.. De um caminha em espaça aberta,

" passa-seagara paraumasituação.de carredaresurbanas.

Cansalida-se, na Setar Narte em 1995, uma série de quarteirões navas, criadas não. a
partir das blacas residenciais, mas pela acupaçãa de áreas livres remanescentes para
maradia e pequenas negócias, Embara não.seja este a setar ande se encantra exemplas
mais significativas, em termas de tamanha de área acupada, alguns casas padem ser
abservadas (fig.118).

Nessas áreas, são.fTeqüentesas edificações na farma de sabradas, cam a térrea quase
sempre utilizada para camércia au serviças, dependendo. da lacalizaçãa relativa em
relação.ao.canjunta.

Cam as refarmulações introduzidas mais recentemente, é praticamente inexistente, neste
setar, a cantata direta cam blacas isaladas tal cama propasta ariginalmente.

Embara cam menas intensidade, pela menar dispanibilidade de áreas livres para
incarparaçãa aas quarteirões, ainda se verifica a processa de privatizaçãa de áreas
públicas. Cam'ista, a proparçãa de área pública em relação.à área to.tillé reduzida ainda
mais, passando.das 35,96%, encantradas em 1993, para 32,38% em 1995.

Percebe-se qfÍe as intensas madificações na acupaçãa antes de 1993 restringem de farma
cansiderável a passibilidade de navas ~propriações das espaças ainda públicas.

Setor central em 1995 - Essa grande área que se desenvalve ao.langa das Ruas A e B
apresenta um processa de transfarmaçãa espacial bastante significativa, quando.
camparada cam a situação.de apenas dais anas antes.
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Figura 118 - Áreas livres no setor norte, onde a agregação de diversas
edificações resulta na formação de novo quarteirão independente, sem a
participação de blocos de moradia originais e sua localização no conjunto.
Fonte: PMPA.

-~

Com isto, vão-se consolidando os novos espaços públicos através das intervenções,
principalmenteao longo das principais vias do setor. Isto ocorre tanto na Rua A quanto
na Rua B, qemonstrando uma modalidade de densificação que, pelo rompimento dos
antigos espaços abertos entre os núcleos ao longo de vias propostas pelo projeto,
promove a geração de novos aIlnhamentospara esses espaços públicos.

Por todo este setor, blocos ainda isolados vão sendo agrupados formando novas
unidades espaciais, conforme pode ser observado no exemplo que acompanha alguns
blocos, do Projeto até 1995 (fig.119).
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Figura 119 . Evolução da ocupação de áreas no entorno de alguns núcleos de moradia no setor central do
conjunto, do projeto -ilustrado em a) " à situação em 1993 . ilustrado em b) . e à situação em 1995 . ilustrado em
c): redelimitação dos espaços públicos e privados, isolamento dos blocos e redução das áreas livres de
edificação de uso público. Em preto, os blocos originais. Ao lado, sua localização no conjunto.

o grande espaço central vai mantendo seu caráter de espaço secundário, para onde dão
os fundos as novas construções.

Nas proximidades dos fundos da escola é construída uma grande igreja, em parte da área
ainda livre, alterando a configuração até então vigente e promovendo a utilização de
parte da área originalmente destinada como parque'central (fig.120). -,

Um fenômeno que surge desde o início da ocupação do conjunto e que agora aparece de
forma mais tonsistente é o da formação de grupos de moradias individuais, associadas
com garagens, pequeno comércio e também prestação de serviços, fazendo surgir novos
quarteirões.

Uma das maiores áreas desse tipo, existente ainda no periodo anterior, intensifica sua
ocupação com a criação de vias internas que, por um lado, possibilita novas formas de
relações espaciais e, por outro, cria novas frentes de ocupação, de acordo com os
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...

Figura120- A ocupaçãode parte do Parque Central por uma igreja amplia o
uso e reduz a área original. Ao lado, sua localização.
Fonte: PMPA.

oon",::,;,;,:o";';';';l-Et+

processos indicados anteriormente. Essas novas vias podem ser examinadas na Figura
121 e o resultado espacial é possível de ser identificado na Figura 1220

No geral, apesar das modificações introduzidas no entorno dos blocos habitacionais,
estas ainda não são suficientes'para alterar a situação de forma mais radical, tal como
ocorre no Setor Norte. Mesmo assim, surgem alguns casos de reagrupamento de blocos
para a formação de novos quarteirões, como mostrado na Figura 119, às vezes
incorporando os antigos limites da área na formação dessas novas unidades espaciais
(fig.123).
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Figura 121 - Exemplo de invasão de setor destinado como verde pelo projeto. À esquerda, a área como prevsita
pelo projeto; ao centro, situação em 1995; à direita, sua localização no conjunto: reprodução de formas de
organização espacial presentes na cidade tradicional.

Figura 122 - Resultado espacial da ocupação da área verde invadida no setor central do conjunto, conforme
ilustrado na figura anterior. Fonte: PMPA.
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Figura 123 - Exemplo de rearranjo de blocos, criando uma nova forma de
delimitação de quarteirão, entre dois dos novos acessos às novas áreas
residenciais localizadas a leste do conjunto: incorporação dos antigos
limites da área na formação de novos quarteirões. Ao lado, sua localização
no conjunto.

Em relação ao sistema de percursos deste setor, ainda predominam espaços livres de
ligação entre áreas distintas, como ocorria anteriormente. Percebe-se, no entanto, um
paulatino processo de alteração dessa característica, especialmente naqueles acessos aos
núcleos periféricos às ruas A e B. Nestes casos, uma melhor delimitação por elementos

. construídosgeracaminhosmaissemelhantesaos presentesno setor norte. Aquitambém
permanece o "cul-de-sac" como padrão de via utilizada para veículos e pedestres, muito
embora a maior disponibilidade de espaços livres permita uma maior liberdade no
movimento de veículos. Assim mesmo, a circulação de veículos permanece restrita ao
acesso aos quarteirões, penetrando no interior da área sem, contudo, viabilizar uma
circulação mais ampla. Os caminhos originais de pedestres e os demais espaços públicos
remanescentes permanecem como referências para o movimento'prioritário de pedestres.

Com as modificações introduzidas nesses dois anos de intervalo considerado, o
percentual de área pública em relação à área total do setor passa dos 68,06% verificado
em 1993 para 51,79% em 1995, representando uma redução de mais de 16 pontos
percentuais em relação a 1993 e quase 31%, se considerarmos a situação de Projeto.

O setor sul em 1995 - As alterações ocorridas nos dois anos que separam os dados
levant~dos tendem a confirmar o processo de transformação espacial verificado para os
outros setores. O baixo grau de privatização de espaços públicos encontrado
anteriormente é substituído por um processo paulatino de reversão desse quadro,
ocasionando uma alteração profunda na morfologia do setor e do conjunto como um
todo. I

As transformações se dão tanro a nível da reorganização espacial no entorno dos blocos
de moradia quanto da ocupação dos espaços públicos entre os núcleos. Os mecanismos
de transformação permanecem inalterados.

,
As modificações no entorno dos blocos, com a única exceção ilustrada abaixo, não
ocasiona a formação de grupamentos de blocos para a geração de novas unidades
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eSpaCIaIS,como ocorreu nos setores norte e central. Assim, cada bloco e seu entorno
redelimitado constitui uma unidade espacial distinta (fig.124).

~ ...OhhhO- &
,'i"'''' """'1',; \j~

: I

Figura 124 - Único exemplo de grupamento de dois blocos de núcleos
distintos para a criação de um novo quarteirão no setor sul do conjunto e
sua localização. Percebe-se que as modalidades de agregação de blocos e
a separação do espaço de uso público permanecem inalteradas.

o processo de ocupação das áreas públicas para a construção de moradias isoladas
continua ocorrendo e, neste setor, podemos identificar as seguintes situações:

a) habitações que se misturam entre garagens e estabelecimentos comerciais,
isolados dos blocos (fig.125);
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Figura 125 - Novas moradias localizadas juntamente com garagens e
atividades de comércio e serviços utilizam-se das áreas entre os núcleos e
os limites da gleba na criação de novos alinhamentos de ocupação
bilateral, redefinindo o espaço livre de uso público, conforme exemplo
ilustrado na página anterior. Ao lado, sua localização no conjunto.
Fonte: PMPA.
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b) novas ruas de moradia e comércio, cujos fundos são as garagens de
apartamentos construídas no interior do quarteirão (fig.126);

I
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Figura 126 - Novas ruas de moradia e comércio, construídas com os fundos

para as garagens de blocos de habitação geram novas unidades espaciais
independentes. Ao lado, sua localização no conjunto.
Fonte: PMPA.
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c) novos quarteirões que se utilizam das áreas públicas disponíveis nas
confrontações com vias importantes, como a Av. Martim Felix Berta (fig.127);

Figura 127 - A disponibilidade de áreas livres ocasiona o surgimento de
quarteirões novos, totalmente formados por edificações novas, sem a
participação de blocos de moradia, como no caso ilustrado. Ao lado, sua
localização no conjunto.
Fonte: PMPA.

~
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d) grandes áreas públicas invadidas que, a exemplo do que havia ocorrido no
setor central ainda no período anterior, fazem uso de alguns terrenos de porte ainda
disponíveis (fig.128).

Neste últimt caso, além das frentes das casas serem voltadas para ruas existentes, como
a Rua B, é criado um sistema inthno de circulação de pedestres, como no exemplo
examinado para o setor central, o qual viabiliza um melhor acesso e, principalmente,
uma melhor ocupação da área, pelas novas testadas que podem ser geradas pelo
parcelamento do solo das áreas ao longo dós acessos internos. A ocupa~ão,dessa área
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Figura 128 -À direita, observa-se que a última grande área livre disponível
no setor sul, com sua localização indicada ao lado, é ocupada por
moradias, sendo utilizados os mesmos mecanismos descritos na ocupação
da área verde do setor central.
Fonte: PMPA.
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atende, esquematicamente, ao princípio ilustrado abaixo e assemelha-se ao que ocorreu
na grande área invadida no setor central (fig.129).

Do ponto de vista da reorganização do espaço público, pode-se perceber, pelas
intervenções ocorridas no setor, basicamentetrês situações:

a) n9'ocupação ao longo de vias mais importantes, como as ruas A e B e Av.
Martim Felix Berta, é buscado o alinhamento das novas construções com essas vias,.
conformando-as;

b) na ocupação das áreas no interior, mais afastadas das vias, uma das situações
encontrada é a que surge pela criação de alinhamentos de percursos por novas
edificações, mesmo que de forma ainda incompleta. Isto ocorre tanto no intervalo entre
os núcleos quanto nas divisas do terreno do conjunto;
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Figura 129 - Esquema de parcelamento e
confrontações dos terrenos na ocupação das
áreas de maior porte no conjunto: alinhamentos
laterais; confrontações com o espaço público em

~ambos os lados das Vias; ligações de fundos
com fundos; utilização dos fundos como
pequenos quintais.

c) outra situação encontrada no interior do setor surge pela fragmentação do
espaço entre os núcleos, gerando locais de transição e acesso, ao invés de percursos e
que, pelo ainda baixo nível de transformação espacial deste setor compreendem uma
parcela considerável da área.

Outro aspecto que é observado neste setor, e que foi\risto também para o período
anterior, diz respeito às transformações espaciais que se submetem a condicionamentos
relacionados com a topografia do terreno, principalmente ao longo da Rua A. Mesmo
assim, os grandes desníveis entre a Rua A e o setor em análise não são obstáculos às
alterações espaciais. A busca da valorização das frentes voltadas para a Rua A para a
construção, principalmente, de pequeno comércio, faz com que seja alterado o perfil
original do terreno (fig.130).

"""';;;i;;:";'~';\;'~ --6)

".,;,p'

Figura 130 -Escavações do terreno ao longo da Rua A para permitir a ocupação ao longo dela: o terreno é
trabalhado para a exploração do seu potenciallocacional. Ao lado, a localização do exemplo no conjunto.

Como resultado das modificações ocorridas no período, a proporção de espaço de uso
público neste setor passa de 82,05% em 1993 para 53,03% em 1995. Mesmo com uma
proporção de área pública praticamente igual à proporção de área privada, percebe-se
que, em apenas dois anos, este foi o setor onde ocorreu um maior grau de intervenção,
quando comparado com os outros setores no mesmo período. O que se percebe é que
parece existir uma relação direta entre a disponibilidadede áreas livres remanescentes e
o nível de intervenção ocorrido no tempo.

li -=

4

~

~

~

~

~

~

~

~

~

I

~

~

!

~

1

i

~

~

~

4

~

4

.4

4

4

4

.~

~

I:~



Capítulo3 -As Transformações Espaciais no Conjunto Rubem Berta do Projeto a 1995 163

o que é notável neste setor é que em sete anos de ocupação a área privatizada alterou-
se em apenas 3,24 pontos percentuais. Entre 1993 e 1995, este valor eleva-se em mais
de 29 pontos, o que dá bem a dimensão do processo em andamento neste setor em
particular e no conjunto como um todo.

Síntese do processo - O acompanhamento das transformações da morfologia física do
Conjunto Rubem Berta permite que se proceda à consolidação de alguns aspectos
relevantes para a compreensão dos fenômenos tratados.

O grau das modifícações físicas apresentadas pelo conjunto pode ser identificado, por
um lado, pela transformação do espaço e, por outro, por seus aspectos quantitativos.

No que se refere ao espaço transformado, percebe-se que o processo não é homogêneo
no assentamento ao longo do tempo. Algumas áreas, como o Setor Norte, parecem ter-
se aproximado de um limite nas transformações, atestado tanto pela menor
disponibilidade de áreas públicas como pelo menor volume das privatizações dessas
áreas em período recente. Outras, como o Setor Sul, permanecem com grande
disponibilidadede áreas públicas para manter o processo de privatização em andamento
(fig.131).

Quanto aos aspectos quantitativos, as médias apresentadas pelo conjunto como um
todo, no que se refere à participação dos espaços público e privado sobre a área total,
demonstram que o processo de transformação da morfologia do conjunto promove uma
reversão dos valores: enquanto o espaço de uso público é reduzido quase à metade, o
espaço privado é praticamente triplicado, conforme se deduz da tabela abaixo, elaborada
com dados provenientes de levantamentos deste autor.

Tabela 1

Participação do Espaço Público e Privado na Área Total
do Conjunto Rubem Berta: Projeto, 1993 e 1995

I

Os mecanismos de transformação espacial observados seguem alguns princípios básicos
e comuns a todo o conjunto, os quais podem ser sintetizados como:

a) isolamento dos blocos de apartamentos do contato e escrutínio direto do
espaço público através da construção de novas edificações, cercamento ou muramento
de espaços livresprevistos como de uso público;

Período espaço público espaço privado

% área (ha) % área (ha)

Pro.ieto 80,44 40,28 19,56 9,80

1993 52,32 26,20 47,68 23,88

1995 45,38 22,73 54,62 27,35
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Figura 131 - Síntese da evolução da ocupação do
Conjunto Rubem Berta, do projeto a ~ Percebe-
se, além do grau das transformações gerais, que
esse processo se desenvolve em tempos distintos
nos diversos setores: primeiramente no Setor Norte,
ficando o Setor Sul com o maior nível de
transformações no último período.
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b) grupamentode blocos pertencentesa iguais ou distintosnúcleos originais,
promovendoo surgimentode unidades espaciais tipo quarteirões tradicionais e o
rompimento da ordem espacial proposta pelo projeto, centrada na idéia do núcleo;

c) construção de novas edificações: no interior dos quarteirões são encontradas
garagens com churrasqueira; nos alinhamentos externos dos novos quarteirões
encontram-se, além de garagens, habitações individuais, pequeno comércio e serviço;
isoladasno interiordos espaçospúblicosocorremgaragens,habit~ções,igrejase outras
atividades;

d) utilizaçãodos espaçoslivresdeedificaçõesinternosaos quarteirõesparapátio
de manobra de acesso às garagens, pátios e jardins, estes últimos nas entradas dos
edificios;

e) extensão da área privativa dos apartamentos localizados no térreo dos blocos
pela construção de ampliações dos apartamentos, com entrada distinta e separada do
bloco a que originalmentepertencia;

f) extensão da área privativa dos apartamentos localizados no térreo dos blocos,
através de cercamento de parte de área pública, utilizando-a para pátio, construção de
garagem, jardins ou hortas, freqüentemente com acessos independentes do bloco;

g) alinhamento das novas construções, muros e cercas para as vias mais
importantes existentes ou criadas pelas próprias transformações físicas;

h) tendência de formação de um sistema viário tendo por base aquele implantado
segundo as diretrizes do projeto, onde o uso é mais flexível e mais semelhante ao
encontrado em tecidos urbanos tradicionais;

i) invasãode áreaspúblicasem moldestradicionais:otimizaçãoda ocupaçãoao
longodasviase criaçãode um sistemade percursointerno,de pedestres,que viabilizao
melhor aproveitamentodo solo;

j) ocupação das frentes de vias mais importantes para a localização de atividades
não-residenciaiscomo comércio, serviços e pequenas indústrias.

o estabelecimentodesses princípios locais de transformação do espaço do conjunto tem
levado a uma alteração profunda das suas caracteristicas morfológicas.

Como parte importante das alterações morfológicas, o bloco surge como elemento de
referênciamais estável,a partir do qual se dá o crescimentodo assentamento.Nesse
particular, a população lida com um aspecte comum ao espaço moderno que é a
dificuldade de tratamento da noção de frente/fundos de um edificio isolado no interior
de áreas livres.

A simetria gerada pelos rebatimentos sucessivos de blocos e módulo para a geração do
núcleo, percebida como ordem no Projeto, é desmontada na percepção da população e a
definiçãoda relação frente/fundos parece ser um aspecto essencialna ação da população
sobre o espa~o (fig.132).

Na agregação de blocos para a constituição de novos quarteirões, além da eliminação da
noção de núcleo enquanto unidade espacial e da geração de novos alinhamentos
conformando os espaços públicos, a população respeita e define como frente a parcela
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Figura 132 -Esquema da disposição das entradas dos blocos em
cada núcleo no projeto, utilizadas como frentes nas transformações
posteriores, independentemente do número de blocos envolvidos
na formação de novos quarteirões.

do bloco por onde são feitos os acessos aos apartamentos. O outro lado do bloco,
apesar da simetria e semelhançageométrica, é considerado como fundos (fig.133).

frente.
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Figura 133 -Relações frente-fundos na agregação de
blocos de núcleos distintos para a criação de novos
qúarteirões: reprodução dos modos tradicionais de
construção de tecidos urbanos. Ao lado, localização do
exemplo no conjunto.

frente

Os blocos têm ligação de fundos com fundos e a parte com as entradas dos blocos são
mantidas invariavelmente voltadas para a via pública, formando as testadas dos novos
alinhamentos criados. Esse mesmo fenômeno pode ser observado também nas outras
situações de junção de blocos para a formação de novos quarteirões, como no que foi
ilustrado, por exemplo, no caso simplesrepresentado anteriormente na Figura 124. Essa
é exatamente a forma como são ordenadas as células de áreas tradicionais da cidade,
onde a unidade de agregação não é o edificio,mas o lote de terra.

O que chama a atenção neste processo é que a junção de blocos, fundos com fundos;
implicana necessidadede seremutilizadosblocos de núcleosdistintospara a definição-

do novo quapeirão.
Talvez essa seja uma das explicaçijes para a desconsideração dos núcleos enquanto
unidades espaciais quando da reordenação da morfologia. Não há um só caso, mesmo
que existisse a possibilidade, de um núcleo inteiro ter sido fechado para formar um
novo quarteirão. Isto implicaria a internalização dos acessos aos blocos, ao invés de
voltá-Ias para as vias ou áreas públicas, como ocorreu de fato. Há situações onde apenas
um bloco, dois e até três blocos de um mesmo núcleo formam um novo quarteirão mas,
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mesmo nesses casos, ocorrem através da vinculação dos acessos dos blocos com vias
novas formadas a partir da intervenção. O quarto bloco, que fecharia a introjeção do
núcleo, é retirado, fazendo parte de um outro quarteirão. Este exemplo é perfeitamente
visível abaixo (fig.134).

;;;!~;,..,;;,,;\;.-;4
: I

t~t* ~
a) b) c)

Figura 134 -Na agregação de blocos de um mesmo núcleo para a formação de um novo quarteirão, evita-se a
introjeção do núcleo pela retirada de um dos blocos, o qual será agregado em um quarteirão diferente ou
permanecerá isolado. No caso ilustrado, em "a", um núcleo original; em "b", o núcleo como se encontra em
1993: apesar das reformulações, os quatro blocos permanecem isolados; em "c", situação em 1995, com três
blocos formando um único quarteirão e o quarto bloco mantendo-se isolado.

A utilização dos mecanismos de transformação espacial não acontece de modo
homogêneo no conjunto. Os três setores identificados, mesmo adotando mecanismos
semelhantes entre si, apresentam níveis diferenciados de alterações. Essas diferenças
devem-se, muito provavelmente, ao tempo de conclusão das obras nos blocos do setor.

. De fato, o Setor Norte corresponde à área onde a ocupação ocorreu regularmente em
prédios completos; o setor central, invadido e posteriormente regularizado, foi
concluído posteriormente à invasão; o Setor Sul, também invadido, foi o último a ser
completado. Enquanto a população dos setores Central e Sul tratavam da conclusão das
condições mínimas das habitações, a população do Setor Norte intervinha no espaço
externo. Resolvidos os problemas básicos da habitação, os moradores dos setores
Central e Sul passam a atuar também na reformulação dos padrões espaciais a nível
urbano.

Isto permite examínar esse setores baseados muito mais numa idéia de tendência de um
processo em andamento do que propriamente como o resultado final das
transformações. Os próprios dados quantitativos apontam para isto: quanto menor a
disponibilidadede áreas livres, menor é a intensidade da intervenção e vice-versa.

Ao transformar o espaço do conjunto, é interessante identificar tanto as peculiaridades
como as possibilidades e limítes dessas intervenções. Assim, por exemplo, o Setor
Norte, que em 1995 apresentava um baixo grau de alterações, embora ainda ocorressem,
pode servir como referência ao que pode vir a ocorrer nos demais setores. O fato de o
Setor Norte ser atualmente um setor mais estanque, significa que mais cedo sofreu o
processo de/transformações descritas, enquanto que no Setor Sul, onde as alterações
são mais tardias, há uma maiot disponibilidadede áreas públicas para intervenção. Os
dados da Tabela 2, obtida a partir de levantamentos deste autor, sintetizam essas
observações.
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Tabela 2

Evolução dos Espaços Públicos e Privaélos por Setores
do Conjunto Rubem Berta de Acordo com as Situações de Projeto, em 1993 e em

1995.

Percebe-se que, atualmente, os setores Central e Sul possuem uma situação semelhante
quanto ao grau de privatização de áreas públicas. Comparativamente ao Setor Nor:1:e,no
entanto, ambos ain~(ldispõem de considerável disponibilidade de área pública, dadas as
características da morfologia urbana construída neste processo, permitindo supor uma
constante dinâmica interna na alteração desses setores, para os próximos anos.

Comparando os fenômenos descritos para o Conjunto Rubem Berta com aqueles
apresentados em outros conjuntos habitacionais padrão CO~, como o de
Carapicuíba, no Estado de São Paulo156,percebe-se que as transformações e os
mecanismos utilizados para implementá-Ias não são exclusivos ao Conjunto Rubem
Berta. Ao contrário, parecem demonstrar uma série de regularidades que permitem
associar os padrões espaciais construidos hoje a uma forma social de conceber tecidos
urbanos que, ao reproduzir as estruturas morfológicas de tecidos tradicionais, buscam
solucionar as deficiências configuracionaisdos projetos (fig.135, 136 e 137).

n'_-___--

156 Para um exame mais detalhado do processode ocupação do Conjunto Habitacional COHAB
Carapicuíba, veja-se em RIGATTI, Décio (1995). "Aprop:gaç,ãosocial do espaç9 píiblico - um estudo
comparativo".ln: Paisagem e Ambiente Ensaios, n° 7, jun.95. pp.l41-197.

Setor % Espaços Públjcos % Espaços Privados

Pro.ieto 1993 1995 Pro.ieto 1993 1995

Norte 84,50 35,96 32,38 15,50 64,04 67,62

Centro 81,64 68,06 51,79 18,36 31,94 48,21

Sul 85,29 82,05 53,03 14,71 17,95 46,97

GERAL 80,44 52,32 45,38 19,56 47,68 54,62
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Figura 135 - Mapa de fundo-figura do projeto - ilustrado na página anterior - e da situação em 1993 -acima - de
parte do conjunto COHABCarapicuíba.Repete-se aqui, para o projeto, a ocorrência de todos os espaços livres
de edificação como espaços públicos -em branco -e os espaços privados como aqueles estritamente ocupados
por edificações - em preto. As transformações físicas originam a formação de uma série de vias e outros
espaços abertos de uso público que são delimitados espacialmente pelos processos de apropriação de espaços
públicos, cujas modalidades se assemelham muito aos examinados para o Conjunto Rubem Berta.

Figura 136 - Os espaços públicos e os espaços de transição localizados no interior dos novos quarteirões em
Carapicuíba são redelimítados por novas edificações, muros e cercas, privatlzando áreas públicas presentes no
projeto. Os espaços abertos livres de edíficação, no interior dos quarteirões, como no Conjunto Rubem Berta,
são objeto de um melhor tratamento na forma de pátios ou jardins. Foto deste autor.
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Figura 137 - Intervenção em uma tipologia de edifícios implantados entre duas vias, onde apenas uma
apresentava entradas para os edifícios, em um setor de Carapicuíba: nos antigos fundos dos edifícios são
criadas ligações ao longo do perímetro do novo quarteirão e, ao mesmo tempo, são abertas garagens e pequeno
comércio, sob os edifícios, definindo relações bilaterais com o outro lado da via, na qual já estão presentes as
frentes dos edifícios. Com isto, ambos os lados das vias possuem transições entre espaço público e privado.
Fotos deste autor.
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CAPÍTULO QUATRO

TRANSFORMAÇÕES DA ESTRUTURA URBANA NO
CONJUNTO RUBEM BERTA

"'Está vendo, Causabon,' disse Be/ho, 'a geme não foge nunca em wlha reta.
Seguindo o exemplo dos Sabóias em Turim, Napoleão Jll mandon demolir Paris

transformando-a numa rede de avenidas, que todos admiram como obras-primas da
culJura urbanística. No entanto, as vias retas servem para melhor controlar a mulJidão

em revolJa. Quando se pode, como nos Champs Elysés, até mesmo as rIJas laterais
devem ser largas e compridas. Quando não se pode, como nas vielas e becos do
Quartier Latin, é aí eJltão que o maio de 68 encontra seus melhores momemos.

Quando se foge entra-se numa viela. Nenhuma força pública pode controlá-Ias todos,
e mesmo a policia tem medo de penetrar por elas em grupos isolados.

Se damos de cara com doís sozinhos, vai ver que eles têm maís medo que a geme,
e de comum acordo saem eles correndo para um lado e nós para mltro.

Quando se vai participar de um comício e não se conhece bem a zona,
faz-se no dia allterior um reconhecimento do laca/' e depois

é só colocar-se no ângulo de onde partem as ruas mais estreitas. ,,157

Introdução - No capítulo anterior foram explicitados os mecanismos segundo os quais a
morfologia urbana do Conjunto Rubem Berta é modificada desde sua ocupação até
1995.

As alterações morfológicas imprimemum novo modelo espacial ao conjunto e refletem o
processo de intervenção sobre o espaço idealizado pelo projeto e que, pela ação da
população, ~eram o modelo que responde pela relação dialética entre espaço e
sociedade.

157 ECO, Humberto (1989). O pêndulo de Foucault. Rio de Janeiro. Distribuidora Record S.A,
pp.108/109.
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. Destaforma,o processodescritodáorigemao quesepodedenominardemanifestação
deumaculturaespacial,ou seja,a associaçãoentre a formaurbanae o comportamento
social no espaço.158

As distintas configurações espaciais presentes no Projeto do Conjunto Rubem Berta e
nos momentos posteriores à sua ocupação respondem a condições peculiares de uso
social do espaço. Potencial, no caso do Projeto, e real, após sua ocupação.

Pode-se afirmar que é o processo de uso e apropriação que se verifica no conjunto que
permite a identificação da cultura espacial do assentamento.

A descrição e análise das morfologias urbanas presentes no Projeto do conjunto e nas
suas modificações posteriores permitiu montar um quadro bastante preciso dos
processos em andamento.

Se, de um lado, pode-se identificar a ordem presente nos diversos periodos de análise, de
outro, as questões relacionadas com a estrutura do conjunto permanecem a descoberto.

Este capítulo pretende, pois, através da utilização de procedimentos analíticos que têm
por base os aspectos configuracionais do espaço urbano, lançar luz sobre a estrutura
interna presente em cada momento de análise do conjunto e, desta forma, explicitar não
apenas a natureza das transformações ocorridas no processo de sua ocupação mas
também as implicação das opções morfológicas utilizadas na construção do conjunto
sobre as possibilidades de uso e apropriação do espaço urbano ali presentes.

O instrumento de sintaxe espacial - A técnica de sintaxe espacial foi desenvolvida
pelos professores Bill Hillier e Julienne Hanson da Unit for Architectural ~tudies da
Bartlett School of Architecture and Planning da University College London. Este
instrumental é sistematizado e divulgado a partir de 1984 com a obra ''The Social Logic
of Space.,,159,de autoria dos professores acima referidos. 160

158Conforme comenta: IllLLIER, Bill (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge University
Press.

159IDLLIER, Bill & HANSON, Julienne (1984). The social locic of space. Cambridge, Cambridge-
University Press.
160 Este trabalho é seguido de vários outros que aprofundam e aprimoram as técnicas de investigação
urbana, ampliado pela participação de outros pesquisadores daquela instituição e de outras. Pelo
relatório qüinqüenal de 1991, pode-se perceber que as pesquisas em sintaxe espacial voltam-se para
diversos objetivos, incluindo a análise e a descrição de espaços urbanos, de edificações complexas, de
padrões de movimento de pedestres, de padrões de movimento veicular, além de serem base de
assessorias e consultorias para diversos escritórios de arquitetura, para a realização de projetos de grande
escala, como o da região de King's Cross, de Londres, concurso internacional vencido pelo escritório de
Foster Associated, e as propostas de renovação urbana em South Bank, em Londres, centro cultural à
beira do Tâmisa onde se concentra um grande número de teatros, galerias, museus e salas de espetáculo.
Merecem destaque as experiências já desenvolvidas no Brasil, por vários professores e pesquisadores em
diversas instituições de ensino e pesquisa, tanto em nível de graduação como de pós-graduação como a
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, com o Prof. Frederico de Holanda; a
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os professores Benamy
Turkienicz, Do~as Aguiar e Décio Rigatti; a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Pernambuco, com os professores Cláudia Loureiro, Luís Amorim, Circe Monteiro e Edja
Trigueiro; a Faculdade de Arquitetura e Urf>anismoda Universidade Federal de Santa Catarina, com
diversos professores com mestrado na UNB. Um panorama importante do estágio de desenvolvimento da
sintaxe espacial pode ser observado nos dois volumes que compõem os Anais do Primeiro Simpósio
Internacional sobre Sintaxe Espacial realizado em meados de abril de 1997, na The Bartlett Schoolof
Graduate Studies da University College London, onde constam trabalhos de todas as partes do mundo
que utilizam esse instrumental de análise, tanto no âmbito da arquitetura como da cidade, tanto com
caráter teórico como instrumental.
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A sintaxe espacial, por lidar com os aspectos configuracionais do espaço urbano,
permite:

a) que a dimensão fisica da morfologia urbana possa ser identificadae descrita de
forma sistemática;

b) a descrição não apenas dos aspectos locais referentes ao espaço, mas também
a descrição de suas caracteristicas globais relativas ao conjunto do sistema espacial, isto
é, descreve as especificidades de cada espaço e de cada um deles em relação a todos os
demais;

c) a descrição das estruturas subjacentes às dimensões fisicas do espaço em
termos da construção de uma cultura espacial;

d) que sistemas espaciais distintos em termos de tamanho e morfologia possam
ser comparados entre si, possibilitando a verificação das individualidadespresentes em
cada leiaute urbano mas também das recorrências estruturais que permeiam os diversos
sistemasem análise.

A técnica de sintaxe espacial tem por meta fornecer um referencial interpretativo para o
~.

espaço,combasenos seguintespostulados: (/

a) todo assentamento é formado por um sistema contínuo de espaços abertos,
cuja forma resulta das modalidades pelas quais os edificiose outros tipos de barreiras são
agregados. Essas barreiras, compreendendo-se qualquer tipo de limite ou restrição ao
movimento e circulação de pessoas, são denominadas genericamente de sistema
edificado;

b) todo assentamento, visto como uma seqüência de espaços abertos e sistema
edificado, é campo da interface de duas categorias sociais que se utilizam do mesmo: os
estranhos ou visitantes e os habitantes ou -moradores. Todo assentamento é palco,
portanto, das relações que se estabelecem entre os moradores entre si e destes com os
estranhos.

Calcado neste referencial, o objetivo da análise sintática é descrever o assentamento com
base no padrão medido destas relações, através de suas propriedades sintáticas,
propriedades estas de natureza topológica e não geométrica. Em outras palavnl.s,_o.
objetivo é descrever como o sistema como um todo se relaciona a cad~ uma de_~a.~
partes constituintes e como a multiplicidade desfas relações~proâuz- uma estrutura
subjacente.

Temos impressas no espaço urbano duas dimensões fundamentais da organização da
morfologia urbana::uma dimensão local, dada pelas condições de relação mais imediatas
entre o sistema edificado e o espaço público para o qual o sistema edificado possui
interfaces, e uma dimensão global, que estrutura o conjunto espacial e que permite
compreender não só de que forma se organizam as partes do sistemamas, também, como
são estruturadas as relações que se dão no conjunto do tecido urbano.

A organização local, pelas suas próprias características, privilegia a interface entre
moradores do sistema espacial, e a organização global, pelas relações que considera,
prívilegia a interface entre moradores e estranhos, aqueles que penetram e circulam pelo
sistema.
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o espaço local pode ser descrito como aquele que é diretamente acessível a partir das
edificações e que permite seu controle pela visibilidade de qualquer ponto no seu
interior, como na figura abaixo (fig.138).

0'

Figura 138 -O' espaço local ou convexo, como sub-unidade do espaço público, possui a propriedade de, em
qualquer ponto do seu interior ser possivel a apropriação e controle da mesma porção de território.
Independentemente da sua forma, qualquer reta que o corta, toca o perímetro da figura apenas em dois pontos.
Ao lado, área central de um núcleo original do Conjunto Rubem Berta, com as propriedades de um espaço
convexo.

Qualquer reta que cruza esta figura, corta-a apenas em dois pontos e em qualquer
localização do seu interior tem-se a capacidade de se apropriar de igual porção deste

. espaço.Estas parcelasde espaçopúblicodenominadasde espaçoconvexosão formadas
pela subdivisão do conjunto dos espaços abertos de uso público de uma assentamento
em sub-unidades de controle e acessibilidade,a partir do sistema edificado, ou seja, das
barreiras que os definem.

O sistema edificado, a partir das transições existentes entre interior e exterior, ou seja,
das constituições, permite que os espaços convexos sejam 'alimentados' com pessoas,
uma vez que cada edificio possui, no mínimo,uma transição público/privado por onde as
pessoas entram e saem do e para o espaço exterior.

O espaço convexo é um espaço bidimensionale pode se expandir em duas dimensões até
o ponto em que se assegure a manutenção das caracteristicas acima expostas161.O
conjunto dos espaços convexos, o sistema convexo, é formado pelo menor número dos
maiores espaços convexos possíveis de serem desenhados a partir do sistema edificado, o
qual define as barreiras, os limites e a geometria desses espaços, e sua representação é
feita através do mapa convexo, a partir do qual as propriedades sintáticas locais podem
ser descritas e analisadas.

Quando se passa de um espaço convexo a outro, unifica-se linearmente esses espaços,
fazendo com' que sejam unificadas as co-presenças parciais, presentes em cada espaço
convexo, numa ordem superior que estrutura o sistema em seu conjunto (fig.139).

]6] Para as finalidades analíticas originadas dos postulados enunciados, a representação do espaço se dá
basicamente em duas dimensões, como uma maneira de traduzir a tri-dimensionalidade presente, por
exemplo, no sistema edificado que define o conjunto dos espaços públicos. Com isto, pretende-se
destacar as propriedades essenciais dos sistemas espaciais em análise, enquanto complexos relaciol1ais.
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Figura 139 -A unificação dos espaços convexos é feita
pelas linhas axiais, as quais definem a estrutura de
relações e de acessibilidades globais do assentamento.
O exemplo ao lado ilustra a unificação de alguns dos
espaços convexos internos ao núcleo de moradia do
Conjunto Rubem Berta, através de um eixo.

Uma das dimensões mais importantes da tipologia urbana refere-se exatamente à relação
entre padrões locais e padrões globais. Para efeito de análise, a organização global é
representada através do mapa axial, instrumento que, por conter todas as linhas de

. unificação de todos os espaços convexos do sistema, toma as relações entre estruturas
locais e globais melhor apreensíveis do que as formas tradicionais de representação do
urbano.

O mapa axial é a representação da configuração dos espaços abertos e contínuos da
malha urbana através de suas linhas de acessibilidade - as linhas axiais - e de suas

conexões. A representação axial da malha urbana traduz, desta forma, a representação \
das possibilidadesde movimento para e através do sistema, e é obtida pela unificação dOS

/

"

espaços convexos através do menor número das maiores linhas que podem ser traçadas
de tal maneira que todos os espaços convexos sejam cruzados por, pelo menos, uma
linha axial.

Apesar das peculiaridades e do tipo de informação que cada uma dessas dimensões pode
fornecer, ambas são utilizadas para a descrição do padrão global dos assentamentos.

Mesmo o sistema convexo, apesar de centrado nas condições espaciais mais localizadas,
permite a identificação dos padrões globais dos assentamentos por representar um
sistema de espaços conectados entre si. Um espaço convexo, mesmo que descreva onde
se está num assentamento, fornece informações de onde se pode ir e percorrer o sistema

co~.o um toc}o,pela unificação linear com os outros espaços convexos, através das linhas
axlaIS.
. .

E a apreensão dos padrões global e local que permite, de um lado, a comparação entre
sistemas espaciais distintos e, de outro, identificar como a configuração está associada às
formas de uso social do espaço, aos padrões de movimento e às condições em que se
dão as interfaces sociais, ou seja, em que condições a cultura espacial se manifesta em
determinado assentamento.
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As medidas sintáticas - A partir das representações gráficas pelas quais é possível
reproduzir as principais propriedades de configurações urbanas, o mapa convexo e o
mapa axial, a introdução. das medidas sintáticas cumpre, a finalidade de expressar de
forma sintética relações complexas permi~indoque, a partir do.exame das propriedades.
sintáticas de tecidos urbanos, seja possível não apenas compreender sua organização.
interna e sua estrutura subjacente, com repercussões em termos de movimento das
pessoas e da distribuição das atividades urbanas mas, também, comparar áreas urbanas.
com iguais ou diferentes'. origens. Medidas sintáticas são, então, propriedades
configuracionais transformadas em um padrão medido, possibilitando análises e
comparações.

A utilização das medidas sintáticas permite lidar com os aspectos do espaço, cruciais
para a compreensão de estruturas urbanas e, acima de tudo, possibilitatratar qe aspectos

da cultura~spacial presentes nos assentamentos.

Em relação às medidas desenvolvidas a seguir, o Prof Frederico de Rolanda, da
Faculdade de. Arquitetura da Universidade de Brasília desenvolveu uma proposta de
ponderação dessas medidas, considerando que algumas são mais importantes do que
outras na caracterização das morfologias urbanas e relacionando intervalos de
mensuração com significados em termos de suas implicações sociais. Propõe ainda que
as medidas, quando consideradas em conjunto para um determinado assentamento,
podein caracterizar as frações urbanas de ariálisecomo:

a) morfologias de restrição, quando o conjunto das medidas tendem a reforçar
"códigos transpaciais, cujas dimensões estruturais se encontram no campo das
representações/práticas simbólicas/reproduçãode relações sociaishierarquizadas." 162;

b) morfologias de reforço, como "aquelas que permitem o mais vasto campo de
possibilidades face ao sistema de co-presença (...), onde ação/práticas
materiais/produção de práticas sociais autogestionadas são dimensões estruturais.,,163;

c) morfologias de amb.ivalência,quando o conjunto das medidas ponderadas fica
em intervalo intermediário, não indicandonem morfologias de reforço nem de restrição.

Esta classificação será eventualme~te utilizada neste trabalho, como forma de comparar
resultados de análise de áreas distintas.

De acordo com o considerado anteriormente quanto às formas de organização do espaço
urbano, podem-se identificar medidas sintáticas relacionadas com a organização local e
medidas sintáticas correspondentes à organização global.

Medidas sintáticas de organização local - A construção das medidas sintáticas
relacionadas com o nível de organização local parte do espaço convexo como referência.
Deste ponto de vista, pode-se descrever diversas das suas características físicas como
tamanho, forma, relações de contigüidade, etc., que tanto distinguem um espaço do
outro como representam diferentes condições de apropriação.

As principai~ !;1~ndi_çQesque podem interessar no estudo da convexidade são a área
média, a área média de espaço convexo por constituição, o número de constituições por
espaço convexo, o percentual de espaços convexos sem nenhuma constituição, o
perímetro de espaço convexo por constituição e o percentual de espaços públicos em

162 HOLANDA, Frederico de; GOBBI, Cristina (1988). Fonna e uso do espaço urbano. Brasília, Ed.
Universidade de Brasília, 00. preliminar, p.24 .
163HOLLANDA, Frederico de; GOBBI, Cristina (1988).-op. citop.24
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relação à superficie total do assentamento. Suas características e significados são os
indicados a seguir.

a) Área média - área média maior ou menor representa escala mais ou menos
íntima da organização espacial, o que significacondições diferenciadas de proximidades
possíveis entre pessoas que se encontram no interior de um mesmo espaço convexo.
Espaços médios muito elevados indicam escalas representativas de morfologias mais
simbólicas que instrumentaisl64,como encontrado, por exemplo, em grande parte do
Plano Piloto de Brasília, em especial ao longo do eixo monumental e em diversas
inserçõesurbanas modernas que podem ser encontradas em diversas cidades do Brasil165.

b) Área média de espaço convexo por constituição - indica a quota de área de
espaço convexoque teoricamentecorrespondea cada constituiçãopresente. Quanto
maior esta relação, menor a possibilidade de se encontrar transições público/privado no
interior dos espaços convexos e, portanto, de pessoas entrando e saindo do e para o
sistema edificado.Quanto menor a relação, maior é esta probabilidade. Com isto criam-
se condições de ampliação ou redução das possibilidades de contato de habitantes do
sistema entre si ou com estranhosl66.

c) Número de constituições por espaço convexo -define o grau de alimentação
dos espaços públicos pelas transições público/privado. Um maior número de
constituições por espaço convexo amplia a possibilidade de que moradores do sistema se
encontrem entre si e com estranhosl67.

d) Percentual de espaços convexos sem nenhuma constituição - é um caso
limite do item anterior, no qual inexistemtransições público/privado. Em que medida isto
ocorre nos assentamentos e sua distribuição no sistema espacial considerado é indicativo
.das possibilidades de se encontrar espaços 'mortos' ou 'cegos', onde o sistema de
barreiras não alimenta os espaços públicos. Em áreas urbanas tradicionais, a rede de
espaços convexos se estrutura como espaços constituídos de forma contínua, sendo
pequena a ocorrência de espaços convexos sem constituição. Em contrapartida, áreas
urbanas modernas têm mostrado uma grande incidência de espaços convexos' cegos'. O
grande percentual desse tipo de espaço indica uma redução drástica nas possibilidades de
geração de co-presença de categorias sociais a partir das relações público/privado.
Tecidos urbanos com estas caracteristicas usualmente são associados com áreas de baixo
controle e, portanto, inseguros para os possíveis usuários os quais, intuitivamente,
evitam esses espaços, ocasionando o efeito de 'espaço deserto'. Já um baixo percentual

164 Para Hólanda e Gobbi (1988). op.cit., p.25, a área média dos espaços convexos inferior a 500 m2
corresponde a morfologias de reforço, enquanto que a área média superior a 1.500 m2 corresponde a
morfologias de restrição.
165Apenas a título de exemplo, pode-se citar o conjunto do Memorial da América Latina, em São Paulo,
a área adminis6ativa edificada sobre aterro na encosta sul do centro de Porto Alegre/RS e um grande
número de campi universitários constmídos sob critérios morfológicos semelhantes em todo o Brasil.
166Para Holanda e Gobbi (1988). op.cit., p.25, a área média de espaço convexo por constituição inferior
a 300 m2 corresponde a morfologias de reforço, enquanto que a área média superior a 600 m2
corresponde a morfologias de restrição.
167Para Holanda e Gobbi (1988). op.cit., p.25, morfologias onde a média de constituições por espaço
convexo seja superior a cinco são consideradas como de reforço, enquanto que médias inferiores a duas
constituições por espaço convexo são indicativas de morfologias de restrição.
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de espaços convexos cegos reduz essas características, pela ampliação das formas de
controle espacial168.

e) Perímetro de espaço convexo por constituição - mostra o grau de
concentração ou dispersão das transições público/privado. Quanto maior está relação,
mais dispersas são as constituições, indicando uma restrição no potencial do contato
social. Quanto menor esta relação, mais densa é a presença de constituições ao longo do
perímetro das barreiras, ampliando o potencial de contato social169.

f) percentual de espaços públicos em relação' à superfície total do
assentamento - esta medida trata do peso que representa o espaço de uso público no
conjunto do sistema espacial. Quando em um'determinado tecido urbano há uma ênfase
nos espaços de uso público em detrimento dos espaços de uso privado, o espaço público
assume relevância enquanto território de relações de representações simbólicas. Em
tecidos urbanos tradicionais, ao contrário, o papel instrumental do espaço público na
formação do campo potencial de encontro entre as pessoas é assegurado pela
relativamente baixa proporção de espaço de uso público, quando comparada com a área
total do assentamento. Tecidos urbanos que apresentam uma proporção de espaço de
uso público extremamente reduzida dificultam, no sentido oposto, as possibilidades de
interface social, pela escassa presença de lugares de encontro e pela supervalorização do
espaço privado em detrimento do espaço da visibilidade pública.170 .

Medidas sintáticas de organização global - O exame da organização global de um
assentamento é realizado através das caracteristicas de sua axialidade, ou seja, a
unificação dos espaços convexos através de eixos, ou linhas axiais. Essas linhas formam
a base da estrutura do tecido e é a partir de suas condições relacionais que são montadas
as medidas sintáticas. As principais são axialidade da trama, integração e núcleo de

. integração, força do núcleo de integração e inteligibilidade.

a) Axialidade da trama - TRL - mede o grau de deformação de um tecido
urbano, comparativamente a uma malha regular xadrez de tamanho equivalente. Quanto
mais deformada a trama - medida de axialidade mais próxima de zero -, maior a
importância do controle mais localizado, ou seja, do habitante, já que esse controle tende
a ser realizado nos espaços convexos. Contrariamente, quanto menos deformada for a
malha - medida de axialidade mais próxima de um -, isto é, quanto mais se aproximar:da
malha regular xadrez, maior a importância do controle global e, portanto, de parte dos
estranhos ao sistema, uma vez que tende a ser realizado ao longo dos eixos.171O tipo

]68Para Holanda e Gobbi (1988). op.cit., p.25, percentuais inferiores a 20% dos espaços convexos sem
nenhuma constituição indicam morfologias de reforço, enquanto que morfologias de restrição são
indicadas por percentuais superiores a 40%.
]69Para Holanda e Gobbi (1988). op.cit., p.25, morfologias onde em média ocorre uma constituição a
menos de a cada 25 metros de perímetro de espaço convexo são consideradas como de reforço. Quando a
constituição ocorre a mais de a cada 40m em média, a morfologia é de restrição.
170Para Holanda e Gobbi (1988). op.cit., p.25, percentuais de espaços públicos em relação à área total do
assentamento rdenores do que 40% são indicativos de morfologias de reforço, enquanto que percentuais
superiores a 61% são indicativos de morfologias de restrição.
171 A medida da deformação da grelha é dada pela fórmula «-./1 x 2) + 2/L), de acordo com lill,LIER,
Eill & HANSON, Julienne (1984). Thesociallogic of space. Cambridge, Cambridge University Press,
p.99, onde 1 representa o número de ilhas espaciais, ou seja,' o número de conjuntos contínuos de
barreiras circundados por espaço público' e que, em tecidos tradicionais, geralmente correspondem à
noção de quarteirão; L representa o número de linhas axiais do sistema. A equação é montada' de
maneira que o resultado situe-se sempre e1)tre zero -. grelhas mais deformadas - e um - grelhas mais

...,
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específico de controle' espacial dado pela axialidade da trama em tecidos tradicionais
normalmente é caracterizado por um certo equilíbrio. Ao realizar o controle do
habitante, não elimina o controle. por parte de estranhos e ao realizar o controle do
estranho, não eliminao do habitante. Tanto valores muito próximos de um como valores
muito próximos de zero dificultamas interfaces sociais, embora por razões opostas. 172

b) Integração -lIRRA - núcleo de integração - a medida de integração é chave
na análise sintática, uma vez que relaciona cada espaço do assentamento com todos os
demais, fornecendo informações sobre a acessibilidade de cada um deles a todos os
outros do tecido considerado. O conceito de integração está relacionado à noção de
profundidade. Na representação axial do sistema urbano, que mapeia a acessibilidade e
conexões de todas as linhas axiais ou espaços, cada linha está ligada a todas as demais
tanto diretamente quanto por meio de um certo número de linhas intervenientes ou
'passos', que intermediam a passagem de um espaço a outro. A profundidade entre
quaisquer duas linhas é dada pelo número de passos que intervêm na passagem da
primeira para a segunda linha. A profundidade entre duas linhas A e, B que se
interceptam é um. Nos demais casos, a profundidade é medida pelo número mínimo de
linhas que devem ser cruzadas para, partindo de uma determinada linha, atingir uma
outra qualquer no conjunto: uma linha tem profundidade dois, em relação à linha raiz, se
há uma linha extra intervindo e assim por diante (fig.140).

'F
'6

Figura 140 - A profundidade entre espaços é dada pelo, número mínimo de
mudanças de direções ou espaços intermediários pelos quais é necessário
passar para serem acessados. Assim, no exemplo, a menor distância
topológica entre A e B é um, entre A e C é dois, entre A e D é três, entre A e
G é um, e assim por diante. Pode-se dizer que os espaços menos
profundos em relação a A são os espaços B, G e H, com um passo de
profundidade. Os espaços mais profundos, ou' mais distantes de A são os
espaços D e E, com três passos de distância. Por outro lado, neste sistema,
os espaços a partir dos quais todos os outros são mais integrados são os
espaços A e C, com profundidade média de 1,86 passos de distância. O
mais segregado é o espaço G, com uma profundidade média de 2,29
passos de todos os demais.D .. c

Uma linha 'rasa', ou seja, de menos profundidade, tem por efeito 'puxar' para si todas as
demais, integrando o conjunto. Por sua vez, uma linha profunda afasta de si tqdas as
demais, resultando em um espaço mais segregado do conjunto, de acessibilidade menos
direta. 173

regulares. Os autores indicam que, em geral, valores acima de 0,25 apontam para um sistema espacial
mais regular e valores abaixo de 0,15 apontam para sistemas espaciais com alto grau de deformação.
172Holanda e Gobbi (1988). op.cit., p.25, propõem que valores de a.xialidade da trama no interior do
intervalo de 0,15 e 0,65 sejam representativos de morfologias de reforço, enquanto que uma TRL com

valor abaixo de;,!5 e acima de 0,65 é representativa de morfologias de restrição.
] 73 Para explicações mais detidas sobre integração/núdeo de integração, recomenda-se o exame das
seguintes obras: HILLIER, Bill; HÀNSON, Julienne; PEPONIS, John (1987). "Syntactic analysis of
settlements". ln: Architecture et Comportement! Architecture and Behaviour, v.3, n° 3, pp.217-231;
HILLIER, Bill (1989). "The architecture of the urban object". ln: Ekistics, vo1.56, n° 334/335. jan.-
fev/mar.-apr., 1989, special issue - Space syntax: social implications of urban layouts, pp.5-21;
TEKLENBURG, J.A.F.; TIMMERMANS, R.J.P.; WAGENBERG, A.F. van (1991). Space svntax:
standardised integration measures and some simulations. Artigo apresentado na 223 Annual Conference
ofthe Environrnental Design Research Association, 12-15 March, 1991, Oax1epec,Mexico.
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o valor de integraçãoé, matematicamente, a expressão da profundidade de cada linha
em relação a todas as outras do sistema e informa, portanto, sobre sua posição relativa
no conjunto. Essa medida de integração é denominada.Relativa Assimetria ou RA.174
Para permitir a comparação entre sistemas de diferentes tamanhos, no cálculo da medida
de integração é introduzido um coeficiente relativo ao número de espaços presentes no
sistema espacial em análise.175Esta medida, assim estandardizadaI76,denomina-se de
Relativa Assimetria Real, ou RRA.I77

A condição de integração espacial está relacionada à noção de simetrialassimetriade uma
dada morfologia, que trata da relação de dois espaços com, no minimo, um terceiro.
Uma descrição é dita simétrica quando a relação entre dois espaços for igual para ambos,
assim como é a de ambos para um terceiro. Como na Figura 141, em 'a)', a relação de
A para B é simétrica, assim como as relações de ambos com C. Sistemas espaciais
simétricos são mais rasos ou mais integrados. Na situação b da Figura 141 verifica-se
que a relação de A para B com relação a C não é a mesma que a relação de B para A,
dado que B intermedia a passagem de A para C. Este tipo de relação é dita assimétrica e
envolve uma profundidade maior entre os espaços, ocasionando uma maior segregação
espacial (fig.141).

A

B

Figura 141 - Em a), exemplo de uma
descrição simétrica, cuja propriedade tende
a aproximar os espaços entre si, gerando
uma maior integração espacial. Em b),
exemplo de uma descrição assimétrica, na
qual a introdução de graus de profundidade
maiores, necessários à acessibilidade entre
os diversos espaços, ocasiona uma maior
segregação entre eles.

c

BVC
a) b) A

o sentido sociológico de simetrialassimetriadiz respeito às relações que se estabelecem
no espaço urbano. Segundo Hillier & Hanson (1984)178,há uma maior tendência à
integração entre categorias sociais em descrições simétricas, enquanto que a assimetria
estaria relacionada a uma maior segregação entre estas categorias. Evidências
empíricas179sugerem uma relação entre a propriedade de integração tal como definida e

174 O cálculode RelativaAssimetria-RA é dadopela fórmula:RA=2(MD-l)/K-2,ondeRA é a Relativa
Assimetria de um sistema espacial, MD é a média das profundidades de todos os espaços em relação a
todos os demais e K é o número de espaços do sistema, conforme é proposto em: HILLIER, Bill &
HANSON, Julienne (1984). The sociallogic of space. Cambridge, Cambridge University Press, p.l08.
175Conforme pode ser visto em: KRÜGER, Mario Júlio T. (1989). On node and axial grid maps:
distance measures and related topics. Texto produzido para a Unit for Architectural Studies da Bartlett
School of Architecture and Planning da University College London; TEKLENBURG, J.AF.;
TIMMERMANS, H.J.P.; WAGENBERG, AF. van (1991). op. cito
176A Relativa Assimetria Real é obtida pela fórmula: RRA= RNÀD, onde RRA é a Relativa Assimetria
Real do sistema considerado, RA é a Relativa Assimetria desse sistema e ÀD é o coeficiente relativo ao
número dos espaços do sistema considerado, padronizando os valores de RA para sistemas de tamanhos

diferentes. Pa9- facilitar a utilização da medida, utiliza-se seu inverso, isto é, 1/RRA, de maneira que a
maiores valores de RRA seja associada uma maior integração e vice-versa.
177Para Holanda e Gobbi (1988). op.cit., p..25,valores de RRA compreendidos no intervalo entre 1,64 e
1 são representativos de morfologias de reforço, enquanto que valores superiores.a 2,5 e inferiores a 0,66
são representativos de morfologias de restrição.
178HILLIER, Bill & HANSON,,Julienne (1984). The sociallogic ofspace. Cambridge, Cambridge
University Press.
179 RIGATTI, Décio (1991). Morfologia urbana. memória coletiva e formas de socialidade em Porto
Alegre: o centro da cidade. Relatório de Pesquisa ao CNPq. Porto Alegre, o autor: RIGATTI, Décio
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padrões de movimento ou, melhor dizendo, entre esta propriedade e a previsibilidade de
movimento. Desta forma, uma vez que os espaços mais integrados são aqueles onde há
uma maior probabilidade de movimento e de encontro entre habitantes e visitantes
locomovendo-se, as atividades dependentes de movimento ali estariam localizadas,
enquanto que as áreas mais segregadas seriam primariamente residenciais.

De particular interesse tanto do ponto de vista teórico quanto empírico são as
propriedades do ,núcle~de -Ínt-€~ o qual compreende os espaços mais francamente
acessíveis ou melhor integrados em um sistema espacial. Essas propriedades do núcleo
de integração dizem respeito a como os espaços mais integrados se distribuem no
sistema, que forma esse núcleo assume e qual a sua força frente ao sistema como um
todo.

Outro aspecto relevante diz respeito a como se organizam e como se distribuem num
sistema espacial os espaços mais segregados, ou seja, aqueles com menor acessibilidade
relativa aos demais espaços.

Embora a forma do núcleo de integração varie de realidade para realidade, Hillier
(1988)180e Peponis et alli (1989)181observam que a distribuição dos espaços de maior
integração no interior de tecidos urbanos tradicionais tende a assumir a forma
aproximada de uma roda deformada com eixo, raios e aros, sendo que o eixo
corresponde ao núcleo sintático do assentamento, os aros são as linhas de integração
mais periféricas e os raios representam os espaços de conexão do núcleo com as áreas
mais periféricas (fig.142).

Figura 142 - Núcleo de integração da vila de Apt, sul da
França, com a forma de roda deformada, usualmente
encontrada em tecidos tradicionais. Os espaços mais
integrados -as linhas mais grossas. formam um sistema no
qual é possível identificar um centro ou eíxo, onde algumas
linhas se cruzam, os raios, compostos por linhas que
articulam os diversos setores do assentamento e os aros,
que são as linhas de integração periféricas. Nos interstícios
desses eixos de maior integração localizam-se os espaços
mais segregados - em linhas pontilhadas " usualmente
utilizados para moradia e onde é possivel manter um certo
isolamento mas, ao mesmo tempo, boas condições de
contato com os espaços mais importantes do assentamento
e que são responsáveis pelas relações mais globais.
Fonte: HILLlER, BiII; HANSON,Julienne; PEPONIS, John
(1987). "Syntactic analysis of settlements". In: Architecture
et ComportementlArchitecture and Behaviour, vo1.13,n° 3.

(1993). Cidade e memória. Relatório de Pesquisa à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
Grande do SuL!'Porto Alegre, o autor; HILLIER, Bill; HANSON, Julienne: PEPONlS, John (1987).
"Syntactic analysis of settlements". 1ft..Architecture et Comportementl Architecture and Behaviour. v.3,
n° 3, pp.217-231; HILLIER, Bill et alli (1993). "Natural movement: or configuration and attraction 1n:
urban pedestrian movement." 1n: Environrnent and Planning B: Planning and Design, vo1.20,pp.29-66.
180HILllER, Bill (1988). "Against enclosure." 1n: Rehumanising house. TEYMOUR, N.; MARKUS, T.;
WOOLEY, T. (ed.). London, Butterworths, pp. 63-88.
181PEPONIS, JoOOet alli (1989). "The spatial core of urban culture." 1n: Ekistics. vol 56, n° 334/335,
Jan./Feb. - Mar./Apr., pp.43-55.
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É nosinterstíciosformadospor estaestruturaondenormalmentese localizamas áreasde
maior segregação, definindo setores que, mesmo relativamente segregados, relacionam-
se de forma tranca com o restante do sistema através dos espaços próximos de maior
integração. Esta característica é considerada por Hillier, Hanson & Peponis (1987)182
como a mais importante estrutura subjacente aos leiautes urbanos. Além desta, o núcleo
de integração pode assumir outras formas, representando diferentes estruturas sintáticas:

I) núcleo de cobertura - possui eixo e raios, sem os aros, ou .seja,sem os espaços
mais integrados períféricos, tendendo a uma estrutura radial de centro/periferia (fig.143);

Figura 143 -Exemplo esquemático de núcleo de cobertura, o qual tende a
compor urna estrutura radial, sem os espaços mais integrados periféricos.

11)núcleo centralizado -possui apenas o eixo, sem os raios e aros (fig.144);

Figura144-Exemplo esqueinático de núcleo centralizado, no qual o centro
é mais valorizado do que a definição de acessibilidades gerais no
assentamento. .

111)núcleo periférico, - possuiapenasaros, sem permitira identificaçãode um
eixo de linhas mais integradas, reforçando a importância de setores locais em detrimento
de um núcleo sintático com um centro melhor definido (fig.145);

Figura145 -Exemplo esquemático de núcleo periférico, no qual os setores
são mais importantes do que um centro sintático, ocasionando uma maior
fragmentação espacial da integração.

IV) núcleo de penetração,contendo um raio e parte de aro (fig.146).

182 IDLLIER, Bill; HANSON, Julienne & PEPONIS, John (1987). "Syntactic ana1ysis of sett1ements"..
In: Architecture et Comportement/ Architecture and Behaviour, v.3, n° 3, pp.217-231.
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Figura 146 -Exemplo esquemático de núcleo de penetração, no qual a
integração espacial concentra-se em um raio e aro, sem 'a identificação de
um núcleo sintático mais expressivo.

A distribuição dos espaços de maior integração, em virtude de sua relação com o padrão
de movimento e de distribuição das atividades urbanas, compõe uma das características
básicas dos assentamentos, diferenciando-os entre si, permitindo a identificação de
campos potenciais de encontro e a forma pela qual o leiaute urbano participa na geração
desse campo potencial.

c) Força do núcleo de integração -F -os valores de integração dos espaços que
compõem um assentamento podem possuir uma distribuição mais ou menos homogênea,
isto é, pode haver uma diferença maior ou menor entre os valores de integração dos
diversos eixos. Se os espaços que estruturam o núcleo de integração responderem por
uma grande parcela do total dos valores de integração do sistema espacial como um
todo, esse núcleo possui uma força maior do que um núcleo cujos espaços componentes
respondem por uma fração menor da integração total. Dito de outra forma, núcleos
sintáticos com maior força possuem valores de integração nos seus eixos mais

'diferenciados do que a média encontrada para o conjunto do sistema. Esta
particularidade é denominada força do núcleo de integração.183Quanto maior for a força
de um núcleo de integração, maior será sua importância sintática no sistema espacial
considerado. 184

O cálculo da força do núcleo de integração compara o valor médio de integração dos
espaços que compõem todo o sistema espacial com a média das medidas de integração
dos espaços que fazem parte do núcleo de integração.185Numa situação limite, quando a

183 Sobre o tema, examinar em especial: PEPONIS, John et alli (1989). "The spatial core of urban
culture." In: Ekistics, vo156, n° 334/335, Jan./Feb. - Mar./Apr., pp.43-55.
184Emestudo recente, presente em: LOUREIRO, Claudia; RIGATTI, Décio & AMORIM, Luiz (1995).
"Forma e uso social do espaço urbano: Porto Alegre e Recife." In: Pós, Revista do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU/USP, n° 5, abril de 1995. São Paulo, FAU/USP, pp.
17-31, foram analisadas as transformações espaciais ocorridas nas áreas centrais de Porto Alegre e de
Recife, a partir do início das suas formações. No caso de Porto Alegre, verificou-se que à
descentralização ocorrida ao longo do tempo das atividades de utilização mais globais, como o comércio
e serviços especializados os quais, até certo periodo, restringiam-se à área mais central da cidade,
correspondeu a um processo de formação de subnúcleos de integração que se estruturam comp centros de
bairro. Este pr9Cesso de descentralização, antes mesmo de se constituir em um processo de cunho
meramente funcional independente, é resultado das transformações morfológicas da área na sua
expansão e crescimento para fora Qa península onde a cidade se originou. Esta descentralização
consolida-se em valores decrescentes do núcleo de integração, o que confirma o processo verificado. Já
para Recife, observa-se que o núcleo inicial da cidade ao longo do seu processo formativo manteve sua
força sintática, mantendo este território como espaço privilegiado em termos de acessibilidade em
relação à cidade como um todo.
185A medidada forçado núcleode integraçãoé dadapela fórmula:F= RRAmédioda áreaIRRAmédio
do núcleo de integração, sendo que F é o valor da centralidade sintática do núcleo de integração da área
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força de um núcleo de integração for igual a um, não existem diferenças entre os níveis'
de integração encontrados nos espaços que compõem o núcleo e os do conjunto como.
um todo, sendo representativo de um núcleo com pouca expressão sintática para' esse
sistema.

~

d) inteligibilidade - à medida que se move no interior de um espaço urbano, ao
mesmo tempo que apropria-se dos espaços do ponto de vista da sua organização local,-
isto é, dos espaços convexos; é estabelecido um certo tipo de domínio do espaço
enquanto conjunto, ou seja, do ponto de vista da sua organização global. A morfologia
urbana é responsável pela maior ou menor capacidade de compreender-se o todo através
das propriedades de suas partes, fundamentalmentedas modalidades segundo as quais os
diversos espaços se articulam entre si, permitindo a acessibilidade ao conjunto dos
espaços do assentamento considerado. Linhas axiais muito fragmentadas e de pouca"
extensão e com pequena conectividade186com outras linhas que a interceptam dificultam'
para a pessoa em movimento a possibilidadede tomar ciência de onde se situa no espaço
a partir das informações fornecidas localmente. A esta possibilidade de inferir a posição'
de um espaço em relação ao conjunto, a partir de informações fornecidas localmente,'
denomína-se de inteligibilidade.187 . .

Quanto mais inteligível é uma área, maior a possibilidade de se inferir sobre o todo a
partir das partes e, quanto menos inteligível, menos condições se tem de situar-se no'
conjunto a partir das partes. Por esta razão, do ponto de vista do movimento das'
pessoas, esta medida sintática é valiosa na compreensão de como a parte se relaciona
com o todo e como isto afeta o 'padrão de movimento.

O valor de inteligibilidadeé dado pela correlação existente entre os valores de integração
de cada linha axial de uma determinada área urbana, os quais são representativos da
organizaçãoglobal, e os valores de conectividadede cada uma dessas linhas, que
representam uma particularidade da organização local, uma vez. que considera as
conexões existentes em cada linha isoladamentel88.Altas correlações significam grande
inteligibilidade;baixas, pouca inteligibilidade.189

em análise. Quanto maior do que 1 for a força do núcleo de integração, maior sua importância sintática.
Quanto mais próximo a 1, menor seu significado sintático do núcleo de integração desse assentamento.
Um valor de força do núcleo igual a 1 significaria que a média dos valores de integração do conjunto
seria igual à média dos valores de integração do núcleo sintático e, nesta situação, não haveria nenhuma
diferenciação sintática entre uma e outra área. Usualmente, considera-se como parte do núcleo de
integração os 10% dos espaços de maior integração do sistema, o que permite o exame das suas
propriedades essenciais em termos de distribuição e fonna.
186 Conectividade corresponde às conexões que cada linha axial apresenta com outros eixos ao longo
dela.
187 Este conceito é encontrado, entre outras, nas seguintes obras: HILLIER, Bill (1989). "The
architecture of the urban object." ln: Ekistics, vol 56, n° 334/335, Jan./Feb. - Mar./Apr., pp. 5~21;
PEPONIS, John et alli (1989). "The spatial core of urban culture." ln: Ekistics, vol 56, n° 334/335,
Jan./Feb. - Mar./Apr., pp.43-55.

188Para Holan)la e Gobbi (1988). op. cit., p.25, correlações entre integração e conectividade acima de
0,7 indicam morfologias de reforço, enquanto que inteligibilidade menor do que 0,4 é indicativa de
morfologias de restrição. .
189 Umaquestãorelevanteem relaçãoà inteligibilidaderefere-seaos cuidadosnecessáriosno seu exame
para sistemas espaciais mais abertos. Isso é referente às maneiras pelas quais os elementos de
composição urbana como edificações,ruas e praças, além de outras formas de delimitação de restrições
físicas ao movimento das pessoas, são utilizados para a definição to tipo de configuração presente num
leiaute urbano. Soluções como as adotadas no Conjunto Rubem Berta, onde os elementos de composição.
são utilizados de forma autônoma diferem de tecidos urbanos tradicionais nos quais esses elementos
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o que é importante resgatar a respeito das medidas sintáticas é que elas não se
constituem apenas numa ferramenta que possibilita descrever de forma mais precisa os
diversos leiautes urbanos mas, fundamentalmente, são úteis para mostrar como esses
diferentes leiautes são gerados e atendem a propósitos sociais distintos, sendo passíveis
de serem compreendidos através da própria estrutura dos assentamentos. Desta forma, as
condições peculiares de cada configuração urbana podem informar sobre o
posicionamento e formas de contato possíveis de diferentes categorias sociais presentes
no interior de um espaço urbano.

Resultados para o Conjunto Rubem Berta - A análise das propriedades sintáticas
encontradas nas condições do Projeto do Conjunto Rubem Berta e nas situações
presentes em 1993 e 1995, além de fornecer um quadro mais amplo do resultado das
transformações espaciais vivenciadas no conjunto, permite que se observe o significado
desse processo enquanto fundador de condições diferenciadas do posicionamento das
categorias sociais ali presentes. Assim, as propriedades sintáticas comunicam aspectos da
estrutura do assentamento, manifestas não apenas na organização do espaço, mas
enquanto componente estrutural da formação e desenvolvimento da cultura espacial
local.

Padrões locais no Conjunto Rubem Berta - Os mapas de barreiras e permeabilidades
da área em cada momento considerado (fig.147, 148 e 149), a partir dos quais o
conjunto dos espaços abertos de uso público foram subdivididos em sub-unidades de
espaços convexos e constituições (fig.150, 151 e 152), fornecem os dados gerais das
configurações em análise, cujos aspectos quantitativos estão sintetizados na Tabela 3,
obtida a partir de levantamentos deste autor.

Tabela 3

Medidas Sintáticas Fornecidas pelo Sistema Convexo
do Conjunto Rubem Berta nas Situações de Projeto, em 1993 e em 1995

1
definem-se mutuamente. A dificuldade encontrada para a avaliação de valores de inteligibilidade em
tecidos como o do Rubem Berta deva-se ao fato de que quase todas as linhas a.xiaiscruzam com quase
todas as outra do sistema. Nesses casos, elevado valor de inteligibilidade não necessariamente indica
boas condições de inferência do todo pelas condições das partes, uma vez que a elevada conectividade da
maior parte dos eixos se dá num campo altamente abstrato, ao contrário do que ocorre num tecido
urbano tradicional, quando a conectividade representa, de fato e espacialmente definida, as mudanças de
direção possíveis e visíveis a partir de um eixo considerado, isto é, os cruzamentos existentes e que são
condicionados pela forma espacial dada pelo sistema edificado e de barreiras.

L 11

m2 espaço n° 0/0 espaço perimetro por %de
área média constituição/ convexo com espaço

n°espaços (m2) convexo/ constituição = constituição público/
constituição

espaço O
convexo área

total

Pro.ieto 1.041 435,12 1.136,33 0,38 68,30 149,37 80,44

1993 1.225 254,25 386,54 0,66 70.20 87.00 52,32

1995 1.183 219,56 240,63 0,91 61,28 56.23 45.38
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Figura 147 - Mapa de barreiras e permeabilidades'do.Prajeta do.Canjunta Rubem Serta. Par este mapa, pade-sê
perceber que as linhas de barreiras que definem as limites do.sespaças públicas carrespandem, via de regra, aas
edifícias que campõem as núcleos de moradia, sem espaças amartecedares au de'transiçãa..Aa lado.,esquema
geral do.canjunta.
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Figura 148 - Mapa de barreiras e permeabilldades do Conjunto Rubem Serta em 1993. As modificações
Introduzldas pela população tendem a reduzir o papel dos edificios que compõem os núcleos de moradia - no
mapa, representados pelas linhas finas - como limites entre espaço público e privado, com a criação de
diferentes formas de separação como construções, cercas, muros, etc. - cujos limites externos são
representados no mapa pelas linhas grossas. Ao lado, esquema geral do conjunto.
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Figura 149 - Mapa de barreiras e penneabilldades do Conjunto Rubem Berta em 1995. O processo de
transfonnações espaciais continua em andamento, atingindo setores que nos períodos anteriores mantinham
uma boa parcela da estrutura original do assentamento. Os núcleos de moradia são representados pelas linhas
mais finas e os novos limites entre espaço público e privado são representados pelas linhas mais grossas. Ao
lado, esquema geral do conjunto.
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Figura 150 -Mapa de espaços convexos e constituições para a situação de Projeto do Conjunto Rubem Berta. A
subdivisão do sistema de espaços públicos constantes na Figura 147, em sub-unidades de espaços convexos-
representados no mapa pelas linhas finas - e constituições -representadas no mapa pelos pequenos traços ao
longo das barreiras - permite examinar as propriedades locais dos espaços, bem como as propriedades
relacionadas com a contigüidade entre espaços vizinhos, cujo conjunto organiza a estrutura global do
assentamento de forma precisa. Ao lado, esquema geral do conjunto.
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Figura 151-Mapa de espaços convexos e constituições do Conjunto Rubem Berta em 1993. O mapa de espaços
convexos -representados no mapa pelas linhas finas - e constituições -representadas no mapa pelos pequenos
traços ao longo das barreiras " executado sobre a Figura 148, mostra como, mesmo não alterando
significativamente o número de espaços, esses se estruturam com diferentes condições de escala e constituição,
quando comparados com os da situação de Projeto. Ao lado, esquema geral do conjunto.
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Figura 152 -Mapa de espaços convexos e constituições do Conjunto Rubem Serta em 1995. No mapa de espaços
convexos. representados no mapa pelas linhas finas - e constituições. representadas no mapa pelos pequenos
traços ao longo das barreiras " executadosobre a Figura 149,percebe-sea ampliaçãodo processo ilustrado no
período anterior, afetando em mais larga escala as condições da organização local do assentamento em termos
dos seus espaços locais e de sua alimentação por transições público/privado. Ao lado, esquema geral do
conjunto.
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Os dados da tabela indicam uma alteração paulatina e profunda das características locais
dos espaços do conjunto. A área média do espaço convexo é reduzida em 1995 a quase

metade daquela encontrada n~ Projeto.

É interessante observar que o número de espaços permanece praticamente inalterado,
significando que o grau de fragmentação do espaço urbano não sofre alteração,
enquanto que são modificadas fundamentalmente suas características de escala, como
fruto de um processo de privatização de espaços públicos, conforme descrito no
capítulo anterior. Esta situação faz com que a participação dos espaços de uso público
em relação à área total do assentamento seja reduzida a um pouco mais da metade,
desde o Projeto até 1995. Desde sua ocupação, a população privatizou cerca de 20
hectares de área, de um total de 56, o que dá bem a dimensão do processo.

Como no Conjunto Rubem Berta as transformações fisicas continuam a acontecer,
pode-se inferir que existe uma tendência de que o percentual de espaço destinado como
público tenda cada vez mais a se aproximar dos valores encontrados em áreas urbanas
tradicionais, onde é maior a área ocupada com edificações do que a área deixada livre.

Neste aspecto, a proporção atual de área pública sobre a área total do conjunto é
bastante próxima às encontradas em bairros com morfologias tradicionais de Porto
Alegrel90,em situação intermediária ao observado no Centro, de densa ocupação, e no
bairro Bom Fim, o qual é marcado pela presença de um grande parque urbano, o Parque
Farroupilha, conforme pode ser verificado na tabela do Anexo 5. Da mesma forma, os
dados disponíveis para a região de BrasílialDF191'e sintetizados na tabela do Anexo 6
permitem observar que a situação atual do Conjunto Rubem Berta, no que se refere à
proporção de área pública em relação à área total do assentamento, é próxima ao
encontrado para a Vila Paranoá, uma vila de invasão no Plano Piloto, com estrutura
muito semelhante à de uma favela.

Os valores presentes na situação de Projeto, por sua vez, assemelham-se àqueles
encontrados em Brasília em setores como a Esplanada dos Ministérios, Super Quadra
Norte 405/6 e Setor de Diversões Sul/Setor Hoteleiro Sul, cujas morfologias são
marcadas por edificações implantadas no interior de extensas áreas livres.

As características da morfologia urbana construída pela população do Rubem Berta e
que estão presentes de forma recorrente em tecidos urbanos tradicionais não parecem
ser aleatórias e destituídas de uma lógica social subjacente. Ao contrário, o que se
percebe através das intervenções individuais é que é construída uma outra idéia de
cidade e do espaço como instância das práticas sociais. Neste particular, a importância
do espaço público é informada pela forma como é redesenhado e apropriado no
conjunto como um todo.

As transições público/privado - As informações relacionadas com a questão das
constituições nas situações morfológicas estabelecidas pelo Projeto e naquelas criadas
posteriormente também são bastante elucidativas das transformações apresentadas pelo. 192
conjunto. I

190 RIGATTI, Décio (1991). Morfologia urbana. memória coletiva e formas de socialidade em Porto
Alegre: o centro da cidade. Relatório de Pesquisa ao CNPq. Porto Alegre, o autor.
191 HOLANDA, Frederico de; GOBBI, Cristina (1988). Forma e uso do espaço urbano. Brasília, Ed.
Universidade de Brasília, ed. preliminar.
192 Comoa constituiçãoé tida comorepresentativade uma interfacesocial,consideramosas transições
público/privado presentes no sistema editicado apenas quando estas são relacionadas a atividades que
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Percebe-se que a média de área de espaço público correspondente a cada constituição é
quase cinco vezes menor em 1995 do que era no Projeto, existindo, atualmente, quase
uma constituição por espaço convexo.

Em relação ao estabelecido pelo projeto, as condições de constituição do tecido são
revertidas de várias formas. Por um lado, não restringindo as ligações entre a habitação
e o espaço público às relações imediatas edificio e espaço público, como no projeto. De
outro, pela ocupação dos espaços públicos por edificações destinadas tanto a comércio,
serviços,novas moradias, etc. Desta forma, o número de constituições aumenta, criando
condições mais amplas para que o movimento de pessoas das e para as edificações
propicie um reforço dos contatos sociais e do controle espacial. Comparado com a
situação de Projeto, o número de constituições por espaço convexo é quase que
triplicado. As observações acima confirmam a densidade maior de constituições
presentes atualmente e traduzem-se no fato de que ao longo do perimetro dos espaços
convexos, a distância média entre uma constituição e outra é reduzida em quase 1/3, o
que significaque praticamente triplicam-se as possibilidades de, ao longo da barreiras
que definem os lugares urbanos, serem encontradas transições público/privado e,
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portanto, pessoas em movImento e entra a e Sai a as e I Icaçoes.

Uma importante caracteristica de assentamentos tradicionais é que, à medida que nos
movemos de um espaço convexo a outro, existe uma continuidade nas formas de
alimentação desses espaços por constituições. Isto significa que, em espaços urbanos
tradicionais, na maior parte das vezes, move-se de um espaço constituído para outro, o
que representa uma ampliação do campo. de encontro potencial entre as pessoas.
Tecidos urbanos modernos, por sua vez, conforme tem sido demostrado por vários
estudos194,rompem radicalmente com esta tradição vemácula e tendem a produzir

. tecidos onde é grande o número de espaços convexos sem nenhuma.constituição ou
cegos, e onde a passagem de um espaço a outro é freqüentemente feita sem que haja
uma potencialidade de geração de interface social a partir do sistema edificado (fig.153).

. Os resultados observados no Conjunto Rubem Berta, neste particular, quantitativamente
indicamum ligeiro aumento em 1993, em relação à situação de Projeto e uma redução
de quase dez pontos percentuais de 1993 a 1995. Observa-se, entretanto, a permanência
de um elevado número de espaços convexos sem constituições ou cegos, fato este
devido a diversos fatores, sendo que os principais são:

a) as transformações espaciais ocorridas fragmentaram um pouco mais o espaço
públicoem relação à situação de Projeto;

b) a inserção de uma massa edificada nova de grandes proporções compreende
sua utilização para habitação, comércio, serviços e pequenas manufaturas, nestes casos
gerando novas constituições, mas também por uma considerável quantidade de
edificaçõesdestinadas a garagens de veículos.

propiciam esta interface, como habitação, comércio e serviços, serviços públicos em geral, etc. Por este
princípio, as entradas de garagens não são consideradas como constituições por não contribuírem para
interfaces sociaÍs, da mesma forma que ocorre com outras atividades. .
193Comparativamente a outros assentamentos, percebe-se que o número médio de constituições por.
espaço convexo permanece relativamente baixo, aproximando-se dos valores encontrados na Esplanada
dos Ministérios em Brasília e mais baixas do que as verificadas na área central de Porto Alegre.
194Ver em especial: HOLANDA, Frederico de (1986). "Paisagem de objetos." ln: Cadernos Brasileiros
de Arquitetura XII - Desenho Urbano I. São Paulo, Projeto, pp.27-36; RlGATTI, Décio (1991).
Morfolocia urbana. memória coletiva e formas de socialidade em Porto Alegre: o centro da cidade.
Relatório final de pesquisa ao CNPq. Porto Alegre, o autor.
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Figura153-Acima, Rua da Praia -à esquerda
. e Rua Marechal Floriano Peixoto. à direita .,
no Centro de Porto AlegrelRS, exemplos de
espaço urbano tradicional, onde as relações
entre espaços contíguos são, via de regra,
relações entre espaços constituídos.
Embaixo, área administrativa ao sul do'
Centro de Porto Alegrei RS, onde o
isolamento das edificações e o modo de
formação dos espaços convexos geram uma
grande quantidade de espaços cegos, ou
seja, sem constituições.

Mais do que a análise dos aspectos quantitativos, os quais fornecem dados importantes e
esclarecedores das alterações das características morfológicas ocorridas no conjunto, é
fundamental, para o exame das implicações sociais das modificações ocorridas, fazer a
análise das características relacionais associadas à dimensão local do espaço urbano
organizando o conjunto como um todo através de padrões locais, ou seja, dos padrões
de transformações fisicasproduzidas individualmentepela população.

A posição relativa dos espaços no interior de um sistema espacial urbano é parte
fundamental para se compreender como a sociedade organiza seus espaços de modo a
que forma e função sejam otimizados. As propriedades dos espaços, como
profundidade, contigüidade, grau de constituição, dimensões, etc., fornecem não apenas
informações sobre sua forma e disposição mas, fundamentalmente, como agenciam seu
uso social, ou seja, como as categorias sociais têm no espaço um importante
instrumento de regulação das suas relações.

Profundidade dos espaços convexos ao mais próximo constit,uído - Uma das formas
possíveis de avaliar as condições gerais das propriedades configuracionais do 'espaço
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urbano é o exame de como uma pessoa, percorrendo o sistema dos espaç~ públicos ou
sistema convexo, se posiciona em relação às entradas dos edifícios, dadas pelas
constituições. Estas, como foi examinado, repercutem na geração de encontros entre
moradores entre si e com estranhos, pelo movimento de entrada e saída do e para o
sistema edifícado. Esta propriedade confíguracional diz respeito exatamente a que
distância, em termos de número de espaços, ou passos, esta pessoa se encontra do
espaço convexo mais próximo que possua, no mínimo, uma constituição.

A profundidade relativa de cada espaço em relação ao mais próximo constituído no
leiaute urbano fornece indicações sobre padrões da cultura espacial, cruciais para o uso
cotidiano das pessoas, não só sobre as potencialidades de geração de encontros mas,
também, sob que circunstâncias de escrutínio e controle isto é feito. Esta propriedade
depende não apenas dos aspectos quantitativos referentes aos espaços constituídos e não
constituídosmas, e principalmente, do padrão da sua distribuição no assentamento.

As Figuras 154, 155 e 156 representam grafícamente as formas de associação dos
espaços convexos e constituições para as situações de Projeto, em 1993 e em 1995 do
ConjuntoRubemBerta. Nestas fíguras,cada espaço convexo é representadopor um
círculo e cada relação de contigüidade por uma linha. Para cada espaço é indicado o
número mínimo de passos necessários para se encontrar uma entrada de edifício a partir
dele.195

No interior de um espaço constituído se está a um passo da entrada de, no mínimo, um
edifício.Num espaço cego, se está a, no mínimo, dois passos da entrada de edifícios e
assimpor diante.

Em relação à situação de Projeto, observa-se que o interior dos núcleos possui um
.padrão repetidoe comuma todos os demaise baseia-se nos espaços de acesso com
profundidade dois ou três, dependendo de qual é utilizado como referência. O grande
espaço central tem sempre a mesma profundidade dois. O interior do núcleo, tomado
isoladamente,é o local do conjunto onde se está mais próximo de entradas de edifícios e
onde o movimento de pessoas pode ser melhor controlado.

É nos espaços externos aos núcleos, ou seja, nos espaços que fazem a articulação dos
núcleos entre si e organizam as relações mais globais do conjunto que se encontram os
espaços mais distantes às entradas de edifícios. Esta situação só é rompida ao longo da
Av. Martim Felix Berta, graças às condições de constituição da parte não pertencente ao
conjunto e, em certos casos, da implantação de atividades não-residenciais ao longo das
principaisvias internas.

São exatamente os espaços responsáveis pelas relações mais globais os que tendem a ser
os mais profundos em relação às entradas de edifícios e, portanto, são os que menos
estão sujeitos ao controle do movimento tanto de moradores como de estranhos. Este
padrão, sem dúvida, reforça a idéia dos núcleos como unidade fragmentada em relação
ao conjunto e do enclausuramento das relações sociais.

O parque ceqtral também confírma sua situação de segregação em relação ao conjunto e
é onde se encontram os espaços de maior profundidade. Isto signifícaque no interior do
parque se está sempre muito distante de qualquer forma de contato e controle dado pelo
sistemaedifícado.Neste caso, como nos núcleos, proximidade físicanão implica

195 Esta propriedade é discutida em: HILLIER, Bill & HANSON, Julienne (1984). The sociallogic of
space. Cambridge, Cambridge University Press, p.l02.
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Figura 154 -Distância dos espaços ao mais próximo constituido para a situação de Projeto do Conjunto Rubem
Berta. Sobre o mapa de relações de contigüidade - representadas por linhas ligando espaços convexos;
indicados pelos circulos -os números indicam a distância de cada espaço convexo ao mais próximo com, no
mínímo, uma constituição. O baixo grau de constituição dos espaços na situação de Projeto Implica uma grande
freqüência de maiores distâncias de cada um dos espaços do sistema a um espaço. com mais amplas condições
de contato social, dadas pelas transições público/privado. Ao lado, esquema geral do conjunto.
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Figura 155 -Distância dos espaços ao mais próximo constituido no Conjunto Rubem Berta em 1993. Sobre o
mapa de relações de contigüidade -representadas por linhas ligando espaços convexos, indicados pelos círculos-os números indícam a distância de cada espaço convexo ao mais próximo com, no mínimo, uma constituição.
As modificações espaciais introduzidas pela população tendem a reduzir a distância de cada espaço a outro onde
é possivel uma mais ampla condição de interface social, gerada pelo movimento de entrada e saida do sistema
edificado. Ao lado, esquema" gê'raldo conjunto.
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Figura 156 -Distância dos espaços ao mais próximo constituído no Conjunto Rubem Berta em 1995. Sobre o.
mapa de relações de contigüidade -representadas por linhas ligando espaços convexos, indicados pelos círculos
-os números indicam a distância de cada espaço convexo ao mais próximo com, no mínimo, uma constituição. A,
difusão do processo de transformações espaciais a uma maior parcela do conjunto tende a reduzir a distância
entre os espaços convexos a outros constituídos. Desta forma, as condições de encontro social são afetadas
pela ampliação das possibilidades de Interfaces geradas pelo aumento da quantidade de lugares onde é possível
haver movimento de e para o sistema edificado. Ao lado, esquema geral do conjunto.
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necessariamentecontato social possível, em função da&caracteristicas do próprio leiaute.
Situação semelhante é observada também nos limites da área, principalmente a sul e a
leste, onde é sempre grande o número de passos necessários até se encontrar uma
entrada de edificio. Com isso, o projeto propõe um grande número de situações
contraditórias entre uma intenção de utilização dos espaços, como nos núcleos de
moradia e no parque central, por exemplo, e o que é, de fato, definido como interfaces
entre o sistema edificado e o sistema dos espaços públicos, conforme se avalia das
informações sobre a profundidade dos espaços convexos do conjunto às entradas dos
edificios.

As informações quantitativas, a partir de levantamentos deste autor, relacionadas com a
profundidade dos espaços às entradas dos edificios constam da tabela abaixo e permitem
uma nova abordagem para a avaliação das modificações morfológicas presentes no
conjunto.

Tabela 4

Participação Relativa dos Espaços, por Profundidade,
em Relação às Entradas dos Edifícios no Conjunto Rubem Berta:

Projeto, 1993 e 1995

As modificações promovidas pela população repercutem de .forma importante nos
padrões espaciaisproduzidos.

O que se observa em 1993 e se confirma em 1995 é que uma nova estrutura de relações
é organizada. Assim como na cidade tradicional, existe no Rubem Berta uma maior
possibilidade de se passar de forma contínua de um a outro espaço constituído. Isto é
especialmen~ observável para a nova configuração dos espaços públicos ao longo das
vias mais importantes, não só do ponto de vista do seu desenho, mas pela acessibilidade
maior que propiciam e pelo potencial de interface social produzido no novo leiaute e
traduzido pelo grande número de espaços convexos com um passo de profundidade a
outro constituído (fig.157).

j

Período Profundidade dos espaços em relação às entradas dos edifícios (em %)

1 2 3 4 5 6 7

Proieto 32,23 18,70 20,45 19,18 8,96 0,49 -

1993 32,26 32,35 19,73 10,58 3,47 1,27 0,34

1995 40,14 34,12 16,26 6,01 2,46 0,76 0,25.
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Figura 157 . Trecho da Avenida A do
Conjunto Rubem Berta, através da qual se
percebem os efeitos das transformações
físicas implementadas pela população na
formação de um espaço público no qual o
sistema edificado e suas entradas alteram as
condições de movimento e controle sobre o
espaço, pela geração de seqüências de
espaços contíguos constituídos.
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Na nova morfologia, é possível verificar condições distintas em setores diferenciados da
área, tal como verificado no grau de transformações tlsicas examinado no capítulo
anterior. No Setor Norte, existe uma tendência à presença de espaços públicos
consistentemente mais próximos às entradas de edificios, sendo poucos os espaços mais
profundos.

No Setor Central, apesar de majoritariamente possuir espaços menos profundos,
encontra-se um maior número de espaços com maior profundidade, chegando a cinco,
seis e até sete passos, os quais ocorrem principalmenteem algumas poucas seqüências de
espaços convexos cegos.

O Setor Sul, apesar de sua maior fragmentação, também é composto por uma maior
parcela de espaços com pequena profundidade quanto à posição relativa às entradas dos
edificios. Encontramos, também, algumas seqüências onde ocorrem profundidades de.
cinco, seis e sete passos, mesmo que em pequeno número, no limite sul do conjunto e no
centro do setor.

A situação mais estabilizada do Setor Norte, quanto aos processos de transformação
espacial em curso no conjunto, é indicativa de uma tendência que poderá ocorrer nos
setores Central e Sul, ainda em um processo onde ocorre um alto grau de privatização de
espaços públicos e da restruturação do posicionamento e relações das suas partes na
configuração de um leiaute global.

A estratégia: da população, neste particular, é de eliminar as situações problemáticas
geradas pelo projeto e que repercutem nas possibilidades de apropriação espacial. Os
limites da gleba não são mais os fundos compostos de espaços cegos mas são, agora,
seqüências de espaços constituídos, onde crescem as condições de interface social, seja
entre moradores ou entre estes e estranhos, em espaços onde a morfologia fisica propicia
condições de controle espacial. Este elemento é fundamental para as condições de
segurança e conforto no uso do espaço público.

O mesmo acontece com a grande área central destinada pelo projeto a um parque a qual,
na nova situação, é destinada em parte a um campo de futebol mas com uma boa parcela
da sua área originalprivatizada. O grau de profundidade dos espaços internos passam de
quatro, cinco e seis na situação de Projeto, para um, dois e três e uns poucos com quatro
passos, em 1995, numa reversão desta propriedade. .
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As modificações comentadas são confirmadas pelos dados da Tabela 4, pelos quais
percebe-se que, da situação de Projeto para 1995, cresce a participação dos espaços
menos profundos, especialmente com um e dois passos, enquanto diminui a participação
relativa dos espaços com mais de três passos de profundidade em relação às entradas de
edificios.

Enquanto que na situação original os espaços com um e dois passos de profundidade
respondem por pouco mais da metade do total, estes correspondem a mais de 64% em
1993 e atingem mais de 74% em 1995. Na última situação, cerca de um quarto dos
espaços apenas possui profundidade maior do que dois passos enquanto que, no Projeto,
estescorrespondiama praticamentemetadedos casos.196

Decomposição e decomposição reversa do sistema de espaços convexos - A
distribuição espacial dos espaços convexos e de suas constituições permite que se
examinem outras propriedades configuracionais. Em tecidos urbanos tradicionais,
comumente passamos por seqüências de espaços constituídos, sendo propriedade
importante no controle e uso do espaço. Para o exame desta propriedade no Rubem
Berta, a partir do mapa de espaços convexos e constituições dos períodos de análise,
foram executados os mapas denominados de decomposição e de decomposição
reversa.197

No mapa de decomposição, os espaços convexos são representados por um círculo e os
espaços convexos contíguos são ligados por uma linha apenas quando ambos tenham, no
mínimo, uma constituição. Já no mapa de decomposição reversa, a representação dos
espaços convexos é a mesma que no caso anterior sendo que, agora, espaços convexos
contíguos são unificados por linhas apenas quando ambos não tenham nenhuma

,constituição.

Esta propriedade, que permite examinar em que condições os diversos espaços se
relacionam entre si, definindo, a partir de padrões encontráveis localmente, um quadro
geral das formas de apropriação e uso possíveis do espaço urbano de uso público do
conjunto, tem seus resultados registrados nos mapas de decomposição ilustrados nas
Figuras 158, 159 e 160, para o Projeto, situação em 1993 e situação em 1995,
respectivamente. Da mesma forma, a situação contrária é ilustrada nos mapas de
decomposição reversa, Figuras 161, 162 e 163.

O mapa de decomposição da situação de Projeto praticamente resume-se à representação
dos espaços convexos em si. Os casos em que espaços vizinhos sejam ambos
constituídos são extremamente raros, ocorrendo em duas situações:

a) ao longo da Av. Martim Felix Berta, limite e acesso principal do conjunto,
graças às constituições presentes no sistema edificado fora do conjunto, ou seja, no lado
da avenida que está em frente ao conjunto mas que não faz parte do mesmo;

196 Julienne Hal)Son(notas de aula do Curso de MsC da Unit for Advanced Studies da Bartlett School of
Architecture and Planning, Univertity College London, período 95/96) demonstrou que conjuntos
residenciais novos em Londres tendem a possuir nas suas entradas espaços mais profundos em relação às
entradas de edificios, enquanto que os espaços menos profundos concentram-se nos setores mais
distantes das entradas. Isto significa que grande parte dos espaços de acesso possuem dificeis condições
de controle espacial dado pelas interfaces possibilitadas pelas constituições, transformando-os em
lugares inseguros.
197 Conforme descrito em: HILLIER, Bill & HANSON, Julienne (1984). The social logic of space.
Cambridge. Cambridge University Press, p.l06.
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Figura 159 - Mapade decomposição do Conjunto Rubem Berta em 1993. Cada espaço convexo é representado
por um circulo e as linhas representam as relações entre espaços convexos contiguos e constituidos. Percebe-se
o aumento do número de ligações entre espaços convexos constituídos e que estas ligações auxiliam na
estruturação dos eixos principais da área. Ao lado, esquema geral do conjunto.
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Figura 163 - Mapa de decomposição reversa do Conjunto Rubem Berta em 1995. Cada espaço convexo é
representado por um círculo e as linhas representam as relações entre espaços convexos contíguos e não
constituídos. Comparativamente à situação de Projeto, veríficam-se importantes modificações no sistema de
relação entre espaços convexos contíguos. Há uma evidente redução de relações entre espaços convexos cegos,
o que representa uma mudança significativa nas condições em que as interfaces sociais podem ser efetuadas
nos espaços públicos do conjunto. Ao lado, esquema geral do conjunto.
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b) ao longo das áreas de concentração comercial propostas pelo projeto.
-
~

A maneiracomofoi pensadoo acessoaos blocos residenciaisfaz com que os percursos~

sejam feitos sempre ao longo de extensões sem constituições. Este fenômeno pode serl~
melhor observado no mapa de decomposição reversa, onde as relações entre espaços:
vizinhos são, na grande maioria das vezes, relações entre espaços cegos.

O resultado das transformações espaciais ocorridas no conjunto altera de forma.:
substancial o quadro em questão, em função dos procedimentos espaciais utilizados pela.
população, principalmente pelos mecanismos de formação dos novos quarteirões com as -
bordas externas constituídas, ao invés de adotar o interior do núcleo constituído, como"
ocorre no Projeto198.Desta maneira, a melhor definição espacial das principais vias, por"r
exemplo, é acompanhada por uma maiór constituição dos espaços gerados. Com isto, f,
percebe-seno processo, visívelnos mapas para 1993 e para 1995, que nas vias mais<,

importantes é possível identificar situações comumente encontradas em tecidos urbanos'
tradicionais, quais sejam os de contigüidade de constituíção do espaço, representando
importantepapelnas interfacessociaispossíveispelamorfologia. o. -.
Estas observações são confirmadas pelos mapas de decomposição reversa. Verifica-se':!
um processo paulatino de redução das situações onde espaços contíguos sejam ambos:;
cegos. Mesmo os setores Central e Sul, onde em 1993 ainda se encontra uma certa
concentração dessas caracteristicas, estas são profundamente alteradas pela extensão das

}

transformações espaciais nesta área, como examinado no capítulo anterior. '

As novas relações espaciais produzidas pela intervenção da população são importantes'. ~

recursos no estabelecimento de uma morfologia que melhor atende à cultura espacial'..,
dessegrupo social.199 . .
Tipologia configuracional dos espaços urbanos - Outro aspecto relevante para a ~
compreensão das particularidades das configurações urbanas, pelas suas implicações em {
termosdas condiçõesde controle,uso e apropriaçãoespaciala elasrelacionadas,refere-"

se ao tipo de ordenação espacial verificada nos assentamentos. No Capítulo Um deste
trabalho, foram examinados dois tipos principais de ordenações espaciais2oo:

a) ordenações na forma de semitreliça, que têm, entre outras, a propriedade de
possibilitar uma gama muito maior de relações possíveis entre os diversos elementos ou
grupos de elementos de um conjunto, uma vez que existe uma tendência à formação de
anéis conectados entre si, representando campos potenciais de encontro e movimento.

b) ordenações em forma de árvore, as quais tendem a produzir seqüências
espaciaisonde são reduzidas as formaso" de relações entre os diversos elementosou

198 Estas transformaçõesforamcomentadase ilustradasno capítuloanterior, em especialna seçãoonde
se desenvolve a síntese do processo de modificações morfológicas, ao final do referido capítulo.
199Um processo significativamentesemelhante é verificável para o setor do Conjunto COHABZ

Carapicuíba t6mado para efeitos comparativos, conforme pode ser depreendido dos seus mapas de
decomposição e de decomposição reversa, cortstantes do Anexo 7. Esta semelhança nos resultados dos
processos de transformações espaciais originados da intervenção da população sobre espaços
habitacionais produzidos recentemente, neste particular, permite supor que a produção do espaço'
cotidiano é feita de acórdo com regras relativamente constantes, atendendo condições precisas de.
relações entre configuração espacial e processos sociais no espaço. -
200De acordo com a classificação proPosta por: AÍ..EXANDER Cristopher (1966). "A city is not a"tree.".
ln: Design, n° 206, February 1966, pp.46-55. .
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grupos de elementos de um conjunto, impondo aos espaços um controle bastante
concentrado.

Em ordenações espaciaiscom as propriedades da semitreliça o controle e movimento são
distribuídos no leiaute através'dos anéis que estruturam alternátivas de percursos. A esse
tipo de ordenação denomina-se de sistemadistributivo?Ol

Em ordenações espaciais com as propriedades da árvore, o controle e o movimento são
concentrados e superordenados pela inexistência de alternativas de percurso. A essas
ordenações denominam-sede sistemasnão-distributivos.2°2

Num sistema distributivo, de um espaço a outro há mais de uma rota possível para
atingi-Io e, com isto, uma difusão do controle espacial. Já num sistema não-distributivo,
há apenas uma rota possível de um espaço a outro e, assim, há uma tendência a um
controle mais unitário por parte de determinados espaços em detrimento de outros.

Num tecido urbano qualquer encontramos estas duas situações simultaneamente, isto é:

a) os espaços públicos ao redor dos quarteirões e que se conectam entre si por
relações de permeabilidades formam anéis que permitem alternativas de percurso de um
espaço a outro, seja utilizando o critério de menor rota ou um procedimento aleatório,
como é o caso de sistemas distributivos;

b) alguns espaços, para serem acessados, necessitam que sejam utilizados outros
como transições, sem alternativas, caso de sistemas não-distributivos.203

As condições de controle espacial, movimento e uso, ~videntemente são alteradas,
dependendo do tipo de espaço no qual a pessoa se encontra num sistema, e dependem
das relações espaciais possíveis a partir de cada um desses tipos de espaços. Esses tipos
são ilustrados na Figura 164, onde é representado um sistema espacial qualquer, pelo seu
gráfico, onde são registradas as relações que podem ocorrer entre os diversos espaços
presentes neste sistema e através do qual se pode identificar os seguintes tipos de
espaços (fig.164):

nO-

Figura 164 - Gráfico de relações de um sistema espacial
qualquer, com a identificação dos tipos de espaços, em
função do tipo de movimento e controle possíveis em cada
um deles em suas relações com os demais.
Fonte: HILLlER,BIII(1996).Space is the machíne. Cambridge,
Cambridge University Press.

ma.

a) espaços do tipo 'a' - são os que possuem apenas uma ligação com outro, onde
não é possÍ}'el ocorrer movimento através dele para outros espaços, apenas neles

201 COlÚonneanalisado em : HILLIER, Bill & HANSON, Julienne (1984). The sociallogic of space.
Cambridge, Cambridge University Press.
202COlÚonneanalisado em: HILLIER, Bill & HANSON, Julienne (1984). op. cito
203Esta questão foi comentada e ilustrada no Capitulo Um, através dos exemplos das Figuras 28 e 29 que
acompanham a seção que trata das implicações sociais de ordenações espaciais em fonna de semitreliça
ou de árvore.
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mesmos ou para eles mesmos. Como espaços sem saída, caracterizam-se por serem de
ocupação e não de movimento;

b) espaços do tipo 'b' - possuem mais de uma ligação, fazem parte de esquemas
em forma de árvore e esti();5X:O°.caminho de espaços do tipo 'a'. Assim, são partes
necessárias de acesso a espaços do tipo 'a', mas também passagem obrigatória para o
retorno desses espaços, o'que.os definemcomo de forte controle espacial;

c) espaços do tipo 'c' -.possuem mais de uma ligação com outros, fazem parte de
um único anel onde não ocorrem espaços nem do tipo 'b' nem do tipo 'a'. Isto significa
que, através deste espaço, é possível selecionar rotas alternativas de movimento, dentro
de uma seqüência de espaços definida;204

d) espaços do tipo' d' - são os que possuem mais do que uma ligação no
complexo onde não ocorrem espaços 'a' nem 'b', e que contenham no mínimo dois anéis
com, no mínimo, um espaço comum a ambos. Desta forma, ampliam-se as possibilidades
de rotas alternativas para que se.atinjamdeterminados espaços no interior de um sistema,

s~ndo atratores naturais de movimento.2o5.para entender a impo~ância dos espaços do Ifj.
tIpO 'd' num complexo, se este for retIrado da figura antenor, resta apenas uma'
seqüência única de espaços do "tipo 'b', com-alguns espaço do tipo"':a' em extremidades
(fig.165). ;

"

, 0'0' ,~

a

~

.b
Figura 165 - O mesmo gráfico da figura anterior,

''':'' demonstrando o papel dos espaços do tipo 'd' em'
sistemas espaciais como espaços atratores de
movimento, em função das alternativas distintas de'"

. movimento que possibilitam. Sua retirada resulta na~

J formaçãode uma seqüência de espaços com limitadas
condições de movimento. . .""
Fonte: HILLlER, BiII(1996).Space is the machine....
Cambridge, Cambridge University Press.

..bt.,...;;.,
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Nas Figuras 166, 167 e 168 estão representados os gráficos de"relações dá situãção de'
Projeto, de 1993 e de 1995, respectivamente, organizados a partir do espaço de entrada
principal do conjunto, ou seja, na esquina da Av. Martim Felix Berta com a Avenida A,
utilizado como raiz do gráfico. Nestes mapas estão incluídas outras informações'"
importantes para a compreens~p das suas p((culiaridades:a identificação de cada e~paço
por tipo, de acordo com sua posição relativa no sistema e a indicação dos espaços que
contêmconstituições.206

No Conjunto Rubem Berta, os espaços topologicamente mais distantes da raiz do gráfico
da situação de Projeto estão na extremidadeleste da Avenida A, a 18 passos ou níveis de

204 Algumas estruturas espaciais muito complexas necessitam utilizar seqüências espaciais como
estratégia de klução. Pense-se, por exemplo, os casos de estações de metrô. onde a facilidade ou
dificuldade em se acessar os pontos de emb~rque ou saída depende da existência de seqüências espaciais
claras, com alternativas de percurso limitadas; caso contrário, tendem a toruar-se um labirinto de difícil
compreensão.
205Esta questão é comentada em: HILLIER Bill (lQ96). Space is the machine. Cambrjdge, Cambridge
UniversityPress. , '''', " "
206 A alteração da raiz do gráfíco~o altera a classificação tipológica dos-espaços, apenas modifica suas
posições relativas no sistema comifum'todo.
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profundidade.O gráfico, com uma distribuiçãorelativamenteuniforme dos espaços,
refleteo próprio leiautebaseadoem espaçoslivres que se articulamtambémde forma
uniforme.

A partir daintervençãoda população,mesmoqueo númerode espaçosnão tenhasido
alteradodeformasignificativa,suaestruturafoi radicalmentemodificada.O sistema,em
1993,é bemmaisprofundo do que no Projeto, sendoque os espaçosmais distantes
ficama31passosdaraiz.Por outro lado,percebe-seumasetorizaçãodasacessibilidades
relativasficandoo SetorNorte maisraso, ou seja,maisintegrado,e a parte sudestemais
profunda,ou seja,maissegregadaemrelaçãoà origemdo gráfico.

Esta tendência é mantida para 1995 onde permanecem visíveisas setorizações. O sistema
como um todo é um pouco menos profundo em relação à situação intermediária de 1993,
com a redução de dois níveis de profundidade. Os espaços mais profundos estão agora a
29 passos distantes da raiz e localizam-se não na extremidade sudeste da área, mas nas
proximidades da borda leste da grande área central do conjunto. As modalidades de
reorganizaçãofisica nas proximidadesdo parque central, de acordo com o que foi
descrito no capítulo anterior, correspondem à geração dos grupos de espaços mais
segregados de todo o conjunto. Esta segregação topológica desmente a proximidade
métrica e, talvez, esteja na base das dificuldades de uso da área e sua estigmatização
como área de encontro de marginais e de consumo de drogas, narradas pela população.
A segregação espacial, com a redução das possibilidades de escrutínio por parte da
população,temlevadoà geraçãode espaçosproblemáticosdo ponto de vista do seuuso.

Outra observação interessante diz respeito a como se comporta o Setor Norte em
relação à entrada do conjunto. No Projeto, era na extremidade leste deste setor que se

- situavamos espaços mais profundos de todo o assentamento. Um esquema centrado nos
espaços abertos faz com que, nesta situação, distância métrica e distância topológica se
aproximem. Já para 1993, o máximo de profundidade encontrada neste setor é de 18

, passos,a mesmaque no Projeto mas, agora, quase na metade do gráfico. Os espaços
mais profundos deslocam-se da extremidade da Avenida A, no Projeto, para a divisa
norte da área, a meio caminhoentre a Rua D e o limite leste. As transformações
efetuadas entre 1993 e 1995, com a geração de uma seqüência espacial em forma de
árvore, fazem surgir na mesma área que no período anterior os espaços mais profundos,
ficando agora a 21 passos da raiz. De qualquer modo, o que se verifica neste setor e no
conjunto como um todo é que as transformações espaciais modificam a posição relativa
dos espaços, fazendo com que distância topológica e distância métrica sejam coisas
distintas. (fig.169)

Percebe-se, também, que as modalidades de construção das barreiras e das
permeabilidades são fundamentais na geração de integração e segregação espaciais.
Desta forma, pela modificação da acessibilidade relativa entre os espaços, criam-se
possibilidadesde aproximação ou afastamento de categorias sociais, atendendo à lógica
da cultura espacial local.

Tiposde es6aços- Osgráficos das figuras 166, 167 e 168 permitem também o exame da
tipologia dos espaços público~ presentes no sistema convexo, sintetizados na tabela
abaixo, a partir de levantamentos deste autor:

a) tipo 'a' ou sem saída;

b) tipo 'b' ou de acesso a espaços do tipo 'a';
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c) tipo <c'ou parte de um único anel;

d) tipo <d'ou parte de, no mínimo,dois anéis.

ORIGEM DOS
GRÁFICOS

Figura 169 -Esquemado ConjuntoRubemBertacoma localização dos setores topologicamentemais distantes
da entrada do conjunto -esquina da Av. Martim Felix Berta com a Avenida A -na situação de Projeto, em 1993 e
em 1995,mostrando como as transformações físicas no assentamento modificam a posição relativa dos diversos
espaços.

Tabela 5

Número e Proporção de Espaços por Tipo e Constituídos
no Conjunto Rubem Berta - Projeto, 1993 e 1995

.. -iiíi - ~~iiii- i

Espaço Tipo 'a' Espaço Tipo 'b' Espaço Tipo 'c' Espaço Tipo 'd'

Total Tipo Com Tipo Com Tipo Com Tipo Com I

constituicão constituição onstituição constituicão

n° com % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° %

esp. COllst

Proi. 1.041 330 31,7 622 59,75 312 9455 18 173 O O 268 25,74 6 1,82 133 12,78 12 3,63

1993 1.225 365 298 282 23,02 123 33,70 58 4,74 8 2,19 608 49,63 123 33,70 277 2261 111 30,41

1995 1.183 458 38,72 243 20,54 111 24,24 103 8,71 27 5,89 569 48,10 198 43,23 268 22;65 122 . 26,64
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Na situação de Projeto, praticamente 60% dos espaços são do tipo sem saída, os quais
respondem por quase 95% dos espaços constituídos de todo o sistema. Com isto, as

constituições situam-se em espaços onde não existe movimento"~~lcomo é comumente
encontradoem tecidos tradicionais, ocorrendo apenas acesso às edificaç~es.

Os do tipo 'b', ou seja, os que são parte de seqüências de espaços em forma de árvore,
cujo final é um ou mais espaços do tipo 'a', são poucos, - menos de 2% - e são todos
sem constituição.

Os espaços que fazem parte de uma seqüência espacial em anel, característicos de um
sistema mais distributivo de movimento e controle, ocupam pouco mais do que um
quarto do total e respondem por cerca de 2% dos espaços constituídos na situação de
Projeto. Isto significaque, embora haja uma relativa possibilidade de se situar em rotas
alternativas no interíor do sistema espacial, esse movimento se dá basicamente sem
interfaces público/privado. São espaços apenas de movimento, praticamente sem acesso
ao sistemaedificado, limitando as possibilidades de controle e ocupação.

Os espaços do tipo 'd', comuns a mais de um anel, e que possuem um controle mais
distributivoem função das opções que permitem, são pouco menos do que 13% do total
e participam com pouco mais do que 3,5% do total dos espaços constituídos. Esta
particularidade do projeto conflitua com as ordenações espaciais tradicionais, já que os
espaços que respondem por uma maior integração espacial, pelas alternativas de acesso
que apresentam, são pouco explorados do ponto de vista das suas qualidades
locacionais. Com isto, percebe-se uma desagregação entre os aspectos morfológicos e
funcionaisda área, tal como é vista pelo projeto.

Todos os acessos às habitações são feitos através de espaços do tipo sem saída, ou 'a', e
todos os outros espaços constituídos o são por atividades não-residenciaisvoltadas para
algum espaço do tipo 'c' ou, com um número um pouco maior, para espaços do tipo
'd', neste último caso, mantendo relação entre o nível de integração dos lugares e as
atividadesnão-residenciaisque requerem uma melhor acessibilidaderelativa.

Mantendo a rígida hierarquia de composição, não há sobreposição de subsistemas, sendo
que inexistemespaços que compartilhemconstituições referentes a atividades distintas.

Mantendo a repetição de solução, são absolutamente iguais as relações espaciais
propostas para a atividade residencial.

Pode-se afirmar que a tipologia dos espaços na situação de Projeto do Conjunto Rubem
Berta é representativa não apenas da maneira peculiar como são tratadas proposições de
caráter urbano mas, também, de que forma essas proposições se afastam das
propriedades apresentadas em tecidos tradicionais e que, de algum modo, auxiliam na
explicação do tracasso no seu uso e das sucessivas modificações que buscam ajustar o
espaço recebido à cultura espacial. Separação, hierarquia e tragmentação, como foi
examinado, são aspectos básicos do projeto. Com isto, as próprias formas de utilização
do espaço ficam submetidas às condições de restríção impostas pela sua configuração.

O quadro a~resentado pelo Conjunto Rubem Berta após as transformações ocorridas
apontam para um quadro bast(1ntedistinto em relação aos tipos de espaços públicos
classificadosde acordo com seus aspectos topológicos.

Os espaços do tipo 'a' sotrem uma grande redução e chegam em 1995 com praticamente
um terço do número previsto no Projeto. Esta redução significaque a população não se
utiliza de espaços do tipo sem saída da mesma forma que ocorre na situação original,

j
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limitando a presença de espaços nos quais não é possível o movimento através deles mas'
apenas para eles. Com isto, há uma redução quantitativa das situações em que ocorrem
restrições ao uso e movimento no espaço, tal como caracterizado para espaços do tipo
'a'. Do mesmo modo, não são mais estes os espaços que concentram as transições'
público/privado. Nos espaços do tipo 'a', a ocorrência de constituições reduz-se a
praticamente um quarto daquela encontrada na situação de Projeto. Isso significa que a
população privilegia outro tipo de espaço para localizar as constituições, preferindo
aquelesondeé possívelo movimentoatravésdeles. .

Os espaços do tipo 'b' têm sua participação ampliada nas alterações da morfologia do
conjunto. De pouco mais de 1,7% dos casos previstos pelo Projeto, passam a quase 9%
em 1995. Sua participação nos espaços constituídos passa de 0% para cerca de 6% em
1995. Percebe-se que seqüências espaciais na forma de árvores são estratégias para
definir formas mais amplas de controle sobre o movimento e a ocupação desses espaços.
Por outro lado, as possibilidades de controle espacial ficam reforçadas pelas modalidades
de constituição atualmente verificadas, ao contrário do que ocorria na situação de
Projeto, onde essas seqüências eram invariavelmenteformadas por espaços cegos.

Os espaços que fazem parte de um único anel - os espaços do tipo 'c' - passam a
concentrar quase a metade dos casos no conjunto em 1993, com duas vezes mais do que'
o encontrado na situação de Projeto, passando por uma pequena redução em 1995,
quando passam a responder por pouco mais do que 48% dos espaços. No entanto, a;
participação deste tipo nos espaços constituídos é sempre crescente, passando de apenas'
1,82% no Projeto para 43,23% em 1995. Percebe-se que as alterações morfológicas
ocorridas na área, tanto em termos quantitativos como no seu grau de constituição,
privilegiamexatamente aqueles espaços que correspondem a uma maior possibilidade de

. movimentoe ocupação espacial,já que possibilitamalternativasde percurso e, desta
forma, ampliamas condições de contato social no interior do sistema espacial.

Os espaços que fazem parte de mais de um anel e que representam uma ampliação das
alternativas de rotas de movimento possíveis no interior de um sistema espacial,' os
espaços do tipo 'd', também são mais amplamente utilizados pela população do
Conjunto Rubem Berta nas transformações espaciais realizadas. Originalmente,
respondendo por cerca de 13% dos casos, sua participação é ampliada para 22,61% em
1993, mantendo-se praticamente inalterada em 1995. No que se refere à sua participação
naqueles constituídos, a mudança é mais dramática. Anteriormente respondiam por
apenas 3,63% dos casos, passam a 30,41% em 1993, baixando um pouco sua
participação em 1995, situando-se em 26,64%. O que se percebe é que a utilização deste
tipo de espaço passa a ser não apenas importante como forma de ampliar as formas de
contato entre os diversos setores do sistema de maneira mais livre, dadas as alternativas
de percursos geradas, mas também sua condição de atrator natural do movimento é
valorizada pela sua constituição.

Como resultado do processo de alterações morfológicas introduzidas pela população, .a
tipologia do} espaços do Conjunto Rubem Berta é alterada, caracterizando-se pelas
modificações indicadas e comentadas il seguir:

a) ordem de freqüência dos espaços por tipo:

Projeto: a>c>d>b

1993: c>a>d>b

1995: c>d>a>b

~.~
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Mora os espaços do tipo 'b', sempre com participação menor, a evolução das
transformações espaciais ocorridas no conjunto reduz o papel dos espaços que
restringem as possibilidades de movimento e ocupação, como os do tipo 'a', e valoriza
aqueles que possibilitam um maior número de alternativas e flexibilidade, como os
espaços do tipo 'c' e 'd'. Percebe-se que esta estratégia de transformações conduzem à
eiiminação daqueles aspectos do projeto responsáveis pela maior rigidez no uso do
espaço, principalmente sua estrutura hierárquica em forma de árvore. A ampliação na
utilização de espaços do tipo 'b' pode ser interpretada basicamente como uma forma de
promover a diferenciação espacial pelo reforço do controle espacial em determinadas
situações.

b) ordem de fTeqüênciade constituições por tipo de espaço:

Projeto: a>d>c

1993: a=c>d>b

1995: c>d>a>b

Percebe-se que, em termos quantitativos, atualmente a importância do tipo de espaços
utilizados na nova morfologia do conjunto possui a mesma ordem do seu grau de
constituição. Este parece ser um mecanismo pelo qual, gradualmente, a população
corrige as incoerências do projeto. Isso significaque o grau de importância dos espaços,
quanto às suas condições topológicas, é reforçado pela utilização de outras estratégias,
como a sua constituição. O projeto lidava com estes aspectos de forma quase que
independente. A construção da nova morfologia encarrega-se de alterar as condições das
relações dos espaços entre si e no conjunto, viabilizando condições mais amplas e ao
mesmo tempo mais flexíveisde movimento,uso e controle espacial.

Padrões globais no Conjunto Rubem Berta - A unificação dos espaços convexos
através de linhas axiais forma o sistema de relações globais entre os espaços,
possibilitando o exame das estruturas espaciais associadas às de uso e ocupação
subjacentesaos leiautes dos diversos momentos de análise. Cada um desses sistemas está
sintetizado através dos mapas axiais, constantes do Anexo 8. As principais medidas
sintáticas de organização global obtidas de cada sistema espacial constam na tabela
abaixo,obtidasa partir de levantamentosdesteautor.207

Tabela 6

Medidas Sintáticas Fornecidas pelo Sistema Axial
do Conjunto Rubem Berta nas Situações de Projeto, em 1993 e em 1995

207 Estes resultadosforam obtidosutilizando-seo programa de computadorAXIAL3.0, desenvolvido
por Luciano Domenico Giordana, sob coordenação do Prof. Frederico de Holanda. da Universidade de
Brasília.

Período n° Linhas TRL 1/RRA F Inteligib.

Pro.ieto I 451 0.06191 3,46583 1,5.B44 0,79320

1993 500 . 0,05914 1,75252 1,36594 0,58100

1995 544 0,05462 1,61529 1,36373 0,57323
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Grau de deformaçãoda grelha - TRL - A defonnação das malhasfonnadas pelos
sistemasaxiais é bastante acentuada e com valores em declínio,tendendo a zero. A
situação de Projeto explica-se pelo grande número de linhas que.se cruzam em espaço
aberto, definindouma malha que, embora se organize com base na disposição dos blocos
de moradia, em função das peculiaridades de implantação, gera uma malha bastante
densa e ao mesmo tempo deformada.208

Nos períodos posteriores, o sistema axial passa a ser definido com menor ênfase no
grande número de linhas que se cruzam em espaço aberto e, gradativamente, ordena-se
mais em eixos geralmente menores e que se conectam de forma contínua ao longo dos
novos sistemas de barreiras que delimitam de modo mais estrito os espaços públicos, na
fonna de vias, largos e praças. Este fenômeno é particularmente percebido no Setor
Norte do conjunto e em boa parcela do Setor Central.209O setor ao sul pennanece com

.uma estrutura axial semelhante à do Projeto, ou seja, um grande número de linhas que se
cruzam entre si em espaços abertos mais amplos, fruto de um processo de
transfonnações espaciais mais recente e que ainda mantêm algumas características do
projeto, tal como avaliado no capítulo anterior.

Medida de integração - 1/RRA - O valor médio de integração para os períodos de.
análise são decrescentes, do Projeto para 1995. O sistema mais integrado é o do Projeto,
atestado também por possuir um sistema mais raso, onde a média das distâncias entre
cada eixo a todos os demais é de praticamente três linhas, enquanto que em 1993 esta
profundidade média aumenta para 5,41, chegando em 1995 com um sistema mais
profun,dode todos, comumaprofundidademédÍade quaseseislinhas.210

O fato de o projeto apresentar uma integração média muito superior à presente nos
períodos posteriores às intervenções fisicas implementadas na área, não necessariamente
implicauma situação mais favorável do ponto de vista da ocupação espacial por parte da
população. Integrações médias excessivamente elevadas, como as encontradas no .
Projeto, são indicativas de morfologias onde o controle espacial está centrado
fundamentalmente no movimento do estranho ao sistema espacial. Deste modo, a
redução dos valores de integração, bem como a construção de ordenações espaciais de
maior profundidade, como os presentes nos momentos posteriores às transformações'
espaciais tendem a: .

a) reduzir a importância do controle global e, portanto, referido aos estranhos ao.
sistema espacial;

208 A situação de Projeto do setor de Carapicuíba utilizado em termos comparativos apresenta uma trama
mais regular, atingindo um valor de TRL de 0,39. A tipologia edificatória, associada às formas de
implantação dos blocos, gerou uma malha axial sem grandes deformações, conforme pode ser observado
no Anexo 9, onde constam as informações sintáticas do setor de Carapicuíba considerado.
209Fenômeno semelhante ocorre em Carapicm'ba, onde a redução dos espaçbs públicos confina os eixos
ao longo das ';ias e largos formados, em detrimento da situação de Projeto, onde boa parte das linhas
passam ou por espaços abertos ou no interior dos blocos de moradia.

210O sistema espacial do Projeto de Carapicuíba é ainda mais raso e, portanto, mais integrado que o do
Rubem Berta, com uma profundidade média de cerca de duas linhas. A situação de Carapicuíba em 1993
apresenta uma profundidade maior, com praticamente o dobro da profundidade de Projeto. A integração
média do sistema do Projeto é bastante elevada, chegando a 2,55 enquanto que, com as alterações
efetuadas na morfologia do conjunto avaliada em 1993 passa a 1,14, menor e menos integrada ainda do
que aquela apresentada pelo Rubem Berta após sua transformação, conforme depreende-se pela tabela
constante do Anexo 10.
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b) equilibrar os níveis de organização global e local e, deste modo, dos tipos de
controle estabelecidosnas relações espacializadasentre estranhos e moradores;

c) introduzir o controle local como uma instância de importância fundamental no
processo de uso e apropriação espacial do conjunto.

O núcleo de integração - A distribuição da integração em cada sistema espacial é
visívelnas Figuras 170, 171 e 172211,nas quais um esquema de cores é utilizado para
indicaro nívelde integração de cada linhaz1zpara a situação de Projeto, para 1993 e para
1995213.

O exame dessas figuras permite que se identifique, para a situação de Projeto, uma
estrutura urbana na qual se evidenciamos aspectos a seguir indicados.

a) Os eixos mais integrados distribuem-se por toda a área, cruzam-se entre si em
grande número e dificultam a identificação de um núcleo ou núcleos sintáticos.

b) O sistema viário proposto, em função do seu baixo grau de relação com o
sistema de barreiras, não representa necessariamente os eixos principais. A
independênciado sistema edificado em relação ao sistema de percursos fica visível pela
forma como os espaços mais acessíveis a todos os demais do conjunto se organízam,
tambémeles, de forma independente.

c) A mais significativaconcentração de eixos de maior integração se dá no centro
geométrico da composição, destinado a um parque. Este núcleo de integração define.
como centro sintático do conjunto um espaço de grandes dimensões internalizando os
locais mais acessíveis, em detrimento das ligações do conjunto entre si e com o mundo
exterior. Por outro lado, este núcleo sintático é fracamente confirmado pelo sistema de

. usos, principalmente no- que se refere às atividades mais coletivas, não residenciais.
Assim, o sistema de acessibilidades também é independente da distribuição das funções
urbanas, rompendo toda a lógica presente na maior parte dos assentamentos urbanos.

d) Os espaços de maior segregação tendem a se concentrar no interior dos
núcleos de moradia. Desta forma, as entradas dos edificios ocorrem, via de regra, em
espaços mais segregados e os eixos de maior integração são quase todos destituídos de
trãnsições público/privado. Isso significa que a distribuição dos espaços de maior
integração não apresenta quase nenhuma associação com as formas de relação entre
domíniopúblico e domínio privado.

e) Alguns eixos de maior integração apresentam boa acessibilidade com relação à
Av. Martim Felix Berta, a principal ligação do conjunto com o restante da cidade
denotando, neste aspecto, uma preocupação do projeto com as articulações extra-área,
emborade forma limitada.

211 Estes mapas foram obtidos utilizando-se o programa Axman, produzido no laboratório de
computaçãoda Unit for Advanced Studies da Bartlett School of Architecture and Planning da University
CollegeLondop, por Mr. Sheep T. Iconoclast, sob supervisão do Prof. Alan Penn.
212 As linhas mais integradas são as vermelhas e, em ordem decrescente de acessibilidade global, os tons
de laranja, de amarelo, de verde e de azul, até o roxo, que representa os espaços mais segregados em
cada sistema considerado.

213 Em função da ampliação dos contatos do conjunto com o exterior, com as ligações criadas no último
periodo, o sistema espacial do Rubem Berta foi estendido pela agregação de um grupo de linhas axiais
externas ao conjunto, possibilitando a formação de um quadro mais real da distribuição de integração, da
mesma forma que relativiza o sistema interno ao mesmo. Assim, pode-se perceber também a
importância sintática dos espaços do conjunto em relação ao seu entorno.
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Figura 170 - Núcleo de Integração do Projeto do Conjunto Rubem Serta com seus espaços mais Integrados
valorizando o centro da composição,como tipicamente ocorre em sistemas espaciais abertos, como o analisado.
Percebe-se a dlssoclação entre os espaços de movimento previstos daqueles onde de fato ocorrem no projeto.
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Figura 171 -Núcleo de integração em 1993 do Conjunto Rubem Berta, mostrando como a construção da nova
morfologia corresponde à construção da integração espacial. As alterações espaciais produzidas de acordo com
a Intervenção da população alteram localmente os espaços, mantendo continuo um sistema de integração que
abrange os principais espaços do conjunto, garantindo acessibilidade global e diferenciação espacial.
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Figura 172 . Núcleo de integração em 1995 do Conjunto Rubem Berta, num estágio mais avançado de alterações
morfológicas. A construção da integração assegura uma maior diversidade espacial, restabelece a relação
forma/função, garante uma grande acessibilidade interna, através dos eixos de maior integração, ao mesmo
tempo que possibilita uma relação mais ampla com o exterior.
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Capitulo 4 - Transformaçõesda EstruturaUrbana no Conjunto Rubem 8erta 225

Os efeitos das alterações introduzidas pela população na estrutura fisica do assentamento
manifestam-seatravés das particularidades dos núcleos de integração indicadas a seguir.

a) Os espaços que representam maior integração em relação ao conjunto,
alcançamtodas as áreas, permitindo que todos os espaços possam ser articulados entre si
através desse sistema.

b) Os bloqueios que ó conjunto ainda apresenta nos seus limites faz com que haja
uma tendência de os espaços mais segregados situarem-se ao longo das divisas da gleba.
Além desses, os espaços mais segregados distribuem-se nos interstícios dos espaços de
maior integração, permitindo que os acessos aos diversos espaços do conjunto se
efetuemde forma a que se estabeleçam claramente os espaços de maior controle global e
local, garantindo tanto a necessidade de penetração de estranhos nas áreas segregadas,
bem como seu controle por parte dos moradores.

c) As áreas mais puramente residenciais concentram grande parte dos espaços de
maior segregação, mantendo forte congruência entre uso e grau de integração espacial.

d) Os eixos de maior integração recuperam a concepção do anel viário principal
de ligação entre os diversos setores do conjunto e que, no projeto, não passava de uma
abstração, sem relevância sintática. Desta forma, os percursos passam a ser não apenas
elementos de desenho urbano, mas elementos estruturais da configuração urbana e de
apropriação social do espaço.

e) Os eixos mais integrados definem alguns núcleos de integração conectados
entre si, sendo que o mais importante situa-se na entrada do conjunto, núcleo sintático a
partir do qual todo o restante da área é acessado.

f) Os eixos de maior integração ctuzam por espaços constituídos e não por
espaços convexos cegos, comuns no projeto. Associado a isso, estas linhas axiais
concentram grande parte das atividades não-residenciais, com fortes características de

. comércioe serviço,dandoao conjuntoos mesmosvaloressintáticose de uso verificáveis
em tecidos urbanos tradicionais, diferente portanto da solução adotada pelo projeto, ao
valorizar sintaticamente o parque interno. As atividades de comércio e serviço tendem a
se localizar ao longo desses eixos havendo, portanto, uma congruência muito elevada
entre grau de integração e modalidades pelas quais o solo urbano é utilizado pelas
diversasatividades;

g) O centro geográfico da área, paulatinamente, perde o papel sintático reservado
a ele pelo projeto, sendo atualmente destituído de espaços de maior integração.

h) O núcleo sintático do Conjunto Rubem Berta é relevante inclusive quando se
consideraum tecido urbano ampliado, como o representado para 1995, mantendo intacta
sua estrutura.214

I

Comparando-se a situação de Projeto com aquela mais recente é possível identificar os
eixos que mantêm suas características de integração, sendo que poucos são os que
permanecem/como mais integrados. Do Projeto para a situação atual a população
mantem como eixos de maior importância integradora exatamente aqueles que são. '\

\

214 Pelasinfonnaçõesdo Anexo 11percebe-seque o efeitodas transformaçõesfísicasem Carapicuíbasão
muito semelhantes, passando de um sistema de integração mais centralizada e com concentração de
espaços mais segregados, para uma situação onde os espaços de maior integração distribuem-se pela
área, criando áreas diferenciadas, e os de maior segregação situam-se nos interstícios dos espaços mais
integrados, à poucos passos de distância desses, tal como ocorre no Rubem Berta.
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responsáveis pelo acesso à área, à sua penetração, enfim, pela ligação do conjunto com o
exterior, significando que esta instância morfológica proposta pelo projeto continua
sendo relevante para a nova organização. Isso representa um aspecto extremamente
importante da experiência em análise, uma vez que revela como as transformações
individuais e paulatinas do espaço, ao mesmo tempo que o reformula localmente,
mantêm alguns deles como responsáveis pela estrutura global do conjunto sintaticamente
intactos. Com isso, as transformações locais que geram a estrutura global parecem ser
permanentemente mediadas por determinados limites que não devem ser ultrapassados,
sob risco de afetar a estrutura mais global e, portanto, as relações mais amplas no
interior do próprio sistema considerado e deste com o exterior.

Quanto à forma do núcleo de integração, podemos observar que o do projeto tende a um
núcleo de cobertura, formado por uma série de linhas, sem que fique evidenciada a
estrutura.:.tradicional de roda deformada, onde a presença de núcleo, raios e aros
orientam a distribuição da integração e da segregação espaciais. A integração é mais
distribuída do que nos períodos mais recentes, onde se percebe que a forma mais anelar
produz uma distribuição de integração na qual os espaços de maior segregação ficam
quase sempre posicionados bilateralmente ao longo dos anéis onde se concentram os
espaços de maior integração. Este tipo de estrutura reforça o papel das vias principais do
conjunto, ou seja, da Av. Martim Felix Berta, da Av. A e dos anéis formados ao longo
das ruas A, B e C, como elementos através dos quais o núcleo de integração se organiza,
estrutura a área como um todo e se articula com o restante da cidade.

Axialidade e constituição - Algumas das características relacionadas com a estrutura do
movimento no interior de cada sistema espacial em análise podem ser observadas pelo.
exame da relação entre as linhas potenciais de movimento e o posicionamento das
entradas dos edificios. Isto pode ser feito sobre cada mapa axial, destacando-se apenas
os eixos ao longo dos quais é possível encontrar ao menos uma constituição.

Na Figura 173 estão representadas essas informações para a situação de Projeto. O que
se verifica de imediato, além do pequeno número de linhas axiais constituídas em relação
ao número de linhas do sistema como um todo215, é que dois grupos praticamente
independentes de eixos são organizados, o que se reflete nas particularidades em que
podem efetuar-se os movimentos nesse sistema. O primeiro conjunto é composto pelos
eixos internos aos núcleos, onde se encontram os acessos aos blocos residenciais, em
forma de 'X'. O segundo conjunto é o que promove a acessibilidade às atividades não~
residenciais216(fig.173). '

Deduz-se que o movimento relacionado com a atividade residencial é separado do
movimento relacionado com as demais atividades, praticamente sem que se cruzem entre
si. Ao separar esses movimentos, o projeto hierarquiza de forma sistemática, através do
próprio leiaute, a estrutura do movimento mais localizado, organizado pela atividade
residencial, daquele mais global, que articula as funções não-residenciais e comunitárias
do conjunto, bem como sua acessibilidadeem relação ao mundo exterior.

O exame de~as mesmas características após a interferência da população no conjunto
permite avaliarque houve uma modificaçãoprofunda desse quadro. Paulatinamente,.

215O sistemacomoum todoé representadoatravésdo mapaaxial do Projeto,constantedo Anexo8.
216 É interessanteobservarque,nestarepresentação,pela primeiravez os eixosassociadoscomo sistema
viário principal do Projeto assumem alguma relevância sintática. Assim, é visível neste conjunto a
participação das avenidas, bem como do anel viário principal interno, concentrando as constituições
relacionadas com as atividades não-residenciais.
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Figura 173 - Representação das linhas axials ao longo das quais é possível encontrar, no minimo, uma
constituição para a situação de projeto do Conjunto Rubem Berta. Além de corresponderem a uma pequena
fração do número total de linhas, é evidente a separação do movimento relacionado com a moradia -
representado pelos eixos menores e repetidos - daquele mais global e vinculado às atividades não-residenciais -
representado pelos eixos mais longos.
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cresce a participação de linhas axiais constituídas em relação ao total, sendo que a
situação em 1995 praticamente reproduz o mapa axial do conjunto no período217,
significando que em quase todas as linhas de movimento é esperado encontrar ao menos
uma transição público/privado (fig.174 e 175).

O que parece ser mais fundamental é a eliminação dos sistemas de movimento distintos
entre moradia e outras atividades, tal qual proposto pelo projeto. O novo leiaute definido
pela população, além de criar um sistema de movimento ao longo de espaços
constituídos, gerando condições efetivas de interfaces sociais entre moradores entre si e
com estranhos, promove uma sobreposição entre distintas modalidades de movimento.
Desta forma, através dos mecanismos de transformações morfológicas adotados, a
população promove uma ampliação e complexificaçãodas possibilidades de movimento e
controle espacial entre os diversos setores do conjunto, permitindo que o movimento-
mais centrado na moradia e, portanto, mais localizado, em algum momento se
sobreponha ao movimento mais global, relacionado ao conjunto como um todo, não
apenas como território mas também como instância de relações sociais. Assim fazendo, a
população define como relações importantes, não os enclausuramentos no interior de'
cada núcleo de moradia e apenas eventualmente externas a eles, como ocorre na situação
original, mas as relações mais amplas, não apenas quando considerado o conjunto mas,
também, o mundo exterior.

O que a população faz, na prática, é recusar o enclausuramento proposto pelo projeto
em favor de um sistema de relações mais amplo, que a conecte não apena.sinternamenté
mas também com o exteriôr218.

,

Força do núcleo de integração -F - Ao representar a centralidade sintática o núcleo de
integração permite identificar sua força, através da comparação dos valores de
integração dos espaços que compõem o núcleo, ou seja, os mais integrados do sistema e
aqueles do conjunto como um todo.

No caso do Conjunto Rubem Berta, a força do núcleo de integração é maior para o
Projeto, reduzindo-se e mantendo-se praticamente inalterada para 1993 e 1995.

Esta medida confirma certas propriedades do desenho do projeto já comentadas.
Essencialmente, a grande força sintática do núcleo de integração não possui paralelo com
sua função. A definição de uma maior acessibilidade relativa concentrada no amplo
espaço vazio no centro geométrico do projeto aumenta o descompasso entre o desenho e
a possibilidade de uso. Em última instância, o projeto propõe que o vazio central seja o
ponto de convergência das relações sociais.

Embora com valores um pouco menores, as situações encontradas em 1993 e 1995
correspondem a uma outra idéia de cidade, onde. se busca uma congruência entre a
importância da centralidade com a distribuição do uso do solo e das modalidades de
movimento através do espaço. A diferença entre os valores de integração do núcleo de
integração e do conjunto como um todo está associada à estruturação de um sistema de

I-
217Osmapasaxiaisdas situaçõesreferentesa 1993e a 1995constamdo Anexo8.
218As características do movimento poten~ial dos sistemas espaciais em análise, e"idenciadas nesta
seção, parecem confirmar as distinções estruturais comentadas tanto no nível teóríco como no que se
refere ao estudo de caso, que associa a estrutura do Projeto àquela da árvore, mais hierarquizada e
limitada, e a estrutura implantada pela população do Conjunto Rubem Berta, mais centrada na estrutura
em semitreliça, mais flexível e com sobreposição de elementos, conforme discutido por:
ALEXANDER, Crístopher (1966). "A city is not a tree." ln: Design. n° 206, February, 1966, pp. 46-55.
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Figura 174 - Representação das linhas axiais ao longo das quais é possível encontrar, no minimo, uma
constituição para a situação em 1993 no Conjunto Rubem Berta. Comparada com a situação original, fica claro o
aumento dos espaços axiais constituídos, bem como a ruptura da rigidez de movimentos imposta pelo projeto,
além da dissolução dos pequenos eixos repetidos encontrados no interior dos núcleos de moradia, na situação
de Projeto.
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Figura 175 - Representação das linhas axials ao longo das quais é possível encontrar, no mínimo, uma
constituição paraa sítuação em 1995 no ConjuntoRubemBerta. Percebe-se que a ampliação do número de eixos
constituídos faz com que esta representação aproxime-se daquela do próprio mapa axial neste momento. As
modificações na morfologia do conjunto possibilita umamaiorsobreposição e variedade espacial, diferentemente
das condições deProjeto.



Capitulo 4 - Transformaçõesda Estrutura Urbana no Conjunto Rubem Berta 231

acessibilidadeem estreita relação com todos os aspectos da estrutura urbana, associando
configuração às modalidades de uso e ocupação do espaço.

Inteligibilidade - Uma das mais importantes informações dadas pelo leiaute urbano é a
que se refere à possibilidadede se estar ciente de onde se está e, ao mesmo tempo, onde
se pode ir no espaço. Consiste, em outras palavras, em como é possível articular
condições locais do espaço com a estrutura global do assentamento.

EnI função das características de uma morfologia mais aberta219, o valor de
inteligibilidadepara a situação de Projeto do Rubem Berta resulta extremamente elevado
sem, no entanto, referir-se necessariamente a uma boa relação local/global, dado que as
conexões entre linhas axiais distintas dão-se no interior de amplos espaços abertos, não
possibilitando a identificação, por parte das pessoas em movimento, nem dos contatos
entre uma linha de movimento e outra, nem das mudanças de direção possíveis. Todo e
qualquer movimento é possível, com o mínimo de orientabilidade.

À medida em que a morfologia do conjunto se altera, os espaços tornam-se mais
estruturados22°, no sentido de que alguns espaços e áreas são priorizados para a
integração e inteligibilidade, criando um sistema de diferenciação que se reflete nas
modalidades segundo as quais as diferentes condições de integração e de inteligibilidade
estão associadas a diferentes potenciais de utilização dos espaços.

O processo de alterações morfológicas em andamento no Conjunto Rubem Berta,
comparativamente à situação peculiar do Projeto, traduz-se por um valor de
inteligibilidademenor, significando que a correlação entre a média geral de integração
dos diversos espaços do sistema e sua conectividade reduz-se do Projeto a 1993,
mantendo-se estável em 1995.

O menor valor identificado para 1995 deve-se em grande parte às condições de maior
profundidade do sistema, refletindo-se numa integração menor, bem como pela sua
maior tragmentação espacial, refletindo-se na redução da sua conectividade geral, no
processo de diferenciação espacial definidopela população.221

219 Refere-se, aqui, àquelas morfologias baseadas em princípios de organização espacial centrados na
implantação de elementos edificados no interior de extensas áreas livres, o que promove a geração de
uma infinidade de linhas potenciais de movimento que se cruzam entre si em diversas situações,
conforme foi comentado anteriormente, na introdução desta medida sintática.
220Conforme é discutido, entre outros, por: HANSON, Julienne (1989). "Order and structure In: urban
design: the plans for the rebuilding of London after the great fire of 1666." In: Ekistics. vo1.56, na
334/335, January/February - March/April, pp.22-42; HILLIER, Bill (1996). Space is the machine.
Cambridge, Cambridge University Press.
221Em Carapicuíba, o valor de inteligibilidade, no Projeto, é de 0,79, praticamente o valor encontrado no
Projeto do Rubem Berta. A correlação entre padrão local e global é quase idêntica, o que implica que as
condições estrujurais que definem esses padrões como a posição relativa de cada espaço em relação a
todos os demai~, medida pela integração média do sistema e o grau de conecti\.idade média das linhas, é
muito similar entre um projeto e outro. Após as transformações em Carapicuíba, a inteligibilidade se
reduz a valores também muito semelhantes ao verificado nos períodos mais recentes do Rubem Berta. O
que se percebe é que, tanto em Carapicuíba como no Rubem Berta, a população define relações entre
padrão local e global muito próximas uma da outra, fruto de uma forma de construir o espaço urbano
que, longe de se mostrar como coincidência, parece demonstrar que ambas as configurações são
produzidas através de estratégias de organização do espaço, tais como descritas neste e no capítulo
anterior, que funcionam como invariantes estruturais.

..,...,. J
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o importante é compreender como essas características se distribuem no espaço de
forma a favorecer um aumento de estrutura no sistema, o qual vem sistematicamente
ocorrendono interiordo processodetransformaçõesmorfológicasdo conjunto. .. ., '

Estrutura, uso e densidade de movimento -Na ~valiação das estru:mras internas d~ "

Conjunto Rubem Berta presentes no Projeto, em 1993 e em 1995,.foram examinadas
algumas relações existentes entre os aspectos de morfologia urbana, as transformações
de padrões de uso do solo e as condições de' apropriação social do espaço,
fundamentalmentepelo potencialde movimentooriginadopelo'próprio leiáuteurbano:"

Para examinar essas relações mais de perto procedeu-se a 'uma investigação bastante' .
minuciosa222das características do movimento de pessoas em setores223do Conjunto', .
RubemBertatomadoscomoamostraem 1995. .'.

Uma avali~çãogenérica dos dados obtidos permite que se observe o que segue?24

a) É bastante direta a relação entre o grau de integração dos eixos e as atividades.
desempenhadasao longo deles. As atividades relacionadascom' o atendimentodo .'

conjunto da população tendem a localizar-se nos eixos com maior acessibilidaderelativa. ;:
Isto é mais sensível para as atividades de comércio e serviço. Os espaços mais
segregados são prioritariamente residenciais. ,

b) As'melhores correlações entre integração e movimento dão-se entre integr/;lção :
e pessoas adultas andando através dos espaços. Isso significaque, no deslocamento entre.
espaços, a acessibilidaderelativa é considerada como elemento chave. Pode-se dizer que,
em geral, os adultos movimentam-se tendendo a fazer o percurso mais curto entre dois.
espaços, sendo"que os espaços mais segregados suportam apenas o movimento mais
localizado. .

222 A investigaçãólevantou, para espaços escolhidosem sete setores de levantàmento,pessoas em . .

movimentoe paradas. Foram separadas infonnaçõesquanto.à idade das pessoas,organizando--asem' .

duas categorias: crianças, pessoas com menos de 14 anos e adultos, permitindo o exame das relações
entre movimento e faixas etárias. Os adultos, por sua vez, foram observados de acordo com 'o sexo,
obtendo--sedadosde movimentode homenssepáradodo de mulherespara permitir uma avaliaçãode '

gênero no movimento' verificado. no conjunto.' Não foram consideradas' no levantamento crianças'
acompanhadas por adultos, uma vez que, neste caso específico, considerou-se que apenas o adulto fazia
escolha de percurso e que as crianças os acompanhavam. Este é particulannente o caso de bebês e .
crianças de faixas etárias mais baixas. As crianças foram consideradas sempre que percorriam os
espaços dos setores de modo independente. Os valores de movimento utilizados refletem a média'
encontrada em cada eSPaço, Calculada com base nos 25 levantamentos efetuados em cada um dos'
espaços de cada setor em diferentes horas do dia, considerando-se os seguintes intervalos: 8-10, 10-12,
12-14, 14-16, 16-18 horas. Em cada um dos cinco intervalos de horário, cada espaço foi investigado
cinco vezes em diferentes dias da semana, totalizando 25 levantamentos por espaço e, desta fonna,
procurando montar um quadro o mais amplo possível dos padrões de movimento encontrados nó
conjunto. Posterionnente, os valores de movimento de pessoas foram padronizados por 100 m de
comprimento de eixo e organizados para a realização de diversas correlações estatísticas com medidas
sintáticasrelacionadasao conjuntoem 1995. .

223'Náescolhà dos sete setores de investigação procurou-se utilizar características bastante diferenciadas.
dos espaços no'que se refere à sua localização no interior do conjunto e grau de transfonnações espaciáis
ocorridas ao longo do tempo. Em cada setbr, as linhas ou trechoS de linhas axiais foram escolhidas de tal
modo que em cada setor houvesse a maior diversidade possível do grau de integração doSespaços.
224O mapa com a identificação dos setores de levantamento no conjunto, os mapas com a distribuição
espacial do movimento nos setores, o mapa de distribuição dé integração e uso do solo por eixo da
amostra, a tabela geral das médias de movimento por espaço e com os valores das medidas sintáticas e
das correlações entre as variáveiS, bem como todos 'os gráficos das cõrrelações efetuadas, encontram-se
organizados no Anexo 12.
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c) As mais fracas correlações entre integração e movimento dão-se nos casos em
que se considere pessoas paradas, especialmente as crianças. Isto é representativo do
fato de que os contatos entre as pessoas que ocorrem no interior dos espaços convexos,
como conversas entre vizinhos,brincadeiras, descanso, etc., tendem a se dar em espaços
mais segregados, evitando um escrutínio maior por parte de possíveis pessoas em
móvimentoem eixos de maior acessibilidade.

d) O movimentodas crianças tem pouca correlação com o grau de integração dos
espaços onde se efetua. Isso significadizer que o movimento das crianças é muito mais
aleatórioque o dos adultos. As crianças perambulam mais e exploram mais o espaço que
os adultos, os quais são muito mais objetivos no seu movimento, ligando origem e
destino através de eixos de maior acessibilidade. O movimento das crianças tem muito
mais sutilezasque o dos adultos.

e) Entre adultos, não há muita diferença entre o movimento de mulheres e o de
homens.Desta forma, quando em movimento, as mulheres e homens tendem a se utilizar
dos mesmosespaços. No que se refere ao movimento de adultos, a questão de gênero no
RubemBerta não constitui um aspecto relevante de separação espacial.

f) Os espaços de adultos parados em atividades de contatos sociais também não
se distinguempor gênero. Homens e mulheres tendem a utilizar os mesmos espaços. Não
é significativaa presença de espaços prioritariamente de contatos nem entre as mulheres
nem éntre os homens.

g) Os locais das brincadeiras das crianças são os mais separados tanto de adultos
em,movimento como de adultos parados. Este fato é, de alguma forma, surpreendente,
na medida em que as atividades das crianças tendem a se dar fora do alcance do

, escrutíniodos adultos. Quanto mais cresce a presença de adultos, mais se reduz a
presença de crianças e vice-versa, dando um gráfico de correlação tendendo à forma de
'L'. Este mesmo fenômeno já foi descrito para diversos conjuntos habitacionais ingleses,
como uma das questões problemáticas que envolve o uso desses territórios.225

h) A presença de adultos parados em determinados espaços é bastante afetada
pela presença de algumas atividades desempenhadas no espaço público como são, via de
regra, as oficinas de consertos de veículos, e pela localização de paradas de ônibus ao
longo das vias. Esses espaços, em particular, constituem-se basicamente de espaços com
grande acessibilidade 'em relação ao conjunto do sistema espacial. Assim, o escrutínio
desses espaços por parte de adultos parados é bastante intenso em todos os periodos do
dia. Isso afeta também o movimento das pessoas que se distribuem ou convergem para
esses locais.

i) Alguns equipamentos, como escolas, por exemplo, afetam bastante os valores
tanto de adultos parados como os de crianças paradas ou em movimento nas suas
proximidades. Este comportamento, no entanto, é mais observável em alguns horários

225Esta questão é discutida com maior profundidade em: HILLIER, Bill (1996). Space is the machine.
Cambridge, clmbridge University Press, p. 194 e seguintes. Diz ele que:

Esta não é uma relação al~tória, mas uma falta de relação altamente estruturada.
Os espaços priorizados pelos adultos não são, em geral, muito bem utilizados pelas
crianças e os espaços utilizados pelas crianças são, usualmete, fracamente
utilizados para o movimento dos adultos. Isto significa que a interface
probabilística entre as duas categorias é muito pobre. (...) Distribuições em forma
de L significam ruptu,rasnas interfaces entre diferentes tipos de pessoas.

H1LLIER,Bill (1996). op.cit., p.199.
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em detrimento de outros. A entrada e saída dos turnos de aulas são os horários mais

sensíveis a esta particularidade do uso do espaço e esses equipamentos são os focos a
partir dos quais esse movimento se concentra ou se dispersa, dependendo da hora do dia.
Por outro lado, estas ocasiões representam momentos onde intensas interfaces são
estabelecidas no espaço público entre pais de alunos, crianças, professores e funcionários
das escolas.

j) Os espaços de movimento de crianças são muito mais os mesmos espaços do
movimento de mulheres do que de homens. Essa maior coincidência de espaços faz com
que as mulheres do Conjunto Rubem Berta, mais do que os homens, mantenham uma

lh °..c. . I b o . 226
meor mteuacee, portanto,ummaiorcontroe so re as cnançasemmOVImento. . '

Síntese do processo - Tomando o conjunto das medidas sintáticas utilizadas como ba&e,
de avaliação das morfologias em questão, conforme propõe a classificação de Holanda ~
Gobbi (1988i27 temos, para os diversos períodos de análise, os resultados indicados a
seguir?28

a) O Projeto fica claramente caracterizado como morfologia de restrição, num
grau mais acentuado do que qualquer dos setores de Brasília investigados por Holanda e
Gobbi (1988)229,mais até que a Esplanada dos Ministérios. Isto significa que as
características morfológicas presentes no Projeto do Conjunto Rubem Berta centram-se'
basicamente no âmbito da dimensão simbólica do espaço e das relações sociais,
hierarquizadas, numa clara transgressão ao que se conceitua e se procura obter do
funcionamento de áreas residenciais.

b) As modificações ocorridas no conjunto até 1993 resultam na passagem de uma
morfologia de restrição a uma morfologia de ambivalência, significando que, embora,

. ainda numa situação intermediária, a intervenção da população se dá no sentido de
reforçar os aspectos instrumentais do espaço como instância das práticas sociais e
reduzir os aspectos simbólicos subjacentes à opção morfológica,contida no projeto.

c) Em 1995, pode-se constatar que, apesar de um certo equilíbrio nos resultados,
diversas medidas passam para a situação que caracteriza morfologias de reforço, agora
predominante. Desta forma, pode-se afirmar que, como tendência, n Conjunto Rubem
Berta busca, através das intervenções fisicas, reverter o quadro encontrado a partir da
implantação do projeto, cada vez mais reforçando o caráter instrumental do espaço para
as práticas sociais.

A utilização dos mecanismos de transformações espaciais avaliados tem trazido como,
resultado concreto uma modificação estrutural do conjunto enquanto territórío onde a
população cria vínculos, estabelece relações e organiza seus sistemas de produção e '

reprodução das práticas sociais. O processo de uso e ocupação do Conjunto Rubem
Berta corresponde a uma clara intervenção sobre o papel a ser desempenhado pelO'-
espaço para o conjunto da população, sendo um caso bastante evidente de adaptação
morfológica por uma cultura espacial.

226 Este fato nã6 está associado à atividade, usualmente feminina, de conduzir crianças seja para creches,
escolas, compras, etc., uma vez que, como j<tfoi comentado, crianças assistidas por adultos não foram
contadas no levantamento efetuado, mas apenas as que se encontravam sozinhas.
227HOLANDA, Frederico de; GOBBI, Cristina (1988). Forma e uso do espaço urbano. Brasília,
Universidade de Brasília, Ed. Preliminar, p.25.
228A síntese dos resultados encontra-se organizada na tabela constante do Anexo 13.
229HOLANDA, Frederico de; GOBBI, Cristina (1988). Forma e uso do espaço urbano. Brasília,
Universidade de Brasília, Ed. Preliminar, p.40 e seguintes.

i!:!
:;



Capftulo 4 - Transformaçõesda Estrutura Urbana no Conjunto RubemBerta 235

Intervenção no espaço e a criação de diferenças - O caminho percorrido pelo
Conjunto Rubem Berta, de uma morfologia de restrição a uma morfologia de reforço,
reflete-se nos padrões medidos que deram origem à classificação examinada. Deve-se
observar, entretanto, que esse resultado é fruto de um enorme investimento social sobre
o espaço, no sentido de definiruma nova estrutura para o conjunto como um todo.

O que a análise desenvolvida neste capítulo permitiu perceber é que a ordem imposta
pelo projeto, através de recursos como a igualdade, a repetição, a geometria, etc., é
transformadapela população através da criação de diferenças locais.

Essas diferenças, além de possibilitar a geração de um sentido de identidade espacial,
promovemo surgimento de uma nova estrutura global.

Em termos das alterações na organização local, a população utiliza-se dos seguintes
recursos:

. a) densificação- a ocupação do espaço é mais intensa, reduz-se a participação do
espaço públicoe amplia-se a do espaço ocupado pelas atividadesurbanas;

b) redução na escala dos espaços públicos - a situação de Projeto, caracterizada
por grandes diferenças entre as escalas dos espaços públicos presentes nos núcleos de
moradia e aqueles externos, estes últimos responsáveis pelas relações mais amplas, é
modificada em favor de uma situação que permite uma maior aproximação entre o
sistemaedificadoe, portanto, entre o espaço privado e o público;

c) alinhamento - este recurso é utilizado para, ao mesmo tempo, dar uma forma
mais contínua e precisa e confirmar formalmente o sistema de percursos do conjunto,
através 'do sistema edificado. O espaço do movimento passa a ser mais linear e essa
linearidadeé sancionada pelo sistemaedificado;

d) constituição - associada aos outros recursos examinados, a constituição dos
espaços reflete a busca de formas de relações espaciais que possibilitemuma gama mais
ampla de contatos sociais, pela interfaces entre o sistema edificado e o espaço público,
bem como uma ampliação das formas de controle sobre o espaço.

Os. mecanismos utilizados em conjunto pela população promovem uma profunda
altéração dos aspectos configuracionais do assentamento, conforme descrito neste
capítulo, resultando numa nova modalidade de organização e apreensãà do conjunto
como um todo.

As alterações da organização global do conjunto reforçam a busca de uma maior
aproximação entre forma e função. Sob esse ângulo, é importante destacar a
sobreposição de espaços e funções, rompendo a rigidez do Projeto, ao mesmo tempo
que promove diferenciações globais, isto é, define níveis de importância diferenciados
dos espaços componentes do assentamento. Aqui, a diferenciação é obtida
fundamentalmente pelo grau de integração dos espaços, refletindo variações de suas
acessibilidadesrelativas em relação ao conjunto.

A diferencia(cioespacial obtida pelos diversos níveis de integração espacial permitiu que
o excessivo reforço do papel do estranho no interior do conjunto, tal como proposto
pelo projeto, fosse reduzido em favor de uma morfologia onde o morador possui espaços
privilegiadosde controle, ao mesmo tempo em que se vincula a estrutura mais global do
conjunto e, portanto, com formas mais complexasde interfaces sociais.
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A maneira como as funções urbanas são implantadas no conjunto atende agora à lógica
da distribuição da integração espacial. Assim, os espaços mais integrados são os locais
privilegiados para a localização das funções urbanas de uso mais geral, como o
comércio, o serviço, a pequena indústria, os equipamentos coletivos, como escolas,
posto de saúde, posto policial, paradas de ônibus, creches, etc. Os espaços mais
segregados são predominantemente residenciais.

O movimento de pessoas no interior do conjunto também tende a levar em consideração
os aspectos configuracionais do espaço que se refletem nos diferentes níveis de
integração espacial e, desta forma e em alguma medida, possibilita uma maior
previsibilidadeno comportamento do movimento.

O conjunto das transformações ocorridas no Rubem Berta tem evidentes implicações
sociais. O que se verifica, através dos mecanismos e estratégias de modificações
espaciais, é a busca de novas modalidades de interfaces sociais e de controle do espaço,
no sentido de recuperar o papel instrumental do espaço para as práticas quotidianas deste
grupo social particular.

Essencial das transformações ocorridas, mesmo considerando-se um setor urbano
restrito como o Conjunto Rubem Berta, é que seu papel passa de um espaço destinado
essencialmente à reprodução para um espaço ao qual se soma seu caráter de produção,
baseado num sistema amplo de trocas sociais. Agora, o conjunto não é apenas o local do
dormitório das pessoas mas, também, bas.e de sustento de uma ampla parcela da
população que ali mora, trabalha e cria vínculos bem mais complexos do que aqueles
previstos no projeto.

A comparação do processo de uso e ocupação do Rubem Berta com aquele ocorrido no
setor do conjunto COHAB Carapicuíba examinado neste trabalho, permite que se
identifique uma série de regularidades nas fOTInaspelas quais o espaço urbano é
transformado. Essa repetição de mecanismos e estratégias de transformação espacial,
mesmo resultando em espaços singulares, permite que se possa resgatar aspectos básicos
da morfologia urbana para a geração de estruturas urbanas socialmente funcionais, que
resultam de regras configuracionais que se repetem em sua essência, permitindo uma
nova abordagem no processo de desenho desses espaços.

I
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CAPÍTULO CINCO

CONCLUSÕES

"...all apparelúly disorderly layout may ttlrl1 out to be well-structured
alld illtelligihle to its l1:sers,whereas a highly-ordered arcJlitectural compositioll

may ill fact be 111lstructtlred whell we experiellce it as a bui/t formo
However ml1cJl we may appreciate order cOllcepts whell criticizing arcJlitecture

011the drawitlg board, well-structtlred realities seem to be what matter most
011the groulld, lIot least by gelleratmg alld cOlúrolulg pattems of

everyday use alld movemellt. ,,230

Introdução - Na consolidação das observações realizadas neste trabalho, algumas
questões surgem como cruciais para a compreensão não apenas do fenômeno analisado
para o estudo de caso do Conjunto Rubem Berta mas, e principalmente, para fornecer
algumas direções para entender as transformações espaciais ocorridas em uma infinidade
de outros conjuntos residenciaisno país.

230
...um leiaute aparentemente desordenado pode ser bem-estruturado e inteligível
par1Yseus usuários, enquanto que uma composição arquitetônica altamente
ordenada pode, de fato, ser desestruturada quando a experienciamos como forma
construída. Independentemente do quanto possamos apreciar conceitos de ordem
ao fazermos critica de arquitetura na prancheta, o que parece importar mais, no
solo, são realidades bem-estruturadas, particularmente por gerar e controlar
padrões cotidianos de uso e movimento.

HANSON, Julienne (1989). "Order and structure in urban design: the plans for the rebuilding of London
after the great tire of 1666." in Ekistics, voL 56, n° 334/335, January/February-March/April, pp. 22,
tradução deste autor.



Capítulo Cinco - Conelus&. 240

Essas avaliações permitem, também, que se observe de um modo diferente os processos
de evolução e crescimento de tecidos urbanos residenciais e como os princípios que
norteiam esses processos podem e devem ser de alguma forma incorporados na atividade
projetual que incide sobre a vida dos moradores desse tipo de área.

Uma primeira questão diz respeito ao processo mesmo de transformações fisicas
ocorridas no Rubem Berta, o qual define uma nova morfologia geral.

Uma segunda questão, intimamente relacionada com a anterior, refere-se ao significado
em termos da formação de uma estrutura urbana, construída em profunda ligação com as
modalidades de uso e ocupação do espaço por parte de moradores e estranhos ao
assentamento analisado, procurando, através dessas relações, formar uma cultura.
espacial, pela associação entre forma urbana e comportamento social no espaço.

A compreensão do conjunto das observações constantes deste trabalho permite que
sejamidentificáveisos conflitospresentesnas soluçõespropostaspor tal tipo de projeto, .'

como a espacialização de um conjunto de princípios comumente aceitos de ordenação'
espacial modernista, que é o caso da produção de espaços de moradia de parcelas
significativasda população brasileiramoradora de conjuntos residenciaispopulares.

A superação desses conflitos pela intervenção da população dessas áreas permite que se-
constate não só o que de peculiar é realizado no Conjunto Rubem Berta. mas,
fundamentalmente, como essas intervenções surgem enquanto recorrências~ quando
contraposto com outros casos.

Desta forma, é possível utilizar-se do método adotado para estender as análises efetuadas
para o estudo de caso a outras situações e, de maneira mais genérica e teórica, à
produção de boa parcela do espaço habitacionalbrasileiro.

Pela compreensão dos fenômenos avaliados no Rubem Berta é possível resgatar não
apenâs o que sucedeu neste conjunto em particular, mas como esse processo está
assentado na utilização de regras básicas de ocupação e crescimento urbanos em outros
assentamentos.

o resgate da experiência da construção de espaços urbanos realizada nos conjuntos
habitacionais populares, através de seus processos de projeto, de ocupação e da
utilização de invariantes espaciais nos trabalhos de transformação, pode auxiliar
efetivamente na tarefa de desenho de assentamentos que possam ser mais próximos do
que acabam resultando da sua ocupação.

O projeto como fracasso anunciado231 - Mantidas as peculiaridades que diferenciam
distintos conjuntos, ainda assim é possível constatar que certos fundamentos
configuracionais aparecem de forma constante nas modalidades de construção do espaço
urbano. Assim, as aproximações modernistas ao problema da habitação popular no
Brasil, via de regra, tendem ao fTacasso,não por aspectos patológicos da sua ocupação
ou de seus ocupantes, mas como resultado de formas de correção das distorções na
relação espaço/cultura existentes nesse tipo de projeto.232I

231 É necessáriolembrarque não é preocupaçãocentrala critica do projetodo conjuntoem si, mas éomo
modelo de proposição de espaço habitacional no país. Assim, as avaliações feitas podem ser aplicádas a
Carapicuíba e, certamente, a uma grande parte da produção habitacional que se baseia nos mesmos
pressupostos morfológicos.
232Existem algumas avaliações interessantes sobre o efeito que recentes projetos urbanos de reação,
muitas vezes denominados de pós-modernos, têm tido sobre a construção do espaço urbano,
pretensamente tentando resgatar tradições vernáculas, as quais são muito mais manifestas nos aspectos
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Em relação ao estudo' de caso deste trabalho, pode-se destacar como questões não
solucionadasno projeto:

a) a utilização de uma regra de organização do espaço centrada na
indiferenciaçãoespacial;

b) pela tipologia habitacional utilizada e a forma de implantação adotada, o
projeto é incapaz de resolver o paradoxo da centralidade, isto é, o interior dos núcleos é,
isoladamente,de máxima integração mas, quando colocados em relação entre si, passam
a ser de máximasegregação;

c) a ordem espacial proposta desvincula o espaço do seu desenho, o qual passa a
ser um mero instrumento de representação, sem vinculação com o resultado formal do
conjunto;

d) a fragmentação das estruturas locais a partir dos núcleos representa, de fato,' a
consideraçãodos grupos sociais de forma estanque, como se cada núcleo fosse um gueto
distintoe, ao mesmo tempo, indiferenciado em relação aos demais.

Como resultado da população ter adotado regras de construção de diferentes graus de
integração e de inteligibilidade, com um conseqüente sistema de diferenciação espacial,
surge uma estrutura urbana de fato no Conjunto Rubem Berta233.

Os mecanismos utilizados num e outro caso, como foi demonstrado, são invariantes,
embora os resultados espaciais sejam diferentes em função de geometria, disposição dos
elementosconstruídos, formação dos espaços abertos e relações com o sítio.

O que se evidencia da utilização de concepções modernistas para a solução da moradia
popular é que o seu não-funcionamento, atestado pelas maciças interferências por parte
das populações envolvidas, é fruto da desconsideração das regras básicas de formulação
de estruturas urbanas verdadeiras, ou seja, não propiciam a diversidade espacial dada
pelas variedades na integração espacial e da inteligibilidade. Estas concepções
modernistas tendem a desconsiderar aspectos importantes para o uso social do espaço,
ou seja, as formas de relação entre as partes, como elementos conformadores do
conjunto.

Ao não vincular a proposição de morfologias fisicas ao seu significado social,'dentro do
arbitrárioprojetual utilizado, a implantação desse tipo de ordenações espaciais corre o
risco de não favorecer o enraizamento de vínculos sociais, ao mesmo tempo locais e
globais, tal como promovem os tecidos tradicionais.

A dificuldadena utilização exitosa de concepções modernistas para a solução da moradia
popular no Brasil é resultado das carências de condições efetivas do modelo em atender
à cultura espacial de um grupo social que busca, no espaço, uma forte instrumentalidade
para o tipo de solidariedade social envolvida, incapaz de ser obtida nesse tipo de espaço.

Deste modo, a questão fundamental para os aspectos do desenho do espaço habitacional
popular diz respeito exatamente às configurações urbanas e à construção da diversidade

I

formais das edificações - retomada da d~coração, utilização de referências simbólicas, etc. - mas que não
conseguein reconstruir as estruturas urbanas, tal como indicadas no discurso. A este respeito, ver em
especial:
PEPONIS, John (1989). "Space, culture and urban design in late modernism and after." in Ekistics,
volume 56, n° 334/335, Janmuary/February -March/ApriI1989, pp. 93-108.
233Resultado bastante similar pode ser encontrado, também, no setor do Conjunto COHAB de
CarapiCuíbautilizado como comparação neste trabalho.
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espacial que sejam favoráveis ao uso e ocupação do assentamento por parte dos seus
moradores.

Do mesmo modo, é importante que os desenhos sejam tão hábeis em propor efetivas
estruturas urbanas como o são em propor novas ordens espaciais.

Os padrões locais das transformações espaciais - De uma forma geral, as
transformações espaciais produzidas pela população do Conjunto Rubem Berta são
obtidas através de:

a) aumento da área construída;

b) parcelamento e privatização dos espaços livres de uso público;

c) reierarquização e redesenho dos espaços públicos.

Esses princípios de ordenação espacial utilizados individualmente, alteram a órganização
dos padrões espaciais locais existentes pela implantação do projeto do conjunto, ao
mesmo tempo que definem uma nova configuração global, pela forma como os espaços
se relacionamentre si, e pelo modo como são utilizados e controlados pelos moradores.

Ao desdobrar o exame do processo de transformações fisicas resultantes da aplicação
dos princípios gerais expostos acima, pode-se identificar os mecanismos através dos.
quais uma nova estrutura urbana é obtida para o conjunto. Esses mecanismos são:

a) isolamento dos blocos de apartamentos do contato e escrutínio direto do .

espaço público, através da construção de novas edificações, cercamento ou muramento
de espaços livres previstos como de uso público pelo projeto;

b) grupamento de blocos pertencentes aos mesmos ou aos distintos núcleos'
originais, promovendo o surgimento de unidades espaciais na forma de quarteirões
tradicionais e o rompimento da ordem espacial proposta pelo projeto, centrada na idéia
do núcleo;

c) construção de .novas edificações, destinadas a diversas finalidades, no interior
dos quarteirões, nos alinhamentos externos dos novos quarteirões e isoladas no interior
de espaços públicos;

d) definição de espaços livres de edificação internos aos quarteirõe.s, como
espaços de transição público/privado, utilizados como áreas de manobra e acesso às
garagens, como pátios, jardins, etc.;

e) extensão da área privativa dos apartamentos localizados no térreo dos blocos, .

pela ampliação das unidades, com entradas distintas e separadas dos blocos que lhe
deram origem e anulando a concepção arquitetõnica original;

t) extensão da área privativa dos apartamentos localizados no térreo dos blocos,
através do cercamento de parte de área pública, utilizando-a para pátio, para a
construção de garagens, jardins ou hortas, ffeqüentemente com acesso ao apartamento
independente daquele acesso coletivo existente para o bloco;I

. g) alinhamento das novas con~truções,muros e cercas, elemento~formadores dos
novos quarteirões ao longo de vias existentes ou criadas pelas próprias transformações
fisicas;

h) invasão de áreas públicas organizada em moldes tradicionais, ou seja, pela
otimização da ocupação ao longo da via e criação de um sistema de percursos interno,
de pedestre, que viabilizao melhor aproveitamento do solo;
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i) ocupação das frentes de vias mais importantes para a localização de atividades
não-residenciaiscomo comércio, serviços e pequenas indústrias.

O conjunto das transformações resultou numa radical modificação das condições do
Projeto. Essencialmente, passa-se de uma morfologia onde o papel do espaço está
centrado mais nos seus aspectos simbólicosde reprodução de relações sociais, para uma
morfologia onde o espaço passa a ser instrumento das práticas sociais e assume seu
caráter tanto de reprodução como de produção de práticas sociais no interior do
conjunto.

As alterações das condições estruturais do RubemBerta, baseadas numa relação intensa
entre o espaço e os aspectos de sua ocupação humana, são produzidas num processo
simultâneode transformações locais e organização de uma estrutura global.

As interferências individualizadas da população impõem novas condições segundo as
quais é organizado o padrão local do espaço, em termos de como se estruturam as
interfaces mais imediatas entre público e privado, repercutindo nas possibilidades de
movimento e controle espaciais, ao mesmo tempo que definem novas modalidades de
articulações mais globais entre os diversos espaços do sistema, na medida que são
alteradas as caracteristicas de acessibilidadee relações entre estes.

Assim, a padronização e indiferenciação espaciais sugeridas pelo projeto são alteradas
pela comunidade, gerando uma estrutura urbana na qual os padrões de
integração/segregação espaciais produzem diferenças locais e estruturação global,
afetando as condições de movimento e controle, além de afetar a maneira como as
diversasfunçõesurbanasse situamna novaconfiguração. -

Avaliando o conjunto das transformações realizadas pela população, pode-se identificar
que algumas propriedades relacionais são utilizadas no processo de crescimento e
adensamento da ocupação na área do conjunto.

Essas propriedades relacionais são encontradas, também, em outras situações
semelhantes de transformações fisicas.em outros conjuntos residenciais, tais como o
exemplo utilizado neste trabalho de um setor do conjunto 'COHAB/Carapicuíba, de São
Paulo. Isto permite supor que, ao contrário de constituírem-se em situações peculiares
ao Conjunto Rubem Berta, essas propriedades são utilizadas em mais larga escala, como
princípios de d~finiçãode estruturas urbanas com morfologias de reforço, ou seja, com
amplas condições de contato social num espaço urbano que serve como instrumento
efetivo das interfaces entre as categorias sociais que se utilizam do espaço.

Um exame detido dos mecanismos de transformações fisicas identificados no Rubem
Berta e também em Carapicuíba, para o qual se amplia a análise da formação dos
quarteirões, com a inclusão das modalidades de associação entre eles e avaliando como
são definidos o sistema edificado, o conjunto dos espaços privados e o sistema dos
espaços públicos, permite que se estabeleçam algumas regras de formação espacial que
podem ser sintetizadas por três formas simultâneasde alinhamentos234:

a) alinl'íamentodos quarteirões - a formação dos quarteirões tende a se dar de
modo que sejam posicionados 'ao longo de uma mesma linha de desenvolvimento
(fig.176);

234 Esta discussão é feita em especial em: HILLIER, Bill (1996). Space is the machine. Cambridge,
Cambridge University Press, pp. 335-368.

J
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linha de desenvolvimento

~~Ov==y)

Figura 176 - As transformações espaciais
experimentadas no Rubem Berta e em
Carapicuiba se dão de tal modo que os
quarteirões são dispostos ao longo de uma
mesma linha de desenvolvimento de ocupação.
Acima à esquerda, esquema de representação de
alinhamento de quarteirões. Abaixo, à esquerda,
exemplo no Setor Norte do Conjunto Rubem
Berta. À direita, localização do exemplo no
conjunto.

b) alinhamento das entradas dos edifícios - a localização das constituições, ou as
transições público/privado, tende a seguir o mesmo princípio de alinhamento, fazendo
com que, prioritariamente, ocorram ao longo de uma mesma linha de desenvolvimento
(fíg.l77);

linha de desenvolvimento

I entradados edifícios

~~o~
Figura 177 -A ocupação linear do novo sistema
edificado é acompanhada pela disposição das
entradas dos edifícios ao longo da mesma linha
de desenvolvimento. Acima, à esquerda,
representação esquemática do alinhamento das
constituições. Abaixo, exemplo de alinhamento
das entradas dos edifícios no Setor Norte do
Conjunto Rubem Berta. À direita, localização do
exemplo no conjunto.

I
C)alinhamento paralelo -as duasformasde alinhamentoanteriorestendema dar-

se em ambos os lados de um mesmo eixo de desenvolvimento, fazendo com que o
espaço público seja caracterizado com uma forma linear, mais ou menos fragmentado~
dependendo das circunstâncias, mas que se caracteriza pela bilateralidade de ocupação e
constituição (fíg.l78).



Capítulo Cinco - Conclusões

I entradadosedifícios

245

-Lf~\
_.u_..;;;,;,:..,;;;\;.~:~

Figura 178 -Quando se analisam as relações
de quarteirões entre si, tanto no Rubem Berta
como em Carapicuiba, verifica-se que as
modificações na morfologia tendem a
produzir, ao longo da mesma linha de
desenvolvimento, uma ocupação paralela,
rebatida em ambos os lados da linha,
composta por alinhamentos de quarteirões e
de entradas dos edifícios. Acima, à esquerda,
esquema do alinhamento paralelo de
ocupação. Abaixo, exemplo no Setor Norte
do Conjunto Rubem Berta. À direita,
localização do exemplo no conjunto.

o que se depreende da identificação dessas regras formativas é que, para este tipo
peculiar de espaço urbano, o processo de ocupação tende a dar-se ao longo de eixos
interrompidos, organizando um sistema de vias e largos que se articulam entre si e
organizando uma estrutura global de acessibilidade(fig.179).
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Figura 179 -Parte do Setor Norte do Conjunto Rubem Berta, com os
quarteirões formados pela Intervenção da POPulação. isolados, na página
anterior. e as formas de associação entre eles e seus entornos que
resultaram numa precisa e peculiar organização dos espaços públicos,
através da adoção simultãnea das três formas de alinhamento. acima.
Observa-se que o que define o conjunto de quarteirões como um espaço
urbano com caracteristlcas próprias são os aspectos conflguraclonals. São
eles que asseguram relações espaciais e niveis de Integração/segregação
particulares à solução dada pelos moradores. Ao lado, a localização do
exemplo no conjunto.

Percebe-se que, mesmo originando uma gama imensa de diferenças locais que se refletem
no tamanho e geometria dos quarteirões, no tamanho e na forma dos espaços convexos e
na extensão dos seus perímetros, a morfologia pode ser essencialmente reduzida às
modalidades de arranjos dos alinhamentos indicados.

O alinhamento dos quarteirões e a bilateralidade de ocupação produzem uma série de
caminhos lineares, eventualmente interrompidos, gerando um tipo específico de
deformação na malha e produzindo níveis diferenciados de integração dos espaços, na
medida que a quebra de continuidafle e as relações entre espaços vizinhos e entre o
conjunto do sistema vão construindo níveis de acessibilidade relativa também
diferenciados.

Em outros momentos, os espaços mais lineares desembocam em alguns largos que
promovem, simultaneamente, a variedade espacial e a criação de espaços públicos com
outras funções, para onde convergem diversos espaços lineares (fig.180).
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Figura 180 -As vias e largos são elementos estruturais da transformação do
espaço promovido pela população do Conjunto Rubem Berta. No exemplo, vias
que definem eixos de movimento e controle encontram-se em espaços
públicos diferenciados como os largos. Esses locais passam a ser pontos onde
são ampliadas as condições de escolha de percursos, pelas alternativas que
tendem a concentrar. À esquerda, exemplo em parte do Setor Norte do
Conjunto Rubem Berta e, à direita, sua localização na área.

A alimentação dos espaços públicos por constituições, responsáveis pelas condições de
movimento do e para o sistema edificado, atende também os princípios tanto da
linearidadecomo da bilateralidade.

Este fenômeno não pode ser creditado simplesmenteaos condicionantes impostos pelos
blocos residenciais preexistentes, uma vez que sua utilização como base das
transformações fisicas poderia, teoricamente, gerar uma infinidade de soluções
diferenciadas bem como, no limite, a manter intocada a morfologia proposta pelo
projeto.

O exemplo da área de invasão a leste do Setor Central, cuja ocupação obedece apenas os
limites externos dados pelas vias é exemplar neste sentido: ocupação linear, bilateral e
com as entradas das edificações também alinhadas. Esta área de ocupação espontânea,

. cujas unidades foram sendo agregadas individualmente e sem nenhum planejamento
prévio, atende exatamente o mesmo processo de transformação do espaço urbano
verificado para o conjunto. (fig.181)
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Figura. 181 -Àrea pública Invadida no Setor Central do Conjunto
Rubem Berta onde a ocupação se dá pela associação de edlficações
ao longo de vias existentes e criadas, cumprindo as mesmas regras
de alinhamentos utilizadas nas demais áreas do assentamento.
Acima, situação em 1995. À direita, localização do exemplo no
conjunto.
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Já onde o processo de transformação espacial está incompleto, corno ocorre
especialmente no Setor Sul, percebe-se um grande número de situações intermediárias,
isto é, ainda não se verifica um ou outro tipo de alinhamento, ora o dos quarteirões, ora
o dasconstituições,ora o da bilateralidade(fig.182). -
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Figura 182 - No Setor Sul do Conjunto Rubem Berta, onde o processo de transformações morfológicas ainda está
em curso de forma mais acentuada, encontram-se situações em que a presença das três formas de alinhamento
ainda é parcial, como no caso ilustrado e cuja localização nó conjunto encontra-se à direita. Pode-se observar

que a área pública invadida neste setor, no canto direito superior do exemplo, obedece aos mesmos princípios
ilustrados para o caso da área invadida no Setor Central e ilustrado anteriormente.
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A construçãoda integraçãoespacial- Énecessárioavaliara naturezadasregras locais
utilizadas, tanto para o Conjunto Rubem Berta corno para Carapicuíba, para que se
possa compreender as razões pelas quais determinados grupos de soluções estão
presentes de forma recorrente.

Essas regras locais têm, essencialmente, relação com as modalidades de construção do
sistema de integração espacial, que busca não apenas um sistema de correspondência
entre forma e função mas, no caso de projetos, a legitimação do desenho pelo potencial
de uso socialdo espaçogeradopelos modoscornocada espaçoé colocadoem relação
com todos os outros no interior de um sistema.

Este processo de construção de integração corno estratégia mediada pela formação de
regularidades espaciais pode ser melhor compreendido através de algumas simulações
que procuram verificar o comportamento da integração espacial e, portanto, das formas
de acessibilidadelocal églobal no interior de um assentamento.

No exemplo abaixo,. tornando-se um edificio com sua entrada, percebe-se que as
transições público/privado tendem a atrair maior integração espacial (fig.183).

[QJ
Figura 183 -A entrada da edificação atrai para a sua
frente a presença de níveis de íntegração mais
acentuada. À esquerda, esquema do exemplo
adotado que, na direita, é submetido à análise de
integração de sua estrutura axial.
Fonte: HILLlER, BiII (1996). Space is the machine.
Cambridge, Cambridge University Press, plate 5.
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Se o mesmo edificio ilustrado anteriormente for associado com outros, de diversas
maneiras, isto é, quando se produz alguma forma de alinhamento, pode-se identificar
como o comportamento da integração se modifica.

Quando as entradasdasedificações são alinhadas, como na Figura 184, a maior integração
continua a se concentrar ao longo das transições público/privado. Desta forma, se por
um lado o alinhamento do sistema edificado produz uma maior integração ao longo da
linha de desenvolvimentoe não nas suas laterais,-por outro lado, o alinhamentodas
entradas informa em qual lado do alinhamentose situa a maior integração(fig.184).

~~
Figura 184 - Utilizando-se duas edificações
alinhadas; com suas entradas voltadas para o
mesmo alinhamento -à esquerda - , percebe-se que

a distribuição dos espaços mais integrados se dá
tanto pelo alinhamento das edificações como pelo
alinhamento das entradas dos ediflCios, como é
ilustrado à direita.

Fonte: HILLlER, BiII (1996). Space is the machine.
Cambridge, Cambridge University Press, plate 5.

Nos outros dois casos ilustrados na Figura 185 - num deles, as entradas do sistema
edificado estão dispostas de costas uma para a outra; noutro caso, parte das entradas
do sistema edificado localiza-se de tal modo que faz frente às costas de outras
edificações - percebe-se que as alternativas de alinhamento das edificações produzem
uma situação de imprevisibilidade dos resultados e uma redução da integração nos
alinhamentos onde se situam as constituições (fig.185).

~ ~
Figura 185 -A análise de integração de dois edifícios, alterando-se as formas de relação entre eles: à esquerda, com
as entradas de costas uma para a outra, a maior integração situa-se na lateral do conjunto; à direita, um edifício com

sua frente voltada para as costas de outro, fazendo com que a integração maior, apesar de também dispor-se
lateralmente, em parte é atraída pela presença da transição público/privado no centro do conjunto.
Fonte: HILLlER, BiII (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge University Press, plate 5.

Se utilizarmos estas informações para o exame do que foi estabelecido pelos projetos
tanto do Conjunto Rubem Berta como o de Carapicuíba,pode-se complementar a análise
do processo de transformações fisicasexperimentado em ambos os conjuntos.

No conjunto Rubem Berta é utilizado um princípio segundo o qual todas as entradas dos
edificÍos residenciais abrem-se para o interior dos núcleos. Esquematicamente, é como
voltar as aberturas para o centro de uma figura como exemplificadoabaixo (fig.186).
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aSQ
~C7 Figura 186-As entradas dos edlficiosresldencialsno ConjuntoRubem

Serta abrem-se para o centro da composição, como no esquema
Ilustrado: o centro da figura, quando examinado isoladamente, é o local
de máxima integração.--7 entrada dos edifícios

Considerado isoladamente, este sistema faz com que o centro da figura seja o local que
concentra a maior integração, isto é, o centro é o local com maior acessibilidade em
relação ao núcleo de moradia.

No momento em que se considerar este sistema em contato e relação com outros, a
acessibilidaderelativa se altera radicalmente. Do ponto de vista do exterior, o centro do
núcleo passa a ser o local mais distante, menos acessível e, portanto, mais segregado
(fig.187).

aSQaSQ
~C7~C7

--7 entrada dos edifícios

Figura 187 - Quando os
núcleos de habitação do
Conjunto Rubem Serta são
examinados do ponto de vista
do seu exterior, ou seja, das
relações entre eles, o centro
dos núcleos passam a ser os
locais topologlcamente mais
distantes, ou seja, de máxima
segregação na composição.ligação entre núcleos

o mesmo princípio é aplicado a uma das tipologias habitacionaisde Carapicuíba, através
de uma forma geométrica diversa daquela adotada no Rubem Berta (fig.188).

Figura 188 - O esquema representa uma das tipologias
habitaclonals da COHABlCarapicuibaque, apesar de ter
uma forma geométrica diferenciada, baseia-se no
mesmo principio do núcleo de moradia do Conjunto
Rubem Serta: a convergência das entradas dos edifícios
para pátios internos conduzem ao mesmo paradoxo da
centralidade, de máxima integração interna e máxima
segregação externa. Nas transformações implementadas
pelos moradores, as entradas são transferidas para o
exterior, pelas reformulações dos quarteirões.~ entradadosedifícios
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Em ambos os casos, os resultados aproximam-sedo que Hillier235denomina de paradoxo
da centralidade, ou seja, a maximização da integração interna em um sistema faz com
que, quando examinado sob o ponto de vista de suas relações externas, esses mesmos
espaços sejamos de máxima segregação.

Um exemploclaro do que foi comentado pode ser observado no núcleo de integração do
projeto do Rubem Berta, examinado anteriormente. Percebe-se que os espaços internos
dos núcleos de habitação, isto é, aqueles para onde convergem as entradas dos edifícios
de moradia, tendem a concentrar a maior segregação do sistema como um todo.

O enclausuramentodos núcleos residenciaisdo Rubem Berta é eliminadopela população
através da introdução de alterações morfológicas caracterizadas pelas formas de
alinhamento mencionadas, responsável pelo rearranjo da acessibilidade relativa da
moradiano conjunto como um todo.

A outra tipologia habitacional avaliada no setor de Carapicuíba é utilizada de tal forma
que, ao longo de uma mesma via, tem-se ftentes de um bloco e fundos de outros
(fig.189).

via

via

via

Figura 189 - Na outra tipologia habitacional
presente no setor avaliado de Carapicuíba, as
entradas de parte dos edifícios alinhados ao
longo de eixos, abrem para as costas de outro
alinhamento de edifícios: a população elimina
essa situação pela abertura de transições
público/privado em ambas as laterais das vias,
definindo um alinhamento paralelo.I entradados edifícios

Neste caso, tal como observado para a Figura 185, tem-se a construção da maior
integração feita de tal forma que, de um lado, tende a se concentrar ao longo da via, pelo
alinhamento dos edifícios236e, por outro, tende a se posicionar lateralmente às entradas
dos edifícios. Numa mesma proposição, algumas decisões de projeto, como o
alinhamentodos edifícios/quarteirões e o alinhamento das constituições, convergem para
a organização da distribuição da integração espacial de um modo particular.

A ausência de um alinhamento paralelo cria situações de conflito entre desenho e
estrutura, as quais são sanadas através da intervenção da população, pelo
restabelecimento das três formas de alinhamento como critério básico da reorganização

235 HILLIER Bill (1996). Space is the machine. Cambridge, Cambridge University Press. pp.340 e
seguintes.

236 Este alinhamento pode ser melhor identificado no mapa de espaços públicos e privados de
Carapicuiba. Figura 29, presente em: RIGATTI. Décio (1995). "Apropriação social do espaço público -
umestudocomparativo".ln: Paisageme AmbienteEnsaios,n°7.jun.95. pp.141-197.
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do espaço237,fazendo com que a integração distribua-se de uma forma mais previsível,
ao longo dos eixos que apresentam as três formas de alinhamento.

No que se refere particularmente ao caso do Conjunto Rubem Berta, onde a habitação é
tratada através da proposição de apenas uma solução repetida, estas observações
reafirmam alguns dos problemas de projeto já comentados, fundamentalmenteos que se
referem à grande distinção entre uma ordem interna presente nos núcleos de moradia e a
ruptura entre os aspectos de forma e função quando o conjunto é avaliado como um
todo, tanto como um sistema de relações espaciais internas ao conjunto, como um
sistema de relações espaciais efetuadas com o mundo exterior.

Do ponto de vista da organização local, a população interfere no espaço do Conjunto
Rubem Berta238e, através da utilização dos mecanismos descritos acima, produz um
padrão de integração que resolve os conflitos gerados pela situação de Projeto, criando
uma ordem local, ou seja, produz algumas relações constantes entre um quarteirão e seus
vizinhos que se repetem como estrutura, mesmo que se alterem em geometria.

Os alinhamentos comentados representam exatamente aqueles mecanismos de
transformação espacial que serão responsáveis pelas alterações na tipologia dos espaços
locais e, portanto, das condições objetivas de controle ê das possibilidades de uso e
movimento no e através do espaço (fig.190).
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237 A análise da íntervenção efetuada nesta área de Carapícuíba está melhor detalhada em: RIGATTI,
Décío (1995). op. cito
238Assím como em ínúmeros outros conjuntos desse típo, também.
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Figura 190 - Parte do Setor Norte do Conjunto Rubem Berta, representado por seu gráfico de relações de
contigüidade entre espaços e sua classificação por tipo. Na página anterior, a situação proposta pelo projeto,
com um elevado número de espaços do tipo sem saída e a formação de um número muito grande anéis, em
função do grande número de pequenos edifícios/quarteirão. Acima, a situação em 1995, onde é ampliada a
participação de espaços do tipo 'c', isto é, espaços componentes de anéis de movimento e controle, e reduzida a
participação do tipo sem saída, o que se tornou possível pelo processo de transformações espaciais impresso
pelos moradores, adotando a regra dos alinhamentos. Ao lado, a localização do exemplo no conjunto.

o aumento da participação dos espaços do tipo 'c' em 1995, ou seja, daqueles espaços
que fazem parte de um anel, a partir do qual é possível selecionar rotas alternativas
dentro de uma seqüência de espaços definida, só é possível pela definição mais linear do
espaço público realizado pelos alinhamentosindicados.

Os espaços do tipo 'a' , ou seja, aqueles sem saída e onde não é possível ocorrer
movimento através dele para outros espaços sendo, portanto, mais limitados frente às
condições de uso e movimento e por deter um controle mais concentrado, como
decorrência quase que natural, reduzem-se de forma bastante significativa239,em virtude
de os alinhamentos executados, paulatinamente eliminaremas reentrâncias existentes no
e entre os blocos residenciais,onde se concentram esse tipo de espaço.

O que se percebe é que, do ponto de vista da organização local mas, simultaneamente,
repercutindona estrutura global, a adoção das formas de alinhamentocomo regra
assegura que, à diferenciação morfológica sobreponha-se uma diferenciação da tipologia
dos espaços. Isto faz com que as modalidades de uso, movimento e controle espacial
promovam interfaces entre as diferentes categorias sociais estreitamente vinculadas às
características morfológicas e relacionais do espaço, produzindo, em suma, uma cultura
espacial.

Os padrões globais de transformação espacial - As modalidades de formação e
crescimento do tecido urbano do Conjunto Rubem Berta cumprem papel importante não
só do ponto de vista do tipo de organização local que é obtida através dos padrões locais
mas, também, na estruturação do conjunto como um todo.

239 Os aspectos quantitativos desta análise constam da Tabela 5 do capítulo anterior.

- .



Capítulo Cinco - Conclusões 254

o processo de transformações espaciaisverificado no Rubem Berta permite constatar
que a estrutura global é obtida através da manutenção de alguns espaços com maior
continuidade. Com isto, sãô asseguradascondiçõesde maior acessibilidadecentradasem
alguns eixos que permitem uma facilidade maior de contato entre as diferentes sub-áreas
do conjunto e com o exterior.

A seleção de determinados espaços com maior extensão cumpre o papel de assegurar a
diferenciação espacial e a formação de um sistema inteligível.

Caso as modificações efetuadas individualmenteconsiderassem apenas a instância local
como foco de atenção, o resultadopara o conjuntoseria o da criaçãode um sistema
espacialcom baixo grau de inteligibilidade,onde a deformaçãodo traçado seria de tal
ordem que apenas as relações mais localizadas em cada sub-espaço seriam possíveis e,
tanto os contatos entre as sub-áreas, como dessas com o mundo exterior, ficariam
dificultadas.

No Rubem Berta, as transformações fisicas implementadas e seus resultados em termos
da construção de um sistema de integração espacial240refletem exatamente as
preocupações que acompanham as ações individuais. Através da manutenção dos eixos
principais contínuos e que correspondem ao sistema viário principal, indicado pelo
projeto e estruturado pela população, as partes do conjunto se organizam, as relações
entre elas são mantidas e os contatos com o mundo exterior são assegurados.

Em síntese, temos interfaces entre:

a) um sistema de espaços articulados de maior linearidade, responsável pela"
organização global do sistema como um todo e das relações extra-áreas;

b) um sistema de espaços lineares de menor comprimento, com um maior grau de
deformação, o qual assegura diferenças nas formas de acessibilidade relativa e de
controle mais localizado.

. O exame das transformações em curso no conjunto permite constatar que,
paulatinamente, produz-se uma distância cada vez maior da situação morfológica do
Projeto, em favor de uma configuração marcada pela utilização de algumas regras que se
repetem, independentemente da parte doconjuntoque se considere.

As observações realizadas sobre as similaridades das soluções adotadas para a
transformação morfológica do Conjunto Rubem Berta e, conseqüentemente, das suas
características configuracionais, são indicativas de que o sucesso no uso e ocupação de
áreas residenciais populares reside na maneira como são utilizadas algumas regras
configuracionaisbásicas.

Estas, antes de constituírem-se em aspectos promotores de repetição de soluções,
resolvem questões de caráter estrutural de organização local e global de assentamentos
desse tipo, correspondendo apenas à definiçãode algumasrestrições de projeto, restando
uma infinidade de outras por serem resolvidas e que àssegurem a individualidade das
soluções moft'ológicas.

240 É interessanteobservar em especial o mapa de barreiras e permeabilidadese o do núcleOde
integração para 1995, constantes do capítulo anterior. Através deles, percebe-se claramente como a
organização espacial tem implicações na construção das formas de acessibilidades entre os espaços e,
portanto, das interfaces sociais possíveis.
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o importante dessas regularidades estruturais é que elas permitem que a discussão da
base do arquiteto para a pré-estruturação de um problema específico se dê em outro
patamar. Assim, essas regularidades ajudam na identificação dos códigos presentes numa
família de soluções, por exemplo, naquelas encontradas em conjuntos habitacionais
populares, pela intervenção dos próprios moradores, sobre um espaço urbano implantado
de acordo com um projeto específico.

A identificação desses genótipos urbanos, por sua vez, auxilia no processo de
intervenção do arquiteto podendo gerar soluções novas, ou fenótipos, porém sobre uma
base de aferição das potencialidades do seu uso social, de alguma maneira reconheciveis
de antemão.

A história da ocupação e transformação do espaço urbano do Conjunto Rubem Berta
representa de modo exemplar as relações indissociáveisentre os componentes sociais do
espaço e os componentes espaciaisda sociedade.

A utilização de modelos morfológicos descolados de suas implicações sociais para a
geração de novos assentamentos de padrão semelhante ao investigado neste trabalho,
tende a ter, como resposta em seu uso, uma forte reação, a qual é tanto maior quanto
mais for destituído de estrutura o espaço proposto.

As simplificaçõesimpostas pelos agentes envolvidos na idealização e implantação desses
modelos e que, via de regra, reduzem a criação de espaços urbanos ao grupamento
hierárquico de elementos de composição, têm levado ao empobrecimento do próprio
debate acerca das questões fundamentais que provocam a interferência de moradores
sobre seus espaços cotidianos.

O caso de conjuntos habitacionais, como o Rubem Berta e o Carapicuíba, ilustra bem a
. problemáticaque envolveo papel da disciplinaarquitetônicana produção de espaços

urbanos e a necessidade de contribuições criticas sobre o tema.

Novas investigações - O desenvolvimento deste trabalho permitiu observar algumas
possibilidades de investigação que poderiam ser desenvolvidas como desdobramentos
das análises efetuadas aqui, tanto nos seus aspectos teóricos, metodológicos, bem como
temáticos.

No que se refere particularmente ao tema da habitação social no Brasil e, notadamente,
às questões que envolvem a produção do espaço, destacamos os seguintes pontos a
serem considerados em futuras investigações:

a) Estrutura urbana e estrutura do espaço doméstico em conjuntos habitacionais -
o fenômeno da transformação fisica ocorrida em conjuntos habitacionais, não se limíta
exclusivamente à morfologia urbana dos assentamentos, mas estendem-se ao espaço
doméstico. Neste particular, é interessante observar a natureza das modificações do
espaço doméstico, contrapondo-o ao que é estabelecido por seu projeto. No que se
refere ao caso do Conjunto Rubem Berta, em especial, a análise da estrutura interna dos
projetos dos apartamentos indicou algumas questões relevantes para o tipo especifico de
organizaçãddo espaço privado produzido. Por outro lado, sabe-se que as áreas internas
dos apartamentos também têm sido objeto de alterações na disposição e tamanho dos
compartimentos. A relevância do aprofundamento da análise deste aspecto reside na
possibilidade de se cotejar as transform~ções efetuadas na morfologia urbana com as
transformações no interior do espaço doméstico. Desta forma, poder-se-ia identificar as
relações existentes entre a estrutura urbana do assentamento e as suas interfaces com as
categorias sociais - tema desenvolvido neste trabalho - e entre a estrutura do espaço

j
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doméstico e as interfaces entre as categorias sociais no seu interior. Esse trabalho
pressupõe, entre outras questões: a identificação da emergência ou não de fenótipos e
genótipos nos apartamentos transformados; a relação existente entre esses fenótipos' e
genótipos espaciais e a organização familiar e da estrutura das suas práticas sociais; a
relação entre a estrutura interna dos apartamentos modificados e a estrutura urbana do
conjunto, no que se refere às repercussões em termos das modalidades de interfaces
sociais viabilizadaspelo espaço; a relação entre a estrutura urbana e a do espaço -
doméstico oriundo das transformações morfológicas e a criação de novos tipos de
espaços intermediários entre o absolutamente público e o absolutamente privado, no
interior dos novos quarteirões, e seu papel no sistema de práticas sociais; a relação
existente entre a estrutura do espaço doméstico, tal como projetado e tal como se
apresenta hoje. Uma investigação direcionada a esses aspectos possibilitaria uma
ampliação do debate colocado neste trabalho para o âmbito do espaço doméstico e, desta
forma, possibilitaria o aprofundamento do debate acerca dos aspectos de projeto e da
produção da moradia popular no país.

b) Morfologia urbana e movimento - este aspecto é, sem dúvida, de extrema
importância no estudo e projeto de tecidos urbanos e mesmo de edificações complexas,
na medida que aborda questões relacionadas com a forma, a função e a ocupação dos
espaços. O uso e movimento de pessoas no espaço, via de regra nos projetos, são
considerados isoladamente da morfologia onde acontecem. Há um voluntarismo
projetual, no sentido de definir modalidades de uso que são indicadas quase sempre e, no
máximo, levando em consideração qualidades locais do espaço, sem levar em
consideração aspectos mais globais das configurações. O aprofundamento desse tipo de
abordagem é crucial para o entendimento das implicações de soluções espaciais nas

. modalidadesde ocupação humana do espaço, compreendendo-se o que sucede em
termos de uso, movimento, práticas sociais e suas vinculações com seus aspectos
configuracionais, de níveis de integração, de segregação e das formas de controle
espaciais. Este tema pressupõe uma detalhada observação do comportamento espacial
das pessoas, paralelamente à investigação da estrutura urbana e da distribuição das
atividades no tecido considerado. As informações relacionadas com as categorias sociais
usuárias do espaço podem ser organizadas por sexo, idade, etc., dependendo da
finalidade da investigação. O estudo das correlações entre as diversas variáveis
consideradas podem auxiliar, tanto na compreensão de aspectos do funcionamento de
espaços urbanos, bem como auxiliarnas decisões de projeto.

c) Morfologia urbana e violência - alguns trabalhos relacionados com áreas
habitacionais têm avaliado as relações entre morfologia urbana e alguns crimes comuns
como arrombamentos e roubos de residências. Esses estudos podem ser considerados
como contribuições para o desenho de espaços urbanos mais seguros. É evidente que,
em sociedades onde o nível de violência urbana é muito elevado, como parece ser o caso
das metrópoles brasileiras hoje, a questão da distribuição espacial dos crimes toma-se
extremamente complexa e delicada. Apesar disso, estudos nesse sentido, praticamente
inexistentes qo nosso país, poderiam lançar algumas bases para a discussão das relações
entre o desellho do espaço urbano, seu uso potencial, os níveis de controle espacial
possibilitados e os aspectos .relacionados com a violência urbana. É muito provável que
as correlações encontradas em estudos comparativos de diferentes áreas residenciais
oriundos de um projeto unitário apresentem resultados relevantes para o tipo de estudo
proposto.
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d) Regras espaciaise alterações morfológicas em conjuntos habitacionais - na
forma de estudocomparativo,é importante averiguar as razões porque determinados
conjuntos residenciais, apesar de terem sido construídos de acordo com os mesmos
critérios básicos,para o mesmo tipo de padrão socioeconômico,num mesmo periodo e
próximos em termos de localização geográfica apresentam condições distintas de
ocupação. Neste particular, poder-se-ia tomar como exemplo o caso do Conjunto
Protásio Alves, também da COHABIRS, construído em frente ao Conjunto Rubem
Berta e na mesma época, aparentemente apresenta características muito distintas de uso

e ocupação, sem os níveis de intervenção da população caracterizados para o Rubem
Berta neste trabalho. Seria interessante comparar a estrutura urbana do projeto do
Conjunto Protásio Alves e as regras de ordenaçãoespacialadotadas,principalmente em
termos de como foram utilizados os diversos tipos de alinhamentos, com as formas de
intervenção utilizadas pelos moradàres no processo de ocupação desse assentamento.

I
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ANEXO 1

Renda Familiar dos Moradores do Setor Invadido do Conjunto Rubem Berta, em
Número de Salários Mínimos

Fonte: elaborada a partir de levantamento realizado pela COHABIRS - 1988

I

n° de intervalo de renda número de casos % parciais -em
ordem em salários mínimos %

1 0,5 54 5,1

2 1,1 14 U

3 1,3 18 1,7

4 1.5 21 2,0 38,5

5 1.6 33 3,1

6 2,1 98 9,3

7 2,7 168 16,0

8 3,3 138 13,1

9 3,9 110 10,5 33

10 4,5 99 9,4

11 5,1 85 8,0

12 5,7 68 6,4

13 6,5 73 7,0

14 7,8 47 4,5 28,5

15 8,9 15 1,4

16 10,1 6 0,6

17 10,7 6 0,6-

TOTAL 1.053 100,0
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.ANEXO 2

Freqüência de Endereços Anteriores dos Moradores do Setor Comercializado do
Conjunto Rubem Berta, nos Bairros Localizados ao Longo dos Eixos de Ligação da

Área com o Centro da Cidade de .Porto Alegre

I"'"

(

"

Fonte: Levantantento efetuado na COHAB/RS, entre junho e julho de 1994.

CÓDIGO NA FIG.54 BAIRRO FREQÜÊNCIA
. 1 - Centro 30

. 2 Floresta 16

3 São João 18

4 São Geraldo 15
.-

5 Santa Maria Goretti 15

6 Passo D' Areia 52

7 Jardim São Pedro 6

. 8 . - Cristo Redentor 45

9 -.
Vila Ipiranga 35

. -
m'

- -
-Jardim Lindóia

..
3 -'. - - -

-.
11 São Sebastião 11

12 Jardim ItulSabará 49

13 Sarandi 81

14 Sem denominação 121

15 Rubem Berta 58

TOTAL 555
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ANEXO 3

Função ou Setor de Emprego dos Responsáveis pelos Contratos no Setor
Comercializado do Conjunto Rubem Berta, com 5 ou mais Citações

(

ORDEM FUNÇÃO/SETOR N° %

1 funcionário público estadual 218 16.07

-2 comerciário 202 14,88

3 - industriário 148 10,'91

4 - policial militar 100 7,37

5 transporte 88 6,48

6 aPOsentado/pensiOlústa 66. 4,86

7 autônomos 60 4,42

8 funcionário público federal 60 4,42

9 serviços de saúde 51 3,76
.-

10 serviços de escritórios 46 3,39

11 funcionário público municipal 38 2,80

12 construção civil 33 2,43

13 bancário 28 2,06

14 zeladoria e vigilância 24 1,77

15 vendedor 22 1,62

16 hospedagem e alimentação 19 1,40

17 oficina mecânica 18 1,33

18 serviços gerais 17 1,25

19 doméstica 16 1,18

20
-

comerciante 9 0,66

21 1.. d . - 7 0,52seMços e comumcaçao

22 securitário 7 0,52
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\

Fonte: Levantamento efetuado na COHABIRS, entre junho e julho de 1994.

I

23 confecção 6 0,44

24 assistente administrativo 6 0.44

25 auxiliar de depósito 5 0,37

26 dona de casa 5 0,37

27 esteticista 5 0,37

28 aeroviário 5 0,37

29 outros 48 3,54

TOTAL 1.357 100
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ANEXO 4

Apartamentos Transferidos por Número de Vezes e por Núcleo, no Setor Norte do
Conjunto Rubem Berta, de 1986 a 1994

Fonte: Levantamento efetuado na COHABIRS, entre junho a julho de 1994

I

NÚCLEO 1 VEZ 2 VEZES 3 VEZES E MAIS TOTAL AP.
TRANSF]ERIDOS

N° % N° % N° % N° %

1 27 77,14 8 22,86 O 0,00 35 8,58

2 33 67,35 14 28,57 2 4,08 49 12,01

3 35 89,74 4 10,26 O 0,00 39 9,56

4 40 81,63 8 16,33 1 2,04 49 12,01

5 28 77,78 7 19,44 1 2,78 36 8,82

6 30 73,17 7 24,39 O 0,00 37 9,07

7 30 73,17 10 24,39 1 2,44 41 10,05

8 27 69,23 9 23,08 3 7,69 39 9,56

9 35 89,74 3 7,69 1 2,57 39 9,56

10 39 88,64 5 11,36 O 0,00 44 10,78

TOTAL 324 79,41 75 18,38 9 2,21 408 100,0
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Anexo 5

Medidas Sintáticas Fornecidas pelo Sistema Convexo do Centro de Pomo Alegre

Fonte: Baseada na tabela publicada em: RIGA TTI, Décio (1991). Morfolo2ia ~rban~, memória
coletiva e formas de socialidade em Porto Ale2re: o centro da cidade. Relatório finál lIe pesquisa ao
CNPq. Porto Alegre, o autor, pp.49. . ,

,..

I

I ,
áreamédia m2 esp. n° constit./esp. % esp.convexo % esp.público/

(m2) convexa/constit. convexo c/constit.';"O I área total

CENTRO 947,91 '193,92 4,89 17,10
I

35,21
- . .

. PQ.HARMONIA 5.049,87 2.910,10 1,73 38,23
I

63,00
I, --

FARRAPOS 1.079,79 151,34 7,13 14,61 28,53...
..' I

.'

BOMFIM 1.769,20 336,54 5,26 17,50 5"0,07

CIDADE:BAIXA 968,48 195,58 4,95 13,64 , 31,90 '.

MÉDIA GERAL 1.963,05 757,46 4,79 20,22 -41,74...
MÉDIA. SEM 1.191,34 219,34 5,56 15,71 I . 36,43PO:HARMON.
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ANEXO 6

Medidas Sintáticas Fornecidas pelo Sistema Convexo de Setores
de Brasília e Cidades Satélites

* ainda por mensurar
SQN -Super Quadra Norte
SQS - Super Quadra ~ul
SCS -Setor Comercial Sul
SDS/SHS - Setor de Diversões Sul/Setor Hoteleiro Sul
Fonte: HOLANDA, Frederico de; GOBBI, Cristina (1988). Forma e uso do espaço urbano. Brasília,
Ed. Universidade de Brasília, ed. preliminar, p.35.

I

Sétor m2 esp.convexo! n° constituições! esp. % esp.convexo com % esp.público! área
constituição convexo const.=O total

SQN405/6 * * * 91,4Q

SQS 102 499 1,72 30,50 54,20

PLANALTINA 288 10,87 7,70 33,50
.'

ESPLANADA 8.232 0,81 67,50 86,40 .,

'scs 573 2,33 44,50 72,50 .<

CANDANGO 101 11,21 34,10 *

V.PLANALTO 870 2,13 50,00 *

PARANOÁ 138 2,95 17,40 38,20

SDS/SHS 379 3,00 37,30
,.

74;10 .
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Anexo 7

a) Mapas de Decomposição de um Setor do Conjunto COHAB/Carapicuíba
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b) Mapas de Decomposição Reversa de um Setor do Conjunto
COHAB/Carapicuíba
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Anexo 8

a) Mapa axial do Projeto do Conjunto Rubem Berta
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b) Mapa Axial do Conjunto Rubem Berta em 1993
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c) Mapa Axial do Conjunto Rubem Berta em 1995
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Anexo 9

Mapas ,uiais de uro Setor do Conjunto COBAB/Carapicniba

Projeto

I

Situação em 1993
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Anexo 10

Tabela das Informações Sintáticas de um Setor do Conjunto COHAB/Càrapicuíba

a) Projeto

------------------------------------------------------------------------------
Nome da Amostra
Numero de linhas
Ilhas espaciais

: CARAPICUIBA - PROJETO (B:CARAPIPR)
: 52
: 84 . Area : 0.00

------------------------------------------------------------------------------
Prof.med. Relat.Assim. Relat.Assim.Real Connect.

Linha: 20 3.01960784 0.08078431 0.70153638 3
Linha: 23 2.76470588 0.07058824 0.61299295 4
Linha: 26 2.72549020 0.06901961 0.59937089 6
Linha: 49 2.47058824 0.05882353 0.51082746 9

Linha: 48 2.47058824 0.05882353 0.5108274~ ~
Linha: 9 2.41176471 0.05647059 0.49039436 6
Linha: 29 2.39215686 0.05568627 0.48358333 4
Linha: 28 2.39215686 0.05568627 0.48358333 4
Linha: 8 2.35294118 0.05411765 0.46996126., 5

Linha: 25 2.33333333 0.05333333 0.463150231 7Linha: 24 2.33333333 0.05333333 0.46315023 7
Linha: 7 2.31372549 0.05254902 0.45633920 7
Linha: 14 2.29411765 0.05176471 0.44952817 7
Linha: 46 2.25490196 0.05019608 0.43590610 11
Linha: 43 2.25490196 0.05019608 0.43590610 9
Linha: 40 2.25490196 0.05019608 0.43590610 6
Linha: 27 2.19607843 0.04784314 0.41547300 12
Linha: 21 2.19607843 0.04784314 0.41547300 4
Linha: 2 2.15686275 0.04627451 0.40185094 9
Linha: 52 2.13725490 0.04549020 0.39503990 19
Linha: 34 2.13725490 0.04549020 0.39503990 I ' 15
Linha: 33 2.11764706 D.04470588 0.38822887 15
Linha: 12 2.11764706 0.04470588 0.38822887 9
Linha: 11 2.11764706 0.04470588 0.38822887 9
Linha: 3 2.09803922 0.04392157 0.38141784 10

. Linha: 50 2.07843137 0.04313725 0.374606801 10
Linha: 18 2.07843137 0.04313725 0.37460680 7
Linha: 13 2.07843137 0.04313725 0.37460680 10
Linha: 39 2.05882353 0.04235294 0.36779577 8
Linha: 38 2.05882353 0.04235294 0.36779577 12
Linha: 22 . 2.05882353 0.04235294 0.36779577 8
Linha: 19 2.05882353 0.04235294 0.367795771 8
Linha: 51 2.03921569 0.04156863 0.36098474 11
Linha: 17 2.03921569 0.04156863 0.36098474 9
Linha: 16 2.03921569 0.04156863 0.36098474 9
Linha: 15 2.03921569 0.04156863 0.36098474 9

Linha: 4 2.03921569 0.04156863 0.360984741 13
Linha: 42 2.00000000 0.04000000 0.34736267 12
Linha: 45 1.98039216 0.03921569 0.34055164 12
Linha: 44 1.98039216 0.03921569 0.34055164 12
Linha: 5 1.98039216 0.03921569 0.34055164 16
Linha: 36 1.94117647 0.03764706 0.32692957 15
Linha: 32 1.94117647 '0.03764706 0.32692957 15
Linha: 31 1.86274510 0.03450980 0.29968544 18
Linha: 10 1.86274510 0.03450980 0.29968544 19
Linha: 6 1.84313725 0.03372549 0.29287441 20
Linha: 41 1.80392157 0.03215686 0.27925234 13
Linha: 37 1.80392157 0.03215686 0.27925234 1 15
Linha: 30 1.76470588 0.03058824 0.26563028 17
Linha: 1 1.72549020 0.02901961 0.25200821 16
Linha: 35 . 1.68627451 0.02745098 0.23838615 21
Linha: 47 1.54901961 0.02196078 0.19070892 251 - .

Profundid.'Media -:--;~~;~~~~;;~~ ~~~~~~;~-~-~~~~~~;~~~~~------------
Rel.Assim.real Med. : 0.3921583118 Aval.RAR :-1.2850073212
Regularid. da trama: 0.3909673612 Aval.Int : 1.2489519768
Inteligibilidade : -0.7901422756 Comprim.Med: 0.00
% de Classes O 1 e 2: 100.0%, 0.0% e 0.0%
Tempo Decorrido: 0:00:00:43

)
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b) Situação em 1993

'-..

------------------------------------------------------------------------------
Nome da Amostra : CARAPICUIBA- SITUACAO 1993 (B:CARAPI93)
Numero de linhas : 72
Ilhas espaciais : 36 Area : 0.00
------------------------------------------------------------------------------

Prof.med. Relat.Assim. Relat.Assim.eal Connect.
Linha: 58 6.38028169 0.15372233 1.61172041 1
Linha: 57 5.39436620 0.12555332 1.31637897 2
Linha: 12 5.38028169 0.12515091 1.31215981 1
Linha: 65 4.76056338 0.10744467 1.12651662 2
Linha: 18 4.54929577 0.10140845 1. 0632291'1 2
Linha: 44 4.53521127 0.10100604 1.05901001 3
Linha: 33 4.50704225 0.10020121 1.05057168 2
Linha: 66 4.47887324 0.09939638 1.04213336 2
Linha: 56 4.43661972 0.09818913 1.02947586 2
Linha: 50 4.43661972 0.09818913 1.02947586 2
Linha: 49 4.42253521 0.09778672 1.02525670 2
Linha: 39 4.40845070 0.09738431 1.02103754 3
Linha: 20 4.40845070 0.09738431 1.02103754 2
Linha: 19 4.39436620 0.09698189 1.0168183 3
Linha: 43 4.33802817 0.09537223 0.99994172 3
Linha: 38 4.33802817 0.09537223 0.99994172 2
Linha: 4 4.28169014 0.09376258 0.98306507 4
Linha: 35 4.25352113 0.09295775 0.974626741 4
Linha: 63 4.19718310 0.09134809 0.957750091 2
Linha: 21 4.19718310 0.09134809 0.95775009 2
Linha: 40 4.16901408 0.09054326 0.94931176 3
Linha: 47 4.04225352 0.08692153 0.91133929 2
Linha: 42 4.01408451 0.08611670 0.902900961 3
Linha: 59 3.98591549 0.08531187 0.89446264 2
Linha: 17 3.98591549 0.08531187 0.89446264 3
Linha: 26 3.97183099 0.08490946 0.89024347 2
Linha: 2 3.97183099 0.08490946

0.890243471
10

Linha: 54 3.95774648 0.08450704 0.88602431 1
Linha: 10 3.95774648 0.08450704 0.88602431 3
Linha: 9 3.95774648 0.08450704 0.88602431 3
Linha: 72 3.94366197 0.08410463 0.88180515 4
Linha: 68 3.90140845 0.08289738 0.869147661 2
Linha: 52 3.85915493 0.08169014 0.85649017 2
Linha: 51 3.83098592 0.08088531 0.84805184 4
Linha: 61 3.81690141 0.08048290 0.84383268 2
Linha: 48 3.81690141 0.08048290 0.84383268 3
Linha: 64 3.80281690 0.08008048 0.839613511 5
Linha: 37 3.80281690 0.08008048 0.83961351 2
Linha: 30 3.80281690 0.08008048 0.83961351 2
Linha: 70 3.77464789 0.07927565 0.83117519 4
Linha: 16 3.77464789 0.07927565 0.831175191 2
Linha: 8 3.74647887 0.07847082 0.82273686 2

-Linha: 14 3.73239437 0.07806841 0.81851770 4
Linha: 62 3.71830986 0.07766600 0.81429853 5
Linha: 36 3.71830986 0.07766600 0.81429853 2
Linha: 7 3.69014085 0.07686117 0.80586021 4
Linha: 5 3.69014085 0.07686117 0.80586021 4
Linha: 28 3.67605634 0.07645875 0.80164104 3
Linha: 23 3.64788732 0.07565392 0.79320272 3
Linha: 69 3.63380282 0.07525151 0.788983551 3
Linha: 13 3.63380282 0.07525151 0.78898355 4
Linha: 31 3.57746479 0.07364185 0.77210690 3
Linha:

2J 3.57746479 0.07364185 0.77210690 3
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------------------------------------------------------------------------------
Profundid.
Rel.Assim.r
Regularid.
Inteligibil
% de Classe
Tempo Decor

edia : 3.9100156495
aI Med. : 0.8717260341
a trama: 0.1944444444
dade : -0.5672142169
O 1 e 2: 100.0%, 0.0% e 0.0%

ido: 0:00:01:70

Aval.RTR : 0.0436946759
Aval.RAR : 4.3596675740
Aval.lnt :-2.8924152502
comprim.Med: 0.00

(

í'

;-d-------;-=-;-;;;----(;;)-------------
Numerode linhas: 72
Ilhasesp ciais : 36 Area : 0.00--------- ,

Prof.med. Relat.Assim. ReIat.Assim.Real Connect.
Linha: 11 3.54929577 0.07283702 0.76366857 6
Linha: 3.54929577 0.07283702 0.76366857 9

....

Linha: 3.52112676 0.07203219 0.75523025 5
Linha: 3.50704225 0.07162978 0.75101108 5
Linha: 3.50704225 0.07162978 0.75101108 4
Linha: 3.50704225 0.07162978 0.75101108 3
Linha: 3.50704225 0.07162978 0.75101108 3
Linha: 3.47887324 0.07082495 0.74257276 4
Linha: 3.45070423 0.07002012 0.73413443 10
Linha: 3.42253521 0.06921529 0.72569610 5
Linha: 3.33802817 0.06680080 0.70038.112 7
Linha: 3.33802817 0.06680080 0.70038112 4
Linha: 3.30985915 0.06599598 0.69194279 9
Linha: 2 3.19718310 0.06277666 0.65818949 5
Linha: 6 3.16901408 0.06197183 0.64975116 3
Linha: 24 3.00000000 0.05714286 0.59912120 14
Linha: 45 2.98591549 0.05674044 0.59490204 7
Linha: 53 2.97183099 0.05633803 0.59068287 6
Linha: 1 2.92957746 0.05513078 0.57802538 13
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Anexo 11

Núcleos de Integração de nm Setor do Conjnnto COlIAB/Carapicníba

Projeto

Situação em 1995

UIi.,.. .:3
MAIS INTEGRADO

1iV."",,,,,,---,,,, _..,-- , ,~;;K;:"";"'@)},,,,#,,",,r.'i-
-..d .. MAIS SEGREGADO
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Anexo 12

a) Mapa dos setores de levantamento das informações de movimento no ClonjuntoRubem Berta

..
;<:

~
~
~
~
ti'
~
~

(

('

4> II
r

( f

o
[

50 100 200
! , '

(~
,



Anexos 289

b) Distribuição espacial do movimento nos eixos

8 adultosem movimento

O crianças em movimento

cb
8 criançasparadas

8 adultosparados

MÉDIA DE MOVIMENTO TOTAL
cada cfrculo corresponde a 0,5 pessoas/100m

o
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50 100 200
!

F
. -_o -. --"
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8 homensem movimento

O mulheresem movimento

o criançasem movimento ~
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MÉDIA DE PESSOAS EM MOVIMENTO
cada crrculo corresponde a 0,5 pessoas/100m
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~

.

8 homensparados

8 mulheresparadas

cb
8 criançasparadas

MÉDIA DE PESSOAS PARADAS
cada circulo corresponde a 0,5 pessoas/100m

o
t

50 100 200
!

-- - .......
, . ~- ~-~-~;:; '!!!



Anexos

cj)

li;;;:

292

8 adultosem movimento

8 criançasparadas

MÉDIADE ADULTOS EM MOVIMENTO
E CRIANÇAS PARADAS

cada círculo corresponde a 0,5 pessoas/100m
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c) Mapa da distribuição da integração e uso do solo por eixo da amostra

~

o comércio e serviços. paradade ônibus. escolas e creches. áreasdejogodefutebol

cb
. oficinas mecânicas. equipamentosde saúde

. templosligrejas

o
t

50
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100 200
!



d) Tabela geral das médias de movimento, valores das medidas sintáticas por espaço da amostra e correlações entre variáveis
>-
Q
~

N\O.,..

)

Roule lenghl moulng(adultl slandlng(adult) Tolalladult' moulng(chlldren) slandlnglchlldrenl lolallchlldren' moulng(lolalJ slandlng(lolall lolal(lolall STRNO1NGMEN MOUINGMEN

I I 2.688 6.128 3.468 9.588 1.728 .758 2.478 7.848 4.218 12.858 2.388 3.318
2 2 1.128 1.298 2.588 3.798 .438 .688 1.118 1.728 3.188 4.988 2.188 .938
3 3 .768 .378 3.638 4.888 .218 1.118 1.328 .588 4.748 5.328 3.478 .378
4 4 .828 2.188 .888 2.988 .888

"
1.328 2.288 2.988 2.288 5.188 .498 .988

5 5 .388 .428 .328 .748 .538 .118 .648 .958 . .438 1.388 8 .118
6 6 '- .398 2.468 .628 3.888 1.648 1.548 3.188 4.188 2.168 6.268 .188 1.338
7 7 .488 2.888 1.888 3.888 1.688 2.588 4.188 3.688 3.588 7.188 .788 1.888
8 8 .318 1.428 .778 2.198 .988 1.168 2.868 2.328 1.938 4.258 .658 .528
9 9 .488 19.988 .8.688 28.588 4.688 1.588 6.188 24.588 18.188 34.688 5.688 18.388

18 18 .388 .488 1.338 1.738 .668 2.888 2.668 1.868 3.338 4.398 .888 .138

11 11 .588 .888 '.968 1.768 .968 3.448 4.488 1.768 4.488 6.168 .648 .488
12 12 .658 3.148 .988 4.128 1.118 3.888 4.198 4.258 4.868 8.318 .868 1.858
13 13 1.828 18.828 15.968 34.788 3.738 2.248 5.978 22.558 18.288 48.758 9.578 9.538
14 14 .558 15.288 5.468 28.668 4.448 2.478 6.918 19.648 7.938 27.578 4.158 6.848
15 15 .718 1.248 .868 1.388 1.810 8 1.818 2.258 .868 2.310 8 .458
16 16 .488 .258 .588 .838 .428 .588 1.888 .678 1.168 1.838 .428 .178
17 17 .788 .698 .118 .888 .918 .918 1.828 1.688 1.828 2.628. .118 .488
18 18 1.898 .668 3.128 3.788 1.368 .158 1.518 2.828 3.278 5.298 2.868 .448
19 19 .738 8.778 3.348 12.118 2.888 .938 3.818 18.858 4.278 15.128 .848 1.828
28 28 .288 .298 3.438 3.728 8 1.888 1.888 .298 4.438 4.728 2.868 .148
21 21 .538 .688 .988 1.588 .158 .538 .688 .758 1.518 2.268 .388 .388
22 22 .388 6.428 . .328 6.748 1.378 2.428 3.798 7.798 2.748 18.538 .118 3.858
23 23 .678 .488 8 .488 .128 .428 .548 .688 .428 1.828 8 .868
24 24 .648 .138 8 .138 .198 8 .198 .328 8 .328 8 8
25 25 .278 .388 1.778 2.878 .158 .748 .898 .458 2.518 2.968 1.338 .158
26 26 .388 1.378 1.378 2.748 .328 2.888 2.328 1.698 3.378 5.868 .748 1.858
27 27 .468 1.388 1.838 3.138 .528 3.138 3.658 1.828 4.968 6.788 .788 .788
28 28 .428 .768 .198 .958 .388 .388 .768 1.148 .578 1.718 8 .298
29 29 1.138 1.108 .888 1.988 .468 1.638 2.898 1.568 2.518 4.878 .688 .678
38 38 1.268 1.828 .928 1.948 .448 1.598 2.838 1.468 2.518 3.978 .418 .638
31 31 .988 2.848 .288 2.248 .778 .248 1.818 2.818 .448 3.258 .288 .988
32 32 1.788 5.348 8.878 13.418 .898 1.258 2.148 6.238 9.328 15.558 5.888 3.158
33 33 .338 1.788 .248 1.948 .488 .248 .728 2.188 .488 2.668 .248 .978
34 34 .248 2.588 2.668 5.168 .338 .588 .838 2.838 3.168 5.998 1.588 1.588
35 35 .868 4.478 9.128 13.598 1.910 .988 2.898 6.388 18.188 16.488 4.148 2.288
36 36 .788 3.718 .348 4.858 1.668 1.898 2.758 5.378 1.438 6.888 .178 1.898
37 37 .588 4.968 1.688 6.648 1.128 .728 1.848 6.888 2.488 8.488 1.288 2.648
38 38 1.238 3.518 1.828 5.338 1.858 2.188 4.838 5.368 4.888 9.368 1.438 2.188
39 39 1.828 .788 ,1.188 1.968 .278 1.378 1.648 1.858 2.558 3.688 .948 .318
48 48 .568 .148 .798 .938 .148 .148 .288 .288 .938 1.218 .718 8
41 41 .798 .768 .668 1.428 .288 3.198 3.398 .968 3.858 4.818 .410 .258
42 42 .578 2.178 .568 2.738 .848 5.688 6.528 3.818 6.248 9.258 .428 1.858
43 43 .588 3.688 8 3.688 2.888 .168 2.168 5.688 .168 5.768 8 1.288
44 44 .578 4.918 4.498 9.488 1.828 .848 2.668 6.738 5.338 12.868 2.118 2.328
45 45 .588 8.648 9.688 18.328 5.288 3.848 9.128 13.928 13.528 27.448 7.688 4.648
46 46 .910 .488 .358 .838 .268 1.548 1.888 .748 1.898 2.638 8 .318
47 113 .578 .918 ' .848 1.758 .918 2.468 3.378 1.828 3.388 5.128 .498 .358
48 51. 1.148 ,2.498 1.238 3.728 .988 4.468 5.448 3.478 5.698 9.168 .748 .848
49 112 .318 .138 .651J .788 - 8 - 1.558 1.558 .138 2.288 2.338 .268 8
58 52 .988 .988 .488 1.388 .318 .628 .938 1.298 '1.828 2.318 .488 .638
51 53 .258 .328 L768 ' 2.888 .488 1.448 1.928 .888 3.288 4.888 1.688 8
52 54 .148 7.718 1.718 9.428 7.148 6.888 13.148 14.858 7.718 22.568 .298 2.868
53 55 .528 2.628 .778 3.398 2.158 2.548 4.698 4.778 3.318 8.888 .388 1.388
54 56 .488 .988 1.888 1.988 1.888 1.288 2.288 1.988 2.288 4.188 .788 .588
55 57 .228 .558 8 .558 8 . ',368 .368 ,558 .368 .910 o .558
56 58 .288 .288 .288 .488 .208 .408 .680 .488, .600 1.888 8 .288
57 59 .838 1.338 8 1.338 8 8 8 1.338 8 1.338 8 1.330
58 68 .438 .848 1.388 2.148 .898 .378 .468 .938 1.678 2.688 1.218 .560
59 61 .838 8 1.330 1.338 1.338 8 1.338 1.330 1.338 2.668 1.338 8
68 62 .288 .438 .718 1.148 .570 .438 1.888 1.880 1.140 2.140 .578 .290
61 63 .138 8 5.850 5.858 8 4.310 4.318 8 18.168 18.160 2.460 o
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STRNDING WDMEN MDUING WOMEN TOTRl MEN TOTRl WOMEN UNE NUM8ER l/H Of RRR [ONNECTIUITY [ONTROl URLUE l/H Of RR DEPTH PREUIOUS UNE In(M) of moulng(adult)

1

)-"
1 1.150 2.800 5.618 '.958 548 1.99404 26 6.15 5.65270 4 I 1.812 !:I

o
2 .90 .60 .88 .758 121 1.5529 4 1.738 2.5605 5 9 .255

.160 8 . .840 .168 264 1.5128 5 1.18 2.6682 5 5 -.994
4 .98 1.120 1.470 1.510 24 1.24854 4 1.5 2.20887 5 188 .742
5 .20 .20 .110 .640 20 1.42697 2 .61 1.89192 4 4 .868
6 .418 1.10 1.438 1.540 21 1.80069 9 2.765 4.8289 187 .980
7 . .200 1.000 1.780 1.200 282 1.42085 5 .61 1.74102 4 106 .69
8 .IO .900 1.178 1.08 25 1.78612 4 .656 .57171 6 .51
9 .800 9.688 15.980 12.680 542 2.12066 21 .146 5.20940 104 2.991

10 .58 .270 .98 .880 28 1.77100 .273 .40021 45 -.916
11 .20 .480 1.040 .720 In 1.5017 5 2.833 2.6115 4 180 .22
12 .128 2.090 1.918 2.210 9 1.92825 6 .628 .05068 48 1.144
13 6.90 9.290 19.100 15.680 542 2.12866 21 .146 5.25948 184 2.95
14 1.18 9.168 18.190 10.470 1 2.28662 48 7.650 6.51124 2 8 2.721
15 .868 .798 .458 .858 26 1.78291 7 1.889 .88464 66 .215
16 .178 .088 .598 .250 198 1.42954 6 1.182 .88888 4 7 -1.86
17 o .298 .518 .298 248 1.6248 6 1.466 .88888 91 -.nl
18 .268 .228 .88 .488 51 1.67897 .334 .45581 8 -.416
19 .518 1.698 2.668 2.280 I 2.28662 48 7.658 6.51124 2 O 2;171
28 .578 .140 .888 .710 6 1.66769 2 .275 .17889 69 -"'20
21 .680 .20 .688 .910 159 1.4622 4 1.243 2.48282 4 267 -.511
22 .210 .no .168 .508 17 1.82718 18 2.455 4.265 479 1.059
2 o .428 .860 .428 85 1.59092 8 .955 .6880 I 4 271 .74
24 8 .IO 8 .10 2H 1.4899 7 .822 .2588 5 408 -2.848
25 .440 .150 1.488 .598 19 1.24269 2 .226 2.82771 5 97 1.284
26 .68 .28 1.790 .950 119 1.5282 12 2.46 4.19619 4 484 .15
27 1.040 .618 1.488 1.650 154 1.4746 7 1.867 .28288 4 264 .262
28 .198 .488 .290 .678 22 I. 79895 6 .640 .76110 64 -.274
29 .280 .420 1.270 .700 40 1.64 74 6 1.286 2.94506 2 25 .095

o .510 .80 1.040 .890 26 1.45625 7 1.488 .24998 89 .020
1 o 1.068 1.188 1.068 550 1.84243 14 4.212 4.576 17 .71

I 2 2.990 2.198 8.28 5.188 I 2.20662 40 7.650 6.51124 2 83 1.675

I 33 o .70 1.210 .70 5 1.67826 10 .675 4.05746 2 515 .51
1.170 1.000 .008 2.170 598 1.67968 6 .67 .77945 I 11 .916

5 4.980 2.190 6.420 7.178 2.0488 20 .806 5.16451 72 1.497
6 .170 1.88 2.060 2.008 45 1.64628 10 2.95 .8648 4 474 1.11
7 .480 2.20 .840 2.808 194 1.9884 5 .666 2.87627 5 44 1.601
8 .98 1.8 .618 1.728 28 1.21868 18 2.812 2.6156 6 19 1.256
9 .240 .478 1.250 .718 451 1.8988 7 1.942 .21279 7 455 -.248

40 .078 .148 .718 .210 469 .98952 2 .9 1.74102 8 296 -1.966
41 .258 .518 .668 .768 444 I.OH9 4 1.2 2.582 8 291 -.274
42 .148 1.128 1.470 1.268 7 1.18666 5 2.125 2.66182 7 27 .775
4 o 2.480 1.288 2.408 161 1.9688 4 .825 2.48282 6 26 1.281
44 2.98 2.688 4.48 4.998 I 1.66428 4 .788 2.60698 5 25 1.591
45 2.088 4.008 12.248 6.088 7 1.89514 10 1.942 .99542 4 28 2.156
46 .58 .168 .IO .518 24 1.71891 8 1.79 .55564 4 484 -.7H
47 .58 .568 .848 .910 78 1.59667 6 .762 .29226 4 544 -.094
48 .498 1.658 1.588 2.148 62 1.62887 12 1.714 4.19761 4 488 .912
49 .90 .138 .268 .528 176 1.41688 6 .811 .0988 5 543 -2.848
50 8 .60 1.08 .60 218 1.7275 5 1.666 2.60 I 9 5 272 .828
51 .168 .20 1.688 .488 90 1.56488 2 :258 2.55582 4 476 -1.1 9
52 1.48 4.860 .158 6.298 197 1.6991 '4 1.788 2.28807 6 285 2.043
5 .80 1.28 1.768 1.610 9 1.192'15 4 .825 2.48282 7 33 .96'1
54 .08 .480 1.200 .788 12 1.21578 8 2.817 .45\8 7 287 -.185
55 8 8 .558 8 441 1.04588 5 2.158 2.66102 8 498 -.598
56 .288 o .288 .288 48'1 .9229'1 1.280 I. 7299 9 586 -1.689 N
57 o 8 1.338 .8 584 .89527 2 .833 1.1646 10 491 .285 I.D
58 .098 .288 1.778 .70 488 .95234 2 1.888 1.8568 10 n -.\74 VI

8 o \.8 8 437 1.86882 2 .750 l.27n 9 507 .
68 .148 .148 .868 .288 332 1.22818 4 I.IO 2.12'15 8 338 -.844
6\ '1.308 8 2.460 .80 41 1.01788 .788 2.08112 9 508 .
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) ) ...J J J J ..-/ ...J J J -' J ./ ..! / / ,/ '..J ..J J .../ ..J ...... ./ '--" ' / ' ' '-- '--" '-' '-o ~ '-./

InIH) DfslandlngladuUJ InIH) Df TolaUaduU) InIH) Df moulnglchlldrenJ InlHJ Df slandlnglchlldrenJ In(HI Df 10laUchlldrenJ 'InIH) Df moulng(tolall InIH) Df slandlng(tolall InIH) Df 10laUlolall

I

»
I 1.241 2.260 .542 " -.280 .904 2.059 1.437 2.489 Q
2 .916 I.H2 -.844 -.386 . .104 .542 1.157 1.589 51

3 1.289 1.386 -1.561 .104 .278 -.545 1.556 1.671
4 -.128 1.092 -.128 .278 .788 1.092 .788 1.645
5 -1.1 39 .301 -.635 -2.207 -.446 -,051 -.844 .322
6 -.478 1.125 .495 .432 1.157 1.411 .770 1.834
7 O 1.099 .470 .916 1.411 1.281 1.253 1.960
8 '"

-.261 .784 --.105 .148 .723 .842 .658 1.447
9 2.152 3.350 1.526 .405 1.808 3,199 2.313 3.544

10 ,285 .548 -.416 .693 .978 ' .058 1.203 1.479
11 c.041 .565 -.041 ,, 1.235 1.482 , .565 1.482 1.818
12 -.020 1.416 .104 ' 1.125 1.433 1,447 1.401 2.117
13 2.770 3.549 1.316 .806 1.787 3.116 2.901 3.707
14 1.697 3.028 1.491 .904 1.933 2.970 2.071 3.317
15 -2.813 .262 .010 . .010 .81 I -2.813 .837
16 .545 -.186 -.868 -.545 '. O -.400 .148 .604
17 -2.207 -,223 -,094 -.094 .599 .470 ,020 .963
18 1.130 I.HO .307 -1.897 .412 .703 1.185 1.666
19 1.286 2.494 .732 -,073 1.102 2.384 1.452 2,716
20 1.2H 1.314 . O O -1.238 1.488 1.552
21 -.020 .457 -1.897 -.635 -.386 -.288 .412 ,815
22 -1.1 39 1.988 .315 ,884 1.332 2,053 1.088 2,354
23 . -.734 -2.120 -.868 -.616 ,511 ,868 .020
24 . 2,040 -1.661 . -1.661 ' -1.1 39 . -1.1 39
25 .571 .720 -1.897 -,301 -.117 -.799 .920 1.005
26 .315 1.008 -1.1 39 ,693 .042 .525 1.215 1.621
27 .604 1.141 -,654 1.141 1.295 .599 1.601 1.914
20 -1.661 -.051 -.960 -.960 .274 .131 -.562 .536
29 -.128 .603 -.777 .409 .737 .445 .920 1.404
30 -.003 .663 -.021 .464 .700 .370 .920 1.379
31 -1.609 .806 -,261 - 1.427 .010 I.OH -.021 1.179
32 2.000 2.596 -.117 .223 .761 1.029 2.232 2.744
H - 1.427 .663 -.734 -1.427 -.329 ,779 -.734 .970
34 .970 1.641 -1.1 09 -.693 -.186 1.040 1.151 1.790
35 2.210 2.609 .647 -.020 1.061 1.053 2.313 2.002
36 - 1.079 1.399 .507 .006 1.012 1.601 .358 1.917
37 .519 1.893 .113 -,329 .610 1.005 .075 2.138
38 .599 1.673 .615 .779 1.394 1.679 1.306 2.236
39 .166 .673 -1.309 .315 .495 ,049 .936 1.281
40 -.236 -.073 -1.966 -1.966 -1.273 -1.273 -.073 .191
41 -.416 ,351 -1.609 1.160 1.221 -.041 1.348 1.571
42 -,580 1.004 -.174 1.737 1.875 1.102 1,831 2,225
43 . 1.281 .693 -1.833 .770 1.723 -1,833 1.751
44 1.502 2.241 .599 -.174 .978 1.907 1.673 2.490
45 2.270 2.908 1.664 1.345 2.210 2.633 2,604 3.312
46 - 1.050 -.186 -1.347 .432 .580 -.301 .637 .967
47 -.174 .560 -.094 .900 1.215 .599 1.1 94 1.633
48 .207 1.314 .020 1.495 1.694 1.244 1.739 2.215
49 -.431 -.248 . .438 .438 -2,040 .788 .846
50 -.916 .322 1.171 .478 -.073 .255 .020 .837
51 .565 .732 -.734 .365 .652 -.223 1.163 1.386
52 ,536 2,243 1.966 1.792 ,2.576 - 2.698 2.043 3.116
53 -.261 1.221 .765 .932 1.545 1.562 1.197 2.009
54 O .642 O .182 .788 ,642 .788 1.411
55 . -,598 . -1.022 1.022 .598 -1.022 -,094
56 -1.609 ,916 -1.609 -,916 -' -,511 -,916 -.511 O

t-J57 . .285 '. . . \ . .285 . .285 'O
58 .262 .761 -2.408

' .
-.994 -.777 -.073 .513 .956 0\

59 " .285 .285 .285 .. .285 ,285 .285 .978
60 -.342 .131 -.562 '-.844 O O .131 .761
61 1.766 I.766 . 1.461 1.461 . 2.318 2.318
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101H)of STRN01NGMEN 10lH' of MOUINGMEN 101H)of STRNOINGWOMEN 10(H)of MOUINGWOMEN 10lH' of TOTRLMEN 101H) of TOTRLWOMEN Sqrl of moulogladultl Sqrl of slaodlog(adultl SqrlofTolaUadult1

I .833 1.'97 .148 1.838 1.725 1.374 2.474 1.868 3.895
2 .742 -.873 -.942 -1.822 1.189 -:288 1.136 '.581 1.947
3 1.244 -.994 -1.833 . 1.345 1.833 .688 1.985 2.888
4 -.713 -.828 -.942 .113 .385 .412 1.449 .938 1.726
5 . -2.287 -1.139 -1.139 -2.287 -.446 .648 .566 .868
6 -2.383 .285 -.892 .122 .358 .432 1.568 .787 1.755
7 -.35 8 -1.689 8 .531 .182 1.414 1.888 1.732
8 -.431 -.654 -2.848 -.105 .157 .838 1.192 .877 1.488
9 1.723 2.332 1.899 2.262 2.766 2.534 4.461 2.933 5.339

18 -.223 -2.848 -.635 -1.389 -.873 -.223 .632 1.153 1.315
11 -.446 -.916 -1.139 -.9'6 .839 -.329 .094 .988 1.327
12 -.151 .849 -2.128 .737 .647 .793 '.772 .998 2.838
13 2.259 2.254 1.855 2.229 2.958 2.752 4.338 3.995 5.897
.4 1.423 I. 798 .278 2.215 2.321 2.349 3.899 2.337 4.545
'5 . -.799 -2.813 -.236 -.799 -.163 1.114 .245 1.148
16 -.868 -1.772 -1.772 -2.526 -.528 -1.386 .588 .762 .911
17 -2.287 -.916 . -1.238 -.673 -1.238 .831 .332 .894
18 1.851 -.821 -1.347 -1.514 1.194 -.734 .812 1.766 1.944
19 -.174 .599 -.673 .525 .978 .788 2.961 1.828 3.488
28 '.851 -1.966 -.562 -1.966 '.899 -.342 .539 1.852 1.929
21 -1.284 -.968 -.386 -1.478 -.386 -.894 .775 .998 1.257
22 -2.287 1.115 -1.56' 1.215 '.151 1.275 2.534 .566 2.596
23 . 2.813 . -.868 -2.813 -.868 .693 8 .693
24 . . . -2.848 . -2.848 .361 8 .361
25 .285 -1.897 -.821 -1.897 .392 -.528 .548 1.338 1.439
26 -.38' .849 -.462 -1.139 .582 -.851 1.178 1.178 1.655
27 -.248 -.357 .839 -.494 .392 .581 1.148 1.353 1.769
28 . -1.238 -1.661 -.734 -1.238 -.488 .872 .436 .975
29 -.511 -.488 -1.273 -.868 .239 -.357 1.849 .938 1.487
38 -.892 -.462 -.673 -.968 .839 -.117 1.818 .959 1.393
31 -1.689 -.828 . .858 .166 .858 1.428 .447 1.497
32 1.625 1.147 1.895 .184 2.188 1.645 2.311 2.841 3.662
33 -1.427 -.838 . -.315 .191 -.315 1.384 .498 1.393
34 .485 .485 .157 8 1.899 .775 1.581 1.631 2.272
35 1.421 .824 1.685 .784 1.859 1.978 2.114 3.828 3.686
36 -1.772 .637 -1.772 .684 .723 .693 1.926 .583 2.812
37 .182 .971 -.734 .842 1.345 1.838 2.227 1.296 2.577
38 .358 .779 -.942 .285 '.284 .542 1.873 1.349 2.389
39 -.862 -1.171 -1.427 -.755 .223 -.342 .883 1.886 1.488
48 -.342 . -2.659 -1.966 -.342 -1.56' .374 .889 .964
41 -.892 -1.386 -1.386 -.673 -.416 -.274 .872 .812 1.192
42 -.868 .849 -1.966 .1'3 .385 .231 1.473 .748 1.652
43 . .182 . .875 ..82 .875 1.897 8 1.897
44 .747 .842 .871 .956 1.488 1.607 2.216 2.1'9 3.866
45 2.828 1.535 .732 1.386 2.585 1.885 2.939 3.111 4.288
46 . -1.17' -1.858 -1.833 -1.171 -.673 .693 .592 .9' 1
47 -.713 -1.858 -1.858 -.588 -.174 -.894 .954 .917 1.323
48 -.381 -.174 -.713 .581 .457 .761 1.578 1.189 1.929
49 -1.347 . -.942 -2.848 -1.347 -.654 .361 .886 .883
58 .916 - .462 - . -1.822 .B38 -'.822 .998 .632 1.175
51 .478 . -1.833 -1.139 .478 -.734 .566 1.327 1.442
52 -1.238 1.851 .358 1.581 1.147 1.839 2.777 1.388 3.869
53 -.968 .322 -.968 .287 .565 .476 1.619 .877 1.841
54 -.357 -.693 -1.204 -.916 .182 -.357 .949 1.888 1.378
55 . -.598 . . -,598 . .742 O .742
56 . -1.689 -1.689 . -1.689 -1.689 .447 .447 .632
57 . .285 . . .285 . 1.'53 ,O 1.153
58 .191 -.588 -2.408 -'.273 .571 -.994 .917 1.148 1.463
59 .285 . . . .285 . O 1..53 1.153
60 -.562 -1.238 -1.966 -1.966 -.151 -1.273 .656 .843 1.068
61 .900 . 1.218 . .908 1.218 O 2.419 2.419
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Sqrl Df moulng(childrenl Sqrl Df slanding(childrenl Sqrl Df 10laUchildrenl Sqrl Df moulngUolall Sqrl Df slandlngUolall Sqrl Df 10laUlolall Sqrl DfSTRNDINGMEN Sqrl Df MDUINGMEN
-'

I

»"1 1.311 .866 1.572 2.880 2.052 3.471 1.517 1.819 Ç12 . .656 .825 1.054 1.311 1.783 2.214 1.449 .964 fi
3 .458 1.054 . 1.149 .762 2.177 2.307 1.863 .688
4 .938 1.149 . 1.483 1.726 1.483 2.276 .788 .998
5 .728 .332 .880 .975 .656 1.175 O .332
6 1.281 1.241 1.783 2.025 1.470 2.502 .316 1.153
7 1.265 1.581 2.025 1.897 1.871 2.665 .837 1.008
8 ' .949 1.077 1.435 1.523 1.389 2.062 .806 .721
9 2.145 1.225 2.470 4.950 3.178 5.882 2.366 3.209

18 .812 1.414 1.631 1.030 1.825 2.895 .894 .361
11 . .980 1.855 2.098 1.327 2.098 2.482 .880 .632
12 1.054 .1.755 2.047 . 2.062 2.015 '2.883 .927 1.025
13 1.931 1.497 2.443 .4.749 4.266 6.384 3.094 3.087
14 2.107 1.572 2.629 N. 4.432 2.816 5.251 2.037 2.458
15 1.005 O 1.005 1.500 .245 1.520 O .671
16 .648 .762 . 1.000 . .819 1.077 1.353 .648 .412
17 .954 .954 1.349 1.265 1.010 1.619 .332 .632
10 1.166 .387 1;229 1.421 1.808 2.380 1.691 .663
19 1.442 .964 1.735 3.294 2.066 3.888 .917 1.349
20 8 1.000 1.000 .539 2.105 2.173 1.691 .374
21 .387 .728 .825 .866 1.229 1.503 .548 .61622 1.178 1.556 1.947 2.791 1.655 3.245 .332 1.74623 .346 -- .648 .735 .775 .648 1.010 O .24524 .436 O .436 .566 O .566 O O
25 .387 .860 .943 .671 1.584 1.720 1.153 .387
26 .566 1.414 1.523 1.380 1.836 2.249 .860 1.825
27 .721 1.769 1.910 1.349 2.227 2.604 .883 .837
28 .616 .616 .872 1.068 .755 1.308 O .53929 .678 1.277 1.446 1.249 1.584 2.017 .775 .819
30 .663 1.261 1.425 1.208 1.584 1.992 .640 .794
31 .877 .490 1.005 1.676 .663 1.803 .447 .998
32 .943 1.118 1.463 2.496 3.053 3.943 2.254 1.775
33 .693 .490 .849 1.476 .693 1.631 .490 .985
34 .574 .707 .911 1.682 1.778 2.447 1.225 1.225
35 1.382 .990 1.700 2.526 3.178 4.060 2.035 1.510
36 1.288 1.044 1.658 2.317 1.196 2.608 .412 1.375
37 1.058 .849 1.356 2.466 1.549 2.912 1.095 1.62538 1.368 1.476 2.087 2.315 2.000 3.059 1.196 1.476
39 .520 1.170 1.281 1.025 1.597 1.897 .970 .557
48 .374 .374 .529 .529 .964 1.100 .843 O
41 .447 1.786 1.841 .980 1.962 2.193 .640 .500
42 .917 2.383 2.553 1.735 2.498 3.041 .648 1.02543 1.414 .400 1.470 2.366 .400 2.400 O 1.09544 1.349 .917 1.631 2.594 2.309 3.473 1.453 1.523
45 2.298 1.960 3.020 3.731 3.677 5.238 2.757 2.154
46 .518 1.241 1.342 .860 1.375 1.622 O .557
47 .954 1.560 1.836 1.349 1.817 2.263 .700 .59248 . .990 2.112 2.332 1.863 2.385 3.027 .860 .917
49 O 1.245 1.245 .361 1.483 1.526 .510 858 .557 .787 .964 1.136 1.0lO 52 632 .9451 .693 1.200 1.386 .894 1.789 2.000 1.265 O
52 2.672 2.449 3.625 3.854 2.777 4.750 .539 1.69153 1.466 1.594 , 2.166 2.184 1.819 2.843 .616 1.17554 1.000 1.095 1.483 . 1.378 1.483 2.025 .8H .787
55 8 '.600 .600 .742 .600 .954 O .74256 .447 '.632 " .775 .632 .775 1.000 O .44757 O O O 1.153 O 1.153 O 1.153 N

\O58 .300 .608 .678 .964 1.292 1.612 1.180 .748 0059 ., 1.153 O 1.153 ", .1.153 1.153 1.631 1.153 O
60 .755 .656 1.080 '1.000 1.868 1.463 .755 .539
61 O 2.876 2.076 O 3. I 87 3.187 1.568 O
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Sqrl 01 STANOINGWOMEN Sqrl 01 MOUINGWOMEN Sqrl 01 TOTALMEN Sqrl 01 TOTALWOMEN

I 1.872 1.673 2.369 1.987
2 .624 .688 1.741 .866
3 .488 8 1.968 .489
4 .624 1.858 1.212 1.229
5 .566 .566 .332 .888
6 .648 1.863 1.196 1.241
7 .447 1.888 1.384 1.895
8 " .361 .949 1.882 1.815
9 1.732 3.898 3.987 3.558

18 .728 .528 .964 .894
11 .566 .632 1.828 .849
12 .346 1.446 1.382 1.487
13 2.528 3.848 4.378 3.968
14 1.145 3.827 3.192 3.236
15 .245 .889 .671 .922
16 .412 .283 .768 .588
17 8 .539 .714 .539
18 .518 .469 1.817 .693
19 .714 1.388 1.631 1.483
28 .755 .374 1.732 .843
21 .825 .488 .825 .954
22 .458 1.836 1.778 1.892
23 8 .648 .245 .648
24 8 .361 8 .361
25 .663 .387 1.217 .768
26 .794 .566 1.338 .975
27 1.828 .781 1.217 1.285
28 .436 .693 .539 .819
29 .529 .648 1.127 .837
38 .714 .616 1.828 .943
31 8 1.838 1.886 1.838
32 1.129 1.488 2.869 2.276
33 8 .854 1.188 .854
34 1.882 1.888 1.732 1.473
35 2.232 1.488 2.534 2.678
36 .412 1.353 1.435 1.414
37 .693 1.523 1.968 1.673
38 .624 1.153 1.988 1.311
39 .498 .686 1.118 .843
48 .265 .374 .843 .458
41 .588 .714 .812 .812
42 .374 1.858 1.212 1.122
43 8 1.549 1.895 1.549
44 1.546 1.612 '2.185 2.234
45 1.442 2.888 3.499 2.466
46 .592 .488 .557 .714
47 .592 .748 .917 .954
48 .788 1.285 1;257 1.463
49 .624 .361 .518 .121
58 8 .688 1.81 - --.688

51 ,488 .566 1.265 .693
52 1.196 2.285 1.775 2.588
53 .616 1.189 1.327 1.269
54 .548 .632 1.895 .837
55 8 ' 8 .742 8
56 .447 8 ' .447' .447
57 8 O 1.153 O
58 .388 .529 1.338 .688
59 8 O 1.153 8
68 .374 .374 .927 .529
61 1.838 n 1,568 1.838
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ADule Lenghl moulng(adulll slandlng(adulll Tolal(adull' moulng(chlldrenl slandlng(chlldrenl lotaUchlldren) moulng(lolal) slandlng(lolal) lolaUlolal) STHNOING MEN MOUING MEN

62 64 .758 2.298 2.488 4.698 .858 4.278 5.128 5.148 6.678 9.818 1.258 1.178
65 65 .148 .298 8 .298 8 8 8 .298 .8 .298 8 .298
64 66 .238 8 1.218 1.218 .558 8 .558 .558 1.218 1.548 1.848 8
65 67 .241J 8 2.858 2.858 .178 .558 .588 .178 5.168 5.558 1.888 8
66 68 .588 .158 .558 .668 .278 1.288 1.478 .488 1.758 2.158 .488 8
'67 69 .998 7.258 8.868 17.898 .6.148 5.778 9.918 15.578 15.658 27.888 5.768 2.588
68 78 .598 4.518 1.448 5.958 1.648 1.858 2.678 6.158 2.478 8.628 .928 1.648
69 71 1.828 .478 .288 .678 .128 .278

" .598 .598 .478 1.868 .288 .248
78 72 .588 4.428 7.168 11.588 1.898 .848 ' 2.758 6.518 8.888 14.518 5.168 2.428
71 75 .588 5.768 1.688 7,448 1.288 .728 2.808 7.848 2.488 9.448 .888 2.888
72 74 .928 1.780 1.488 5.268 1.588 1.618 2.918 5.888 5.898 6.178 .858 .968
75 75 .518 .788 2.598 5.578 .168 2.278 2.458 .948 4.868 5.888 1.578 .598
74 76 .518 8 .168 .168 8 .168 .168 8 .528 .528 .168 8
75 77 .618 8 .268 .268 8 .928 .928 8 1.188 1.188 .288 8
76 ,78 .168 .258 ,. .588 .758 8 5.588 5.588 .258 4.888 4.258 .588 8
77 79 .248 8 .178 .178 8 .588 .588 8 .678 .678 .178 8
78 88 .148 8 8 8 8 2.888 2.888 8 2.888 2.888 8 8
79 81 .118 8 .568 .568 8 2.918 2.918 8 5.278 5.278 8 8
88 82 .588 .888 .488 1.288 .278 .678 .948 1.878 1.878 2.148 .158 .488
81 85 .890 .988 5.518 4.418 .588 2.618 5.198 1.488 6.128 7.688 2.888 .568
82 84 .658 2.228 2.288 4.588 .498 1.118 1.688 2.718 5.598 6.188 1.978 1.118
85 85 .168 .758 1.758 2.588 8 .588 .588 .758 2.258 5.888 .258 .258
84 86 .558 .258 1.158 1.568 8 .588 .588 .258 1.458 1.668 .688 8
85 87 .768 .898 1.578 2.268 .58R .2.558 3.15R 1.478 5.928 5.598 .95R .57R
86 88 .588 .978 2.488 3.458 .55R 5.868 4.41R 1.528 6.348 7.858 1.798 .558
87 89 .468 .878 2.358 3.228 .898 5.578 5.668 .968 5.928 6.888 2.898 .618
88 98 .988 5.678 1.278 4.948 1:478 .658 2.12R 5.148 1.928 7.868 .788 1.768
89 91 .538 1.968 2.348 4.588 .838 .688 1.458 2.798 2.948 5.758 2.848 .688
98 92 .958 2.188 2.528 4.428 .768 1.458 2.198 2.868 3.758 6.618 1.188 1.898
91 95 .278 .158 .898 1.848 8 8 8 .158 .898 1.848 .598 .158
92 94 .588 .488 1.288 1.768 8 .488 .488 .488 1.768 2.248 .488 .528
93 95 1.628 2.228 1.688 3.988 .388 .588 .688 2.528 1.988 4.588 1.168 1.418
94 96 .858 2.828 5.f58 5.158 .678 1.868 1.738 2.698 4.198 6.888 1.858 1.588
95 97 .588 .678 8 .678 .558 1.288 1.758 1.288 1.288 2.488 8 .488
96 98 .588 .768 .628 1.388 .878 .628 .698 .858 1.24R 2.878 .878 .558
97 99 .758 1.848 .558 1.598 1.158 6.418 7.568 2.198 6.96R 9.158 .118 .558
98 188 .778 .858 .888 1.718 .568 1.258 1.618 1.198 2.158 5.528 .578 .528
99 181 1.888 1.418 1.878 2.488 1.888 2.558 5.558 2.418 5.428 5.858 .448 .658

188 182. 1.568 2.858 2.568 4.418 .828 1.218 2.298 2.878 5.578 6.448 1.628 1.158
181 185 .878 1.868 .748 1.888 1.818 1.958 2.948 2.878 2.678 4.748 .148 .528
182 184 .888 .258 .588 .758 .288 2.758 2.958 .458 5.258 5.788 .258 .858
185 185 .588 .728 .888 1.528 .168 1.768 1.928 .888 2.568 5.448 .488 .488
184 186 .948 1.918 .818 2.728 . .688 1.588 2.188 2.518 2.518 4.828 .648 .948
185 187 .588 .488 2.678 5.878 .558 5.688 4.158 .938 6.278 7.288 1.558 .488
186 188 .468 .788 1.918 2.698 .878 5.488 , 4.558 , 1.658 5.598 7.848 1.158 .898
187 189 .498 -, ---3..558 ------1.558 -4988 " .988 2.848 2.948 4.258 5.598 7.848 .988 1.598
188 118 1.158 .758 .988 1.658 .428 1.588 1.928 1.158 2.488 5.558 .498 .518
IR9 111 .848 .298 .988 1.198 .248 .558 .578 .538 1.258 1.76R .628 .148
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STRNOINGWOMEN MOUINGWOMEN TOTRLMEN TOTRLWOMEN LlNE NUM8ER l/H DFRRR CONNECTlUITY CONTROLURLUE l/H DFRR3 OEPTR PREUIOUSLlNE InIM)af maulng(adultl
.

62 1.178 1.128 2.400 2.298 298 1.23884 8 2.584 3.45399 8 495 .829
63 8 8 .298 8 145 1.43522 7 1.142 3.26577 7 348 -1.238
64 ,,178 8 1.848 .178 262 1.29198 3 .518 2.25163 7 347 .
65 1.838 8 1.800 1.838 187 1.47353 5 1.266 2.71852 6 345 .
66 .138 .138 .488 .268 118 1.46646 3 .633 2.13984 6 492 -2.848
67 6.148 4.858 6.148 18.998 6 1.87817 18 2.883 4.87888 5 532 1.978
68 .518 2.878 2.568 3.388 39 1.63275 5 1.288 2.78878 5 488 1.586
69 8 .248 .448 .248 76 1.68118 6 2.868 3.89388 5 414 -.755
78 4.888 2.888 5.588 6.888 5 1.98111 12 2.869 4.28598 4 168 1.486
71 .888 2.968 3.688 3.760 2 2.11277 9 1.242 4.31367 3 59 1.751
72 .650 .830 1.790 1.480 . 49 1.65795 18 3.490 3.86595 4 155 .577
73 1.820 .390 1.960 1.418 153 1.44199 5 1.826 2.68886 5 252 -.248
74 8 o .160 8 282 1.28612 4 .775 2.39638 6 395 .
75 .070 8 .200 .078 288 1.27621 4 .718 2.39638 6 486 .
76 o .250 .580 .250 215 1.35174 5 .843 2.78078 6 149 -1.386
77 8 o .178 8 316 1.28355 5 1.358 2.63602 7 429 .
78 o o o o 360 1.15192 3 .733 1.89581 8 505 .
79 .360 8 8 .360 295 1.24463 3 .750 1.8958I 7 150 .
80 .270 .400 .538 .678 287 1.34488 4 1.083 2.23846 7 389 -.223
81 .630 .540 3.240 1.178 141 1.42982 4 1.508 2.60698 7 428 -.185
82 .310 1.110 3.080 1.420 13 1.73542 11 1.526 4.19939 6 358 .798
83 1.580 .500 .508 2.000 149 1.41882 6 .892 3.02224 7 363 -.288
84 .530 .230 .600 .768 318 1.20537 4 1.433 2.68698 8 351 -1.470
85 .428 .538 1.328 .958 188 1.46430 15 3.570 4.63345 7 422 -.117
86 .690 .410 2.340 1.100 175 1.37751 15 3.172 4.84346 7 419 -.030
87 .268 .260 2.780 .520 56 1.59219 6 .641 3.52167 6 376 -.139
88 .498 1.928 2.548 2.410 4 1.95384 16 3.611 4.76389 5 426 1.300
89 .380 1.280 2.728 1.588 34 1.66918 6 .905 3.24329 5 248 .673
90 1.140 1.818 2.270 1.150 158 1.44935 7 1.293 3.24998 '6 162 .742
91 .388 8 .740 .380 199 1.42595 6 2.476 2.93330 6 241 -1.897
92 .888 .160 .800 .960 182 1.44671 6 1.583 2.94506 6 127 -.734
93 .520 .818 2.570 1.330 548 1.99404 26 6.153 5.65270 4 I .798
94 1.380 .720 3.130 2.828 12 1.83647 18 3.425 4.83237 5 246 .703
95 8 .278 .488 .278 11 1.85793 12 1.685 4.28598 5 238 -.480
96 .558 .218 .620 .768 526 1.54755 13 2.288 4.47183 6 173 -.274
97 .448 .710 .440 1.150 220 1.35128 5 .504 3.17468 7 219 .039
98 .310 .318 1.090 .628 166 1.38858 11 3.142 4.83737 7 164 -.186
99 .638 .780 1.878 1.410 235 1.32338 11 1.679 4.10641 8 388 .344

188 .740 .988 2.778 1.640 164 1.39492 18 1.592 4.80762 8 191 .718
101 .688 .748 .468 1.340 188 1.50364 12 1.946 4.24468 7 349 .058
102 .258 .200 .300 .458 287 1.26842 18 2.759 3.86595 8 198 -1.386
183 .488 .320 .800 .728 363 1.15863 11 1.952 4.31441 9 189 -.329
184 .178 .980 1.580 1.158 379 1.16236 6 1.085 3.06942 8 281 .647
185 1.330 8 1.730 1.330 350 1.28387 4 .875 2.39638 7 185 -.916
186 .780 .780 1.220 1.4811 289 1.41277- 8 1.752 3.45318 6 184 -.248
187 .658 1.968 2.298 2.618 114 1.52265 18 1.568 3.93749 6 208 1.289
188 .428 .428 .888 .840 204 1.42646 1I 3.711 4.83737 6 182 -.315
189 .290 .148 .768 .438 95 1.61944 8 1.888 3.84036 5 225 -1.238



(

I

»
Q
9

i,o

w
o
t-..)

" -, \ \
J

InlHI of slandlngladulll InlHI of Tolal(adult) InlHI of moulnglchlldren) InlHI of slandlnglchlldrenl InlHI of lolal(childrenl InlHI of moulng!tolall InlHI of slandlng!tolall InIH) of 10lal(Iolall

62 .875 1.545 .-.163 1.452 1.633 1.144 1.898 2.283
63 . - '-1.238 . . . -1.238 . -1.238
64 "" .191 .191 -1.189 . -I. I 89 -1.189 .191 .432
65 1.848 1.848 -1.772 -1.189 -.693 -1.772 1.151 1.283
66 -.635 .416 -1.389 '.182 .385 -.916 .548 .756
67 2.182 ,2.838 1.815 1.327 2.294 2.593 2.612 3.296
68 .365 1.783 .495 .838 .982 1.816 .984 2.151
69 - 1.689 -.488 -2.128 -1.389 -.942 -.528 -.755 . .858
78 1.969 2.449 .637 -.174 1.884 1.842 2.879 2.661
71 .519 2.887 .247 -.329 .693 1.952 .875 2.245
72 .392 1.182 .262 .476 1.868 1.125 1.128 1.828
73 .952 1.215 -1.833 .828 .888 -.862 1.581 1.758
74 -1.833 -1.833 . -1.833 -1.833 . -1.139 -1.139
75 -1.347 -1.347 . -.883 -.883 . .166 .166
76 -.693 -.288 . 1.253 1.253 -1.386 1.386 1.447
77 -1.772 -I. 772 . -.693 -.693 . -.488 -.488
78 . . . .693 .693 . .693 . .693
79 -1.822 -1.822 . 1.868 1.868 . 1.185 1.185
88 -.916 .182 1.389 -.488 .862 .868 .868 .761
81 1.256 1.484 -.545 .959 1.168 .392 1.812 2.828
82 .824 1.584 -.113 .184 .418 .997 1.221 1.888
83 .568 .916 . -.693 -.693 -.288 .811 1.899
84 .122 .387 . -1.284 -1.284 -1.478 ,358 .587
85 .315 .815 -.545 .936 1.141 .385 1.366 1.685
86 .988 1.238 -.598 1.351 1.484 .419 1.847 2.861
87 .854 1.169 2.488 1.273 1.297 .841 1.778 1.929
88 .239 1.597 .385 -.431 .751 1.637 .652 1.954
89 .858 1.459 -.186 -.511 .358 1.826 1.878 1.746
98 .842 1.486 -.274 .358 .184 1.851 1.322 1.889
91 -.117 .839 . . . -1.897 -.111 .839
92 .247 .565 . -.134 -.134 -.734 .565 .886
93 .519 1.361 -1.284 -1.284 -.511 .924 .683 1.584
94 1.14I 1.639 -.488 .858 .518 .998 1.433 1.929
95 . -.488 -.635 .182 .518 .182 .182 .815
96 -.418 .322 -2.659 -.478 -.371 -.186 .215 .728
97 -.598 .464 .148 1.858 2.823 .184 1.948 2.214
98 -.128 .536 -1.822 .223 .476 .114 .156 1.288
99 .868 .988 8 .851 1.289 .888 1.238 1.763

188 .859 1.484 -.198 .191 .829 1.854 1.273 1.863
181 .381 .588 .818 .658 1.878 .728 .982 1.556
182, -.693 -.288 -1.689 1.812 1.882 -.799 1.119 1.388
183 .223 . .419 -1.833 .565 .. .652 .128 .948 1.235
184 -.211 1.881 -.511 .4.85 .142 .928 .837 1.513
185 .982 1.122 -.635 1.281 1.418 -.873 1.836 1.914
186 .647 .998 '-.139 1.247 1.4.18 .581 1.685 1.952

-187 .438 1.589 .. -.185 .113 1.878 1.447 1:278 . 2.859
188 -.185 .489 - -.868 .,485 .652 .148 .875 1.267
189 -.185 .174 -1.427 -1.1 89 .562 -.635 .281 .565
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InIM)DI STRNOINGMEN InIM)DI MOUINGMEN InIM)DI STRNOINGWOMEN InIM)DI MOUINGWOMEN InlMI DI TOTRLMEN InIM) DI TOTRL WOMEN Sqrl DI moulngladult) Sqrl DI slandlngladult) Sqrl DI Tola"adult)

62 .207 .157 .157 .113 .075 .029 1.513 1.549 2.166
63 . .1.230 . . -1.230 . .539 O .539
64 .839 . -1.772 . .039 -1.772 O 1.100 1.100
65

'"
O . .604 . O .604 O 1.602 1.602

66 -.916 . -2.040 -2.040 -.916 -1.347 .361 .728 .012
67 1.324 .867 1.815 1.579 1.015 2.397 '. 2.689 2.977 4.134
68 -.083 .495 .-.673 1.054 .940 1.218 2.124 1.200 2.439
69 -1.609 -1.427 . -1.427 -.821 -1.427 .686 .447 .819
70 1.151 .884 1.386 .693 1.719 1.792 2.102 2.676 3.403
71 -.128 1.030 -.223 1.085 1.303 1.324 2.400 1.296 2.720
72 -.106 -.041 -.431 -.106 .502 .392 1.334 1.217 1.806
73 .451 -.942 .020 -.942 .673 .344 .883 1.609 1.836
74 -1.033 . . . -1.033 . O .400 .400
75 -1.609 . -2.659 . -1.609 -2.659 O .518 .518
76 -.693 . . -1.386 -.693 -1.386 .500 .787 .866
77 -1.772 . . . -1.772 . 8 .412 .412
78 . . . . . . O 8 O
79 . . -1.822 . . -1.822 O .600 .600
80 -2.040 -.916 -1.389 -.916 -.635 -.408 .894 .632 1.095
81 1.050 -1.022 -.462 -.616 1.176 .157 .949 1.073 2.188
82 .678 .104 -1.171 .184 1.125 .351 1.498 1.510 2.121
83 -1.386 -1.306 .405 -.693 -.693 .693 .866 1.323 1.581
84 -.511 . -.635 -1.478 -.511 -.274 .400 1.063 1.166
85 -.051 -.994 -.860 -.635 .270 -.851 .943 1.170 1.583
86 .502 -.590 -.371 -.892 .850 .095 .905 1.575 1.057
07 .737 -.494 -1.347 -1.347 .993 -.654 .933 1.533 1.794
08 -.240 .565 -.713 .652 .932 .808 1.916 1.127 2.223
89 .713 -.386 -1.204 .247 1.001 .457 1.480 1.538 2.074
98 .166 .806 .131 .810 .828 .140 1.449 1.523 2.182
91 -.528 -1.897 -1.204 . -.301 -1.284 .387 .943 1.028
92 -.734 -1.139 -.223 -1.833 -.223 -.841 .693 1.131 1.327
93 .140 .344 -.654 -.211 .944 .285 1.490 1.296 1.975
94 .684 .262 .262 -.329 1.141 .783 1.421 1.769 2.269
95 . -.916 . -1.309 -.916 -1.389 .819 O .819
96 -2.659 -.590 -.598 -1.561 -.470 -.274 .872 .707 1.175
97 -2.207 -1.109 -.821 -.342 -.021 .140 1.020 .742 1.261
98 -.562 -.654 -1.171 -1.171 .006 -.478 .911 .930 1.380
99 -.021 -.462 -.462 -.240 .060 .344 1.187 1.034 1.575

180 .402 .140 -.301 -.185 1.019 .495 1.432 1.536 2.1.00
101 -1.966 -1.139 -.511 ...301 -.777 .293 1.830 .060 1.342
102 -1.306 -2.996 -1.386 -1.609 -1.284 -.799 .580 .707 .066
103 .916 -.916 -.916 -1.139 -.223 -.329 .049 .894 1.233
104 -.446 -.062 -1.772 -.820 .457 .140 1.302 .900 1.649
105 .285 -.916 .205 . .548 .205 .632 1.634 1.752
106 .122 -2.408 -.248 -.357 .199 .392 .883 1.302 1.640
187 -.105 .329 -.431 .673 .829 .959 1.830 1.245 2.214
188 -.713 -1.171 -.868 -.868 -.223 -.174 .854 .949 1.217
189 -.478 -1.966 -1.238 -1.966 -.274 -.044 .539 .949 1.091
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Sqrl 01 moulng(chlldrenJ Sqrl 01 slandlng(chlldren) Sqrl 01 lolallchlldrenl Sqrl 01 moulng(tolall Sqrt 01 slandlng(tolall Sqrl 01 lolalllolall Sqrl 01 STRNOINGMEN Sqrl 01 MOUINGMEN

62 .922 2.866 2.263 " 1.772 2.583 3.132 1.189 1.882
63 8 8 8 .539 8 .539 8 .539
64 .574 8 .574 .574 1.188 1.241 1.828 8
65 .412 .574 .787 .412 1.778 1.825 1.888 8
66 .528 1.895 . 1.212 .632 1.315 1.459 .632 8
67 2.478 1.942 3.148 . 3.657 3.692 5.196 1.939 1.543
68 1.281 1.815 1.634 2.488 1.572 2.936 .959 1.281
69 .346 .528 .624 .768 .686 1.838 .447 .498
78 1.375 .917 1.652 2.512 2.828 3.783 1.778 1.556
71 1.131 .849 1.414 2.653 1.549 3.872 .938 1.673
72 1.148 1.269 1.786 1.755 1.758 2.484 .911 .988
73 .488 1.587 1.559 .978 2.285 2.488 1.253 .624
74 8 .488 .488 8 .566 .566 .488 8
75 8 .959 .959 8 1.886 1.886 .447 8
76 8 1.871 1.871 .588 2.888 2.862 .787 8
77 8 .787 .787 8 .819 .819 .412 8
78 8 1.414 1.414 8 1.414 1.414 8 8
79 8 1.786 1.786 8 1.888 1.888 8 8
88 .528 .819 .978 1.834 1.834 1.463 .361 .632
81 .762 1.616 1.786 1.217 2.474 2.757 1.697 .688
82 .788 1.854 1.265 1.646 1.841 2.478 1.484 1.854
83 8 .787 .787 .866 1.5OB 1.732 .588 .588
84 8 .548 .548 .488 1.196 1.288 .775 8
85 .762 1.597 1.769 1.212 1.988 2.322 .975 .688
86 .742 1.965 2.188 1.233 2.518 2.882 1.338 .742
87 .388 1.889 1.913 .988 2.433 2.623 1.446 .781
88 1.212 .886 1.456 2.267 1.386 2.657 .883 1.327
89 .911 .775 1.196 1.678 1.715 2.394 1.428 .825
98 .872 1.196 1.488 1.691 1.936 2.571 1.886 1.844
91 8 8 8 .387 .943 1.828 .768 .387
92 8 .693 .693 .693 1.327 1.497 .693 .566
93 .548 .548 .775 1.587 1.487 2.121 1.877 1.187
94 .819 1.838 1.315 1.648 2.847 2.623 1.353 1.148
95 .728 1.895 1.315 1.895 1.895 1.549 8 .632
96 .265 .787 .831 " .911 1.114 1.439 .265 .742
97 1.872 2.532 2.758 1.488 2.638 3.825 .332 .574
98 .688 1.118 1.269 1.891 1.459 1.822 .755 .721
99 1.888 1.533 1.838 1.552 1.849 2.415 .663 .794

188 .986 1.188 1.513 1.694 1.889 2.538 1.273 1.872
181 1.885 1.389 ' 1.715 1.439 1.634 2.177 .374 .566
182 .447 1.658 1.718 .671 1.883 1.924 .588 .224
183 .488 1.327 1.386 .938 1.688 1.855 .632 .632
184 .775 1.225 1.449 1.584 1.528 2.195 .888 .978
185 .728 ', 1.897 2.832 .964 2.584 2.683 1.153 .632
186 .933 1.865 2.886 1.285 2.322 2.653 1.863 .388
187 .949 1.428 1.715 2.862 1.895 2.888 .949 1.179
188 .648 1.225 1.386 1.872 1.549 1.884 .788 .557
189 .498 .574 .755 .728 1.189 1.327 .787 .374
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Sqrl Df STANOINGWOMEN Sqrl Df MOUINGWOMEN Sqrl Df TOTALMEN Sqrl ofTOTAl WOMEN

62 1.882 1.858 1.549 1.513
63 8 8 .539 8
64 .412 . . 8 1.828 .412

65 1.353 8 1.888 1.353

66 .361 .361 .632 .518
67 2.478 ' 2.282 2.478 3.315

68 .714 1.694 1.688 1.838

69 8 .498 .663 .498
78 2.888 1.414 2.362 2.449

71 .894 1.728 1.918 1.939

72 .886 .911 1.338 1.217

73 1.818 .624 1.488 1.187

74 8 8 .480 O

75 .265 8 .447 .265

76 8 .588 .787 .588

77 8 8 .412 8
78 8 8 8 8
79 .608 8 8 .688
88 .528 .632 .728 .819
01 .794 .735 1.080 1.882
82 .557 1.854 1.755 1.192
83 1.225 .707 .707 1.414
84 .728 .480 .775 .872
85 .648 .720 1.149 .975
86 .831 .640 1.530 1.049
87 .510 .510 1.643 .721
88 .700 1.306 1.594 1.552
89 .548 1.131 1.649 1.257
90 1.868 1.005 1.587 1.872
91 .548 8 .860 .548
92 .894 .400 .894 .988
93 .721 .900 1.683 1.153
94 1.148 .849 1.769 1.421
95 8 .528 .632 .528
96 .742 .458 .707 .872
97 .663 .843 .663 1.872
98 .557 .557 1.844 .787
99 .794 .883 1.854 1.187

188 .868 .949 1.664 1.281
101 .775 .868 .678 1.158
182 .588 .447 .548 .671
183 .632 .566 .894 ".849
184 .412 , .990 1.257 1.872
185 1.153 8 1.:$15 1.153
186 .883 .837 1.105 1.217
187 .886 1.488 1.513 1.616
108 .648 .640 .894 .917
189 .539 .374 .872 .656
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e) Gráficos das correlações entre as variáveis

y = 6.59364x- 7.7.728.8, R-squared: .35535
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ANEX013

Síntese dos Resultados e Classificação Sintática das Morfologias Presentes no Conjunto Rubem
Berta no Projeto, em 1993 e em 1995

Fontes: Dados obtidos I)or levantamentos do autor e classificação prol)Osta por:
HOLANDA, Frederico de e GOBBI, Cristina (1988). Forma e uso do espaco urbano. Brasília, Editora Universidade de Brasília, edição preliminar, l)p.25.
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Medida Proieto 1993 1995
Restrição Ambivalêncla Robustez Restrição Ambivalência Robustez Restrição Ambivalêncla Robustez

'área média dos espaços convexos - - 2 - - 2 - - 2
'm2 de espaço convexo/constituição 3 - - - 3 - - - 3
n° de constituiçõeslespnço convexo 1 - - 1 - - 1 - -
% dos espaços convexos c/constit.=O 3 - - 3 - - 3 - -
111de perimetro de esp. convexo/consto 2 - - 2 - - 2 - -
% de espnço público/área total 3 - - - 3 - - 3 -
TRL - Axialidade da Trama 1 - - 1 - - 1 - -
1/RRA -1/ Relativa Assimetria Real 3 - - - 3 - - - 3
Inteligibilidade - - 2 - 2 - - 2 -

Total 16 O 4 7 11 2 7 5 8




