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“I told you, Winston”, he said, “that metaphysics is not your strong point. The world you are trying 
to think of is solipsism. But you are mistaken. This is not solipsism. Collective solipsism, if you 

like. But that is a different thing; in fact, the opposite thing. All is a digression,” he added in a 
different tone. “The real power, the power we have to fight for night and day, is not power over 
things, but over men.” He paused, and for a moment assumed again his air of a schoolmaster 

questioning a promising pupil: “How does one man assert over another, Winston? 
 

Winston thought. “By making him suffer,” he said. 
 

“Exactly. By making him suffer. Obedience is not enough. Unless he is suffering, how can you be 
sure that he is obeying your will and not his own? Power is in inflicting pain and humiliation. 

Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of 
your own choosing. Do you begin to see, then, what kind of world we are creating? (…)” 1 

 

                                                 
1 Diálogo extraído do romance “1984”, de Geoge Orw ell.  
ORWELL, George. 1984. New York: Penguin Books-Plume, 1983. pp. 238-239. 
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RESUMO 

 
 
 
 
 
Esta dissertação discute o conceito de tipo edilício na teoria da arquitetura. Entende-se, todavia, que 
edifícios são essencialmente fatos sociais – são concebidos para dar suporte à realização de eventos 
programados no espaço, sendo a forma edificada originada em um arranjo espacial de lógica social. 
Argumenta-se, a partir das idéias de autores da morfologia da arquitetura – principalmente Thomas 
Markus, Bill Hillier e Julienne Hanson – que esta relação entre espaço e sociedade é o critério mais 
adequado para a distinção das identidades dos diversos tipos de edifícios. A discussão é realizada através 
da caracterização da identidade de um tipo edilício constituído por exemplares concebidos para favorecer 
o controle e a vigilância de indivíduos sobre outros indivíduos – necessidades próprias de instituições 
como prisões, hospitais e manicômios: os edifícios de re-formação. A consistência desta identidade, ou a 
permanência das propriedades do tipo nos vários exemplares de edifícios realizados para aquelas 
instituições, é aferida ao se considerar, complementarmente, uma tentativa de subversão tipológica: a 
mudança de uso da Casa de Detenção do Recife (uma penitenciária do século XIX) para a Casa da Cultura 
de Pernambuco (um mercado de artesanato regional). O exemplar da Casa de Detenção do Recife torna-se 
o caso de referência para se realizar uma análise da proveniência do tipo. Parte-se das origens históricas e 
sociais dos edifícios de re-formação – as idéias em torno da sua emergência – e da relação delas com as 
soluções arquitetônicas apresentadas por uma série de exemplares surgidos na modernidade ocidental, 
inclusive, a Casa de Detenção do Recife. Neste estudo, aponta-se o edifício como um exemplar filiado às 
prerrogativas do que seria uma prisão ideal do século XIX, uma solução que agregava todos os 
conhecimentos anteriores sobre controle e vigilância de indivíduos de modo preciso e refinado. Fazendo 
uso do referencial teórico e metodológico da teoria da lógica social do espaço e do seu instrumental 
analítico (a sintaxe espacial), organiza-se uma genealogia sócio-espacial dos edifícios de re-formação, de 
modo a situar a Casa de Detenção do Recife no processo mais amplo de adequação das soluções espaciais 
às demandas sociais. Compreendem-se quais as suas particularidades e em que medida elas tiveram 
influência no processo de subversão. As propriedades identificadas nesta análise são comparadas com 
aquelas adquiridas pelo edifício após duas tentativas de adequação à nova função de mercado – 
correspondendo a duas intervenções sobre a sua estrutura espacial. Ao final, vê-se que a identidade 
tipológica da re-formação permanece mesmo após a mudança de uso. Esta permanência o torna um 
edifício limitado pelas restrições a potenciais encontros entre indivíduos e pelo alto grau de hierarquia da 
vigilância apresentados pela sua estrutura de espaços. Tais características são muito distantes das 
necessidades de livre circulação, máxima exposição e aleatoriedade de encontros típicos de um mercado. 
Suas propriedades espaciais, portanto, confirmam-se como um critério consistente de identificação 
tipológica do exemplar. Elas restringem a subversão completa do tipo re-formador – que só teria ocorrido 
se houvesse uma descaracterização espacial total do edifício; o que se demonstra que, de fato, não ocorreu. 
 

Palavras-chave: teoria da arquitetura, tipo, configuração espacial, permeabilidade, visibilidade. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 

This dissertation discusses the concept of building type in architectural theory. Yet, buildings are, 
essentially, social facts, conceived to support accomplishing programmed events in space, since the built 
form originated in a spatial arrangement with a social logic. It is argued, based on ideas from architectural 
morphology – especially from Thomas Markus, Bill Hillier and Julienne Hanson – that this relation 
between space and society is the most suitable criterion for distinguishing the identities of diverse building 
types. The discussion characterizes this so called identity of a building type using exemplars conceived to 
promote control and monitoring of individuals by other individuals – proper needs of institutions such as 
prisons, hospitals and asylums: buildings for re-formation. The consistency of this identity, or permanence 
of typological properties in several exemplar buildings designed for such institutions, is tested while, 
complementarily, considering an attempt of typological subversion: the conversion of the Casa de 
Detenção do Recife (a 19th century prison) into the Casa da Cultura de Pernambuco (a regional arts & 
crafts market). This exemplar is the model for analyzing the provenance of the type, starting from the 
historical and social origins of re-formation buildings – where the ideas emerged from – and their 
relationship with the architectural solutions displayed by various exemplars of western modernity. This 
includes the Casa de Detenção do Recife itself, pointed as a building linked to the prerogatives of the 19th 
century view of an ideal prison, a model which, precisely and neatly, aggregated all previous knowledge on 
controlling and surveying individuals. By deploying theoretical and methodological references from the 
theory of the social logic of space and its analytical tool (space syntax), a socio-spatial genealogy of re-
formation buildings is compiled so as to site the Casa de Detenção do Recife in the wider process of 
fitting spatial solutions to social demands. This encompasses establishing their particularities and the 
extent of their influence on the subversion process. The properties identified are compared with those 
acquired after two attempts at making the building fit for its new function as a market and correspond to 
the two interventions made on its spatial structure. Finally, we show the typological identity of re-
formation remains even after change in use. This permanence renders the Casa de Detenção do Recife 
limited because it restricts potential meetings between individuals due to the high hierarchical degree of 
surveillance present in how its spaces are structured. Such characteristics are very distant from the needs 
of free circulation, high exposure and random meetings in a typical market. Its spatial properties, 
therefore, are confirmed as a consistent criterion for a typological distinction. They restrict the complete 
subversion of the re-formation type – which can only occur if the building’s total space is de-
characterized; which, in fact, as demonstrated, did not occur. 
 
Key words: architectural theory, type, spatial configuration, permeability, visibility 
 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

7 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Esquema gráfico da idéia de um edifício elementar .........................................................35 

FIGURA 2 - Exemplo dado por Markus da relação entre uma tabela de classificação de indivíduos com 
patologias mentais (um texto prescritivo) e a sua transposição para a estrutura espacial de um “asilo 
para lunáticos” de inícios do século XIX...........................................................................................41 

FIGURA 3 - Esquema gráfico das posições relativas entre habitantes e visitantes em um edifício 
qualquer.......................................................................................................................................52 

FIGURA 4 - Esquema gráfico das posições relativas entre habitantes e visitantes em um edifício reverso
...................................................................................................................................................52 

FIGURA 5 - O Hospital Geral de Viena, ou “Narrenturm”, de 1784 ......................................................53 

FIGURA 6 - Representação do padrão espacial pela teoria dos grafos: (1) planta do edifício; (2) 
representação dos espaços por nós; (3) representação de conexões entre os nós por linhas – geração 
do grafo do sistema convexo; (4) o grafo justificado.........................................................................55 

FIGURA 7 - Alguns exemplos simples do uso de grafos justificados para a representação das 
configurações dos padrões espaciais de edifícios............................................................................56 

FIGURA 8 - Simplificação da representação do sistema convexo pelos grafos justificados. Os “n” 
espaços conectados ao cut vertex “C” (1) se tornam um único setor espacial “Cn” (2) ........................59 

FIGURA 9 – Possibilidades de representações dos padrões espaciais. ..............................................60 

FIGURA 10 - Aplicação dos procedimentos de representação do sistema de espaços convexos com 
exposição dos respectivos valores de profundidade e de RA dos espaços para cada configuração. .....61 

FIGURA 11 - A punição pelo suplício do corpo – imagem de um processo de tortura pela inquisição 
espanhola em 1700 .......................................................................................................................68 

FIGURA 12 - A prática da medicina em espaço não especializado .....................................................68 

FIGURA 13 - Planta do Hospital Lariboisière, em Paris; projeto de Gauthier de 1839 – estrutura espacial 
compartimentada e especializada. ..................................................................................................73 

FIGURA 14 - Detento no interior de uma cela de re-formação ............................................................74 

FIGURA 15 - Planta e esquema vertical do Panóptico, de Jeremy Bentham, 1787................................75 

FIGURA 16 - Detento dentro da cela diante da torre de vigilância do Panóptico; N. Harou-Romain, 
Projeto de Penitenciária de 1840.....................................................................................................75 

FIGURA 17 - Surgeon’s Hospital de Endinburgh, William Adam, 1738; fachada ...................................81 

FIGURA 18 - Surgeon’s Hospital de Endinburgh, William Adam, 1738; plantas – de cima para baixo: 
terceiro pavimento, segundo pavimento, primeiro pavimento e pavimento térreo.................................81 

FIGURA 19 - Edinburgh Royal Infirmary, William Adam, 1738. De cima para baixo: terceiro pavimento, 
segundo pavimento, primeiro pavimento e pavimento térreo .............................................................83 

FIGURA 20 - Edinburgh Royal Infirmary, William Adam, 1738; fachada ...............................................84 

FIGURA 21 - Projeto do St. Bartholomew’s Hospital, de 1728 ............................................................84 

FIGURA 22 - Plantas e fachada do London Hospital, de 1742............................................................84 

FIGURA 23 - Planta da Manchester Royal Infirmary, de 1797 .............................................................84 

FIGURA 24 - Projeto do Edinburgh Lunatic Asylum, de 1807, em Morningside ....................................85 

FIGURA 25 - Projeto da Glasgow Bridewell, de 1795.........................................................................85 

FIGURA 26 - Hospital radial de Petit, de 1774. Planta do pavimento térreo..........................................86 

FIGURA 27 - Plantas do Edinburgh Bridewell, 1782 ..........................................................................87 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

8 

FIGURA 28 - Planta de um asilo para lunáticos de Glasgow, de 1807.................................................87 

FIGURA 29 - Exemplos de plantas de edifícios re-formadores de esquema radial. Da esquerda para a 
direita: Ipswich Gaol, de 1786; asilo de sete alas, de Bevan, de 1814; prisão radial modelo, de Bevan, de 
1819 ............................................................................................................................................87 

FIGURA 30 - Planta representativa do Panóptico de Bentham, 1791...................................................89 

FIGURA 31 - Esquema vertical possível de um Panóptico .................................................................89 

FIGURA 32 - Plantas do térreo e do primeiro pavimento de uma proposta “panóptica” de Robert Adam 
para a Edinburgh Bridewell, de 1791 ...............................................................................................89 

FIGURA 33 - Exemplos de penitenciárias ideais do século XIX:..........................................................91 

FIGURA 34 - Foto de uma ala de Eastern State Penitentiary...............................................................91 

FIGURA 35 - Planta do pavimento térreo da New Jersey State Penitentiary, de 1836, de Haviland .........93 

FIGURA 36 - Vista exterior da Casa de Detenção do Recife...............................................................93 

FIGURA 37 - Casa de Detenção do Recife. Plantas-baixas ................................................................93 

FIGURA 38 - Foto de uma das alas da Casa de Detenção do Recife..................................................94 

FIGURA 39 - Imagem atual do edifício originalmente conhecido como Casa de Detenção do Recife; vista 
do vestíbulo central e do posto de observação ................................................................................94 

FIGURA 40 - Surgeons’ Hospital de Edinburgh – representação do sistema de espaços convexos ..... 100 

FIGURA 41 – Surgeons’ Hospital de Edinburgh – grafo justificado a partir do espaço do exterior – 
sistema simplificado – permeabilidade .......................................................................................... 101 

FIGURA 42 - Surgeons’ Hospital de Edinburgh – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema 
simplificado – visibilidade............................................................................................................. 101 

FIGURA 43 - Surgeons’ Hospital de Edinburgh – mapa axial – integração global ............................... 103 

FIGURA 44 – Royal Infirmary de Edinburgh – representação do sistema de espaços convexos........... 105 

FIGURA 45 – Royal Infirmary de Edinburgh – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema 
simplificado – permeabilidade ...................................................................................................... 106 

FIGURA 46 - Royal Infirmary de Edinburgh – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema 
simplificado – visibilidade............................................................................................................. 106 

FIGURA 47 - Royal Infirmary de Edinburgh – mapa axial – integração global..................................... 108 

FIGURA 48 – Hospital radial de Petit – representação do sistema de espaços convexos.................... 111 

FIGURA 49 – Hospital radial de Petit – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema 
simplificado – permeabilidade ...................................................................................................... 112 

FIGURA 50 – Hospital radial de Petit – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema 
simplificado – visibilidade............................................................................................................. 112 

FIGURA 51 – Hospital radial de Petit – grafo justificado a partir do espaço do vestíbulo central – sistema 
simplificado – permeabilidade ...................................................................................................... 113 

FIGURA 52 – Hospital radial de Petit – grafo justificado a partir do espaço do vestíbulo central – sistema 
simplificado – visibilidade............................................................................................................. 113 

FIGURA 53 - Hospital radial de Petit – mapa axial – integração global .............................................. 114 

FIGURA 54 – Panóptico – representação do sistema de espaços convexos...................................... 116 

Figura 55 – Panóptico – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema simplificado – 
permeabilidade ........................................................................................................................... 117 

Figura 56 – Panóptico – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema simplificado – 
visibilidade ................................................................................................................................. 117 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

9 

Figura 57– Panóptico – grafo justificado a partir do espaço da torre de vigilância  – sistema simplificado 
– permeabilidade ........................................................................................................................ 117 

Figura 58 – Panóptico – grafo justificado a partir do espaço da torre de vigilância  – sistema simplificado 
– visibilidade............................................................................................................................... 117 

FIGURA 59 - Panóptico  – mapa axial – integração global ............................................................... 119 

FIGURA 60 – Casa de Detenção do Recife – representação do sistema de espaços convexos........... 120 

FIGURA 61 – Casa de Detenção do Recife – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema 
simplificado – permeabilidade ...................................................................................................... 121 

FIGURA 62 – Casa de Detenção do Recife – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema 
simplificado – visibilidade............................................................................................................. 121 

FIGURA 63 – Casa de Detenção do Recife – grafo justificado a partir do espaço do posto de vigilância – 
sistema simplificado – permeabilidade .......................................................................................... 122 

FIGURA 64 – Casa de Detenção do Recife – grafo justificado a partir do espaço do posto de vigilância – 
sistema simplificado – visibilidade................................................................................................. 122 

FIGURA 65 - Casa de Detenção do Recife – mapa axial – integração global ..................................... 125 

FIGURA 66 - Aspecto atual da Casa da Cultura de Pernambuco; vista do exterior ............................. 141 

FIGURA 67 - Casa da Cultura de Pernambuco; vista do interior de uma das alas, já com a presença de 
um dos elevadores panorâmicos da intervenção de 2004 ............................................................... 142 

FIGURA 68 – Casa da Cultura de Pernambuco em 1976 – representação do sistema de espaços 
convexos.................................................................................................................................... 145 

FIGURA 69 – Casa da Cultura de Pernambuco em 1976 – grafo justificado a partir do espaço do exterior 
– sistema simplificado – permeabilidade ....................................................................................... 146 

FIGURA 70 – Casa da Cultura de Pernambuco em 1976 – grafo justificado a partir do espaço do posto 
de vigilância – sistema simplificado – permeabilidade..................................................................... 146 

FIGURA 71 - Casa da Cultura de Pernambuco, projeto de 1976 – mapa axial – integração global ....... 147 

FIGURA 72 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – representação do sistema de espaços 
convexos.................................................................................................................................... 149 

FIGURA 73 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – grafo justificado a partir do espaço do exterior 
– sistema simplificado – permeabilidade ....................................................................................... 150 

FIGURA 74 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – grafo justificado a partir do espaço do exterior 
– sistema simplificado – visibilidade.............................................................................................. 150 

FIGURA 75 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – grafo justificado a partir do espaço do posto 
de vigilância – sistema simplificado – permeabilidade..................................................................... 151 

FIGURA 76 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – grafo justificado a partir do espaço do posto 
de vigilância – sistema simplificado – visibilidade........................................................................... 151 

FIGURA 77 - Casa da Cultura de Pernambuco – vista em detalhe de um dos elevadores panorâmicos da 
intervenção de 2004 .................................................................................................................... 152 

FIGURA 78 - Casa da Cultura de Pernambuco – momento de utilização do espaço do corredor térreo de 
uma das alas .............................................................................................................................. 152 

FIGURA 79 - Casa da Cultura de Pernambuco - vista de um das celas através de um dos elevadores 
panorâmicos da intervenção de 2004............................................................................................ 152 

FIGURA 80 - Casa da Cultura de Pernambuco, projeto de 2004 – mapa axial – integração global ....... 155 

FIGURA 81, FIGURA 82 e FIGURA 83 - Casa da Cultura de Pernambuco atualmente. Visadas dos 
espaços das três alas de lojas (antigas celas) a partir do posto de observação ................................ 157 

FIGURA 84 - Planta e elevação do mercado padrão de Sturm, de 1696. ........................................... 159 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

10 

FIGURA 85 - Mercado de Lês Halles, de Baltard e Callet, de 1835 – perspectiva mostrando a relação 
com a vida urbana exterior ........................................................................................................... 160 

FIGURA 86 - Planta do mercado de St. John, de Liverpool, de 1822................................................. 160 

FIGURA 87 - Alguns exemplos de plantas de edifícios de troca do século XIX................................... 160 

FIGURA 88 - Mercado de St. John de Liverpool, de 1822 – perspectiva externa e interna ................... 163 

FIGURA 89 - Mercado St. John de Liverpool – representação do sistema de espaços convexos......... 164 

FIGURA 90 - Mercado St. John de Liverpool – mapa axial – integração global................................... 165 

FIGURA 91 – Corredor de um edifício de troca típico (Mercado da Encruzilhada, Recife – PE) ............ 168 

FIGURA 92 - Corredor de um edifício de troca típico (Mercado de São José, Recife – PE).................. 168 

FIGURA 93 – Maximização da exposição dos produtos e da atividade comercial: as vitrines de um 
shopping center .......................................................................................................................... 168 

FIGURA 94 e FIGURA 95 - Casa da Cultura de Pernambuco atualmente. Utilização dos elevadores 
panorâmicos e das passarelas como espaços de exposição para os indivíduos que utilizam os 
corredores térreos....................................................................................................................... 172 

FIGURA 96 – Esquema representando a situação atual: três pequenos sistemas de inter-visibilidade com 
significativo grau de independência .............................................................................................. 173 

FIGURA 97 – Vista do edifício a partir do interior de um dos elevadores............................................ 173 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Síntese das medidas sintáticas para os edifícios de re-formação – sistema convexo .............98 

Tabela 2: Síntese comparativa das medidas sintáticas para os edifícios da Casa de Detenção do Recife 
e das duas condições da Casa da Cultura de Pernambuco – sistema convexo ................................. 143 

Tabela 3: Síntese comparativa das medidas sintáticas para as duas condições da Casa da Cultura de 
Pernambuco,os edifícios de re-formação  e o mercado St. John de Liverpool – sistema convexo........ 161 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

11 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13  

 

2. RECORRÊNCIAS E PARTICULARIDADES ENTRE EDIFÍCIOS: OS CONCEITOS DE TIPO E 
TIPOLOGIA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  

2.1 As bases sociais da arquitetura em Quatremère de Quincy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

2.1.1 O conceito de tipo e o ensino de projeto na França dos séculos XVIII e XIX..............25 

2.2 A tipologia edilizia italiana – pensando cidades a partir de edifícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

2.2.1 Noção de tipo em Rossi............................................................................................29 

2.2.2 Algumas inconsistências na tipologia italiana ............................................................31 

2.3 Tipo: termo e conceito hoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

2.3.1 Tipos de edifícios como modos de relações entre indivíduos ...................................35 

2.3.2 De volta às origens....................................................................................................38 

 

3. ESPAÇO E SOCIEDADE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39  

3.1 Textos e dispositivos sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

3.2 A lógica socia l do espaço .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

3.2.1 Determinismo ou dualidade?.....................................................................................44 

3.3 Um tipo edilício baseado na relação espaço X sociedade.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

3.3.1 Os modelos longos - edifícios especializados e edifícios reversos ...........................51 

3.4 Instrumental analítico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

3.4.1 O conjunto de ferramentas da sintaxe espacial.........................................................54 

3.4.2 Procedimentos operacionais.....................................................................................58 

3.4.3 Síntese dos procedimentos operacionais .................................................................65 

 

4. ARQUITETURA E PODER: CLASSIFICAÇÃO, ORDEM E DISCIPLINA PÓS-
REVOLUCIONÁRIAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66  

4.1 Uma genealogia das organizações disciplinares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

4.2 A arquitetura como interface necessária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

4.3 O panoptismo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

 

 

 

 

 

 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

12 

 

5. ENTRE IDÉIA E FORMA E ESPAÇO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79  

5.1 Hospitais, presídios e asilos dos séculos XVIII e XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

5.2 Uma genealogia sócio-espacial do t ipo re-formador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

5.2.1 A identidade sócio-espacial dos edifícios de re-formação ......................................125 

 

6. OS LIMITES E AS GENERICIDADES DO TIPO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139  

6.1 A primeira tentativa de subversão: a Casa da Cultura do século XX.. . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

6.2 A segunda tentativa de subversão: a Casa da Cultura do século XXI – os elevadores 
panorâmicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

6.3 A inversão de um edifício reverso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

6.3.1 Os limites de um edifício de re-formação e as particularidades de um híbrido ........165 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: POSSÍVEIS GENERALIZAÇÕES E LIMITAÇÕES .. . . . . . . . . . . . . . 176  

 

8. REFERÊNCIAS 

 

9. ANEXOS 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

13 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

 

No seu entendimento mais amplo, esta dissertação desenvolve uma discussão sobre o conceito de 

tipo edilício e sua aplicação na teoria da arquitetura. 

 

Tal interesse é motivado pelo caráter polissêmico do termo. Tipo e tipologia são expressões 

recorrentes nos estudos de morfologia da arquitetura ou de quaisquer outras abordagens que 

tratem da descrição e interpretação da forma edificada, mas que, constantemente, adquirem 

sentidos diferentes, a depender do autor que os emprega (FORTY, 2000; MONTANER, 2001). 

Termina-se por perceber que o sentido do termo carece de precisão, não atingindo o grau de 

universalidade que o seu uso demandaria para enriquecer um discurso arquitetônico de 

pretensões científicas.  

 

Como bem afirma Forty (2000), as palavras são tão necessárias à arquitetura quanto a capacidade 

de representação gráfica ou o saber tecnológico-construtivo. Para o seu desenvolvimento, a 

arquitetura necessita de discursos, transmissão e discussão de idéias e correta aplicação de termos 

e conceitos. Termos de uso corrente como tipo e tipologia, portanto, necessitam ser 

compreendidos em profundidade para que a qualidade da produção de conhecimento sobre os 

edifícios seja equiparada à qualidade da produção dos edifícios em si. 

 

Em princípios gerais, uma tipologia poderia ser entendida como uma categorização, um exercício 

de agrupamento de entes por critério de semelhança e da sua distinção pela ausência delas. Esta 

noção básica de classificação é realizada por todo e qualquer ser humano para poder organizar o 

seu raciocínio e a sua compreensão sobre o mundo que o rodeia. Se feita cientificamente, com 

base em propriedades objetivamente descritas e mensuradas, essa classificação pode atingir a 

função de uma taxonomia do universo de entes analisados (DUNN & EVERITT, 2004). 

 

Na teoria da arquitetura, os referidos entes são os edifícios, que são de várias naturezas, 

expressando-se das mais variadas maneiras. A noção de tipo edilício, então, está calcada na 

classificação de exemplares arquitetônicos pela identificação, descrição e organização sistemática 

de algumas características tidas como relevantes para a existência de um edifício como um ente 

reconhecível (JOHNSON, 1994; FORTY, 2000; MONTANER, 2001). 
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Todavia, a arquitetura é aqui entendida não no seu aspecto artístico, como objetos 

eminentemente plásticos. Compreendem-se os edifícios, essencialmente, como fatos sociais que 

se manifestam através do arranjo do espaço edificado que precede a forma tectônica visível. A 

organização deste arranjo é definida para favorecer ou restringir a realização de determinadas 

atividades, eventos previamente programados pelos indivíduos de uma sociedade (HILLIER & 

HANSON, 1984; HILLIER, 1996). 

 

Numa compreensão mais profunda, edifícios são produtos de demandas sociais, mas não 

constituem um mero cenário para a vida dos indivíduos (GIDDENS, 2005) – a sua estrutura de 

espaços carrega propriedades que atuam probabilisticamente sobre as possibilidades de 

movimentos, permanências, encontros e situações de isolamento entre os indivíduos (HILLIER 

& HANSON, 1984; HILLIER, 1996; GIDDENS, 2005). 

 

Sendo assim, parte-se da premissa de que aquelas características mais relevantes para se 

desenvolver uma tipologia de edifícios são as propriedades de ordem espacial e social, ao mesmo 

tempo. Sendo que, do modo como é entendida neste trabalho, a forma está, inevitavelmente, 

ligada à estrutura espacial nos seus aspectos mais elementares, e não exatamente nos seus 

resultados tectônicos. 

 

Objetivamente, entende-se que a discussão mencionada acima pode ser mais bem realizada 

através da caracterização da identidade sócio-espacial de um só tipo, e que este tipo deve ser 

extraído da tipologia proposta por Thomas Markus (1993), autor que trabalha tanto com a 

história quanto com a morfologia da arquitetura. Markus propõe que os edifícios surgidos a partir 

da modernidade ocidental européia dos séculos XVIII e XIX sejam interpretados como 

dispositivos utilizados pelos indivíduos com objetivos bem definidos montados sobre discursos 

sociais (textos prescritivos do seu uso e funcionamento) (MARKUS, 1987).  

 

Tais dispositivos serviriam à classificação de certas “matérias” que interessavam aos indivíduos da 

emergente sociedade moderna, podendo ser de três grandes categorias, cada uma com alguns 

tipos mais específicos, a depender da matéria classificada. Existem edifícios que operam relações 

entre: (a) pessoas e pessoas – voltados para a formação (escolas, conventos), a recreação (re-

creation) (hotéis, clubes), a limpeza (banhos e saunas) ou para a re-formação (re-formation) 

(hospitais, presídios, asilos), seja física, intelectual ou moral; (b) pessoas e conhecimento – seja o 

conhecimento visível (bibliotecas, museus), invisível (teatros, anfiteatros) ou efêmero (pavilhões 
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de exposição, panoramas); e (c) pessoas e coisas – na intenção de produzi-las (indústrias) ou 

trocá-las (mercados, bolsas) (MARKUS, 1993).  

 

Dentre tais opções, admite-se que os edifícios que relacionam pessoas a pessoas, mais 

precisamente os voltados à re-formação, são o tipo mais adequado à função de estudo de caso 

para a investigação. Tal escolha leva em conta a prerrogativa de Robin Evans (1982), autor de um 

célebre estudo sobre os edifícios penitenciários da Grã-Bretanha. Para Evans, se é verdade que a 

arquitetura impõe alguma influência sobre o comportamento dos seus usuários, não há melhor 

possibilidade de se verificar tal hipótese do que no primeiro tipo de edifícios re-formadores. 

 

Evans faz tal afirmação partindo da premissa de que hospitais, manicômios e prisões são 

exemplares desenvolvidos para abrigar instituições que tratam da reabilitação do indivíduo à vida 

social – voltados completamente para a realização da cura comportamental, mental ou física dos 

indivíduos através da sua classificação, separação, isolamento e supervisão (EVANS, 1982). Após 

a passagem pelo edifício, espera-se que o indivíduo deva sair transformado, ou, melhor dizendo, 

re-formado. 

 

Em coerência com o argumento utilizado, a tal identidade do tipo dos edifícios de re-formação 

(que deverá ser caracterizada pelo estudo) deve advir das demandas sociais que fomentam a sua 

emergência histórica e da sistematização das permanências (as recorrências dentre as variâncias) 

das propriedades morfológicas de seus exemplares mais representativos na tentativa de se 

adequarem ao cumprimento da função que lhes foi programada.  

 

Para efetivamente se caracterizar a identidade tipológica, necessita-se, então, de uma análise da 

proveniência das propriedades sócio-espaciais dos exemplares que compõem o tipo – ou de uma 

genealogia dos edifícios de re-formação (FAÉ, 2004). Tal genealogia é construída pela descrição 

do processo de emergência, adequação e permanência das propriedades morfológicas dos 

edifícios em favor dessa capacidade re-formadora (FAÉ, 2004; FOUCAULT, 2005a) – de serem 

dispositivos de suporte às atividades de controle e vigilância de indivíduos por outros indivíduos, 

os elementos do seu discurso social (texto) precedente mais evidente. 

 

Para que assim se faça, o trabalho faz uso de um referencial teórico e metodológico que, além de 

lidar com os aspectos sociais subjacentes à forma edificada – como o próprio Markus já o faz – 

permite também a descrição, quantificação e análise das suas propriedades: a teoria da lógica 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

16 

social do espaço, de Bill Hillier e Julienne Hanson (1984). Entende-se que a formulação teórica 

destes dois autores é a que melhor interpreta, de forma objetiva e pautada em variáveis bem 

definidas, princípios essenciais como controle e vigilância no uso potencial do espaço construído 

(GROAT & WANG, 2002). 

 

Entretanto, convém ressaltar que alguns casos práticos desafiam a lógica de construção de uma 

identidade tipológica edilícia calcada na relação entre espaço e sociedade, do modo como se 

defende ser possível até então.  

 

Sabe-se, por exemplo, da existência de um exemplar local, o edifício de uma penitenciária que, 

após mais de um século de uso, foi convertido em mercado de artesanato. Tal exemplar, a Casa 

de Detenção do Recife, foi projetada em meados do século XIX pelo engenheiro politécnico 

pernambucano José Mamede Alves Ferreira. No último quartel do século XX, deixou de ser 

utilizada para o encarceramento de indivíduos e passou a abrigar a atividade comercial, passando 

a ser denominada Casa da Cultura de Pernambuco.  

 

O fato, que aparentemente é banal – quantos não foram os edifícios históricos que sofreram 

reformas e mudaram de uso? – apresenta especial interesse quando se argumenta sobre a 

existência de características sócio-espaciais próprias ao edifício original da Casa de Detenção do 

Recife, destinadas a relacionar pessoas a pessoas, que o filiariam ao tipo dos edifícios de re-

formação. Pela lógica do argumento apresentado anteriormente, entretanto, seu novo uso deveria 

requerer características próprias a um outro tipo – a função de mercado caberia um edifício que 

relacionaria pessoas a coisas, numa atividade de troca, para utilizar a mesma base taxonômica 

anterior (MARKUS, 1993).  

 

Sendo assim, se a idéia de tipo é válida – e é entendida como a materialização, através de 

respostas arquitetônicas, formais, a conjuntos de solicitações de natureza social – quando as 

expectativas sobre o seu funcionamento do edifício mudam radicalmente, não ocorre somente 

um caso de substituição programática, mas, principalmente, de subversão tipológica. 

 

A situação poderia ser entendida como um paradoxo que põe à prova a consistência de uma certa 

identidade tipológica que o edifício deveria ter – seria possível questionar quão frágeis ou 

persistentes são os critérios utilizados para identificar o tipo.  
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Diante de tal problema, a investigação constrói estratégias para que o caso prático de subversão 

da Casa de Detenção do Recife não seja entendido, a priori, como uma evidência que dê margem à 

contestação do argumento. Em verdade, compreende-se que o paradoxo, sugerido pela tentativa 

de transformar um edifício de re-formação em um edifício de troca, sirva como fenômeno 

referencial à construção da identidade do tipo. 

 

Além de traçar uma genealogia das características sócio-espaciais específicas ao tipo re-formador 

num âmbito geral, propõe-se que esse conhecimento seja construído de modo a compreender as 

particularidades do exemplar da Casa de Detenção do Recife, enquanto edifício de re-formação 

do século XIX, e como se dá a sua posterior transformação em Casa da Cultura de Pernambuco. 

O aprofundamento sobre o processo particular ao exemplar deve contribuir para a discussão da 

aplicação do conceito de tipo como uma síntese da individualidade edilícia – expor até onde 

chega o seu grau de especialização no cumprimento de determinada programação de uso. 

 

Como meio de realizar tal proposta, alguns objetivos mais específicos foram estabelecidos, 

caracterizando o percurso investigativo seguido pela dissertação: 

 

a) primeiramente, uma revisão do conceito de tipo na teoria da arquitetura e escolha daquela 

abordagem que melhor lide com a relação espaço X sociedade, que interessa ao trabalho; 

b) aprofundamento do conhecimento sobre um referencial teórico e metodológico que atenda ao 

conceito de tipo utilizado e sobre o próprio tipo escolhido como estudo de caso (edifícios de re-

formação); 

c) identificação, neste referencial, da situação tipológica do exemplar da Casa de Detenção do 

Recife;  

c) descrição das idéias em torno da formulação do tipo de re-formação e do contexto da sua 

emergência; 

d) caracterização dos exemplares do tipo re-formador, a partir dos seus aspectos morfológicos e 

sociais, seguindo um princípio genealógico; 

e) caracterização, a partir de aspectos morfológicos e sociais, do exemplar da Casa de Detenção 

do Recife, buscando suas similaridades e particularidades com relação aos outros exemplares do 

tipo; 

f) caracterização, a partir de aspectos morfológicos e sociais, do processo de conversão da Casa 

de Detenção do Recife em Casa da Cultura de Pernambuco, explicitando quão próximo ou 

distante ela está em relação ao tipo original e ao novo tipo (ligado ao uso do mercado). 
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Em sua estrutura, portanto, o trabalho procurou seguir a ordem sugerida por tais objetivos 

específicos, do seguinte modo:  

 

O Capítulo 2 desenvolve o conceito de tipo edilício e tipologia edilícia. Recorre às origens do 

termo na teoria da arquitetura, como formulado por Quatremère de Quincy. Explica como o seu 

sentido foi sendo modificado pela escola de morfologia italiana e como o seu teor original pode 

ser compreendido hoje, à luz de teóricos que discutem o sentido do termo a partir da relação 

espaço arquitetônico X sociedade. 

 

O Capítulo 3 aprofunda a discussão sobre as idéias dos autores que foram mencionados no 

capítulo anterior, especificamente Thomas Markus, Bill Hillier e Julienne Hanson. Discorre sobre 

como se dá a relação entre espaço e sociedade, como esta influi na definição das características 

dos edifícios identificando, nas tipologias sugeridas pelos autores, a qual tipo o edifício da Casa 

de Detenção do Recife era originalmente filiado. Ao final, explica-se como tal referencial é 

utilizado também como método de análise morfológica, através da apresentação do instrumental 

da sintaxe espacial.  

 

O capítulo 4 explicita as motivações sociais da existência do tipo escolhido, falando das 

prescrições das instituições que o utilizam. Também contextualiza, sob uma perspectiva histórica, 

quais as expectativas de uso que ensejam a emergência de algumas soluções de edifícios, fazendo-

se ressalva à posição paradigmática desempenhada pela concepção do Panóptico, de Jeremy 

Bentham. O capítulo é estruturado sob a ótica de três autores: Ervin Goffman, Anthony Giddens 

e Michel Foucault – sendo este último aquele que estrutura a argumentação central do capítulo, 

com a noção de construção de uma genealogia dos discursos sociais subjacentes aos edifícios de 

re-formação. 

 

O Capítulo 5 mostra como o tipo e seus exemplares representativos são descritos pela teoria da 

arquitetura propriamente dita: como eles aparecem nos estudos de Markus e Evans, que mostram 

as sucessivas transformações das formas dos edifícios, a emergência de novas soluções e 

adequação de outras, em paralelo às modificações nas demandas sociais. Esta relação é entendida 

como uma busca constante pelo melhor desempenho através do aperfeiçoamento das soluções 

projetivas edilícias até se chegar ao exemplar da Casa de Detenção do Recife, enquadrado como 

um dos últimos exemplos de edifícios de re-formação da modernidade – uma prisão ideal do 
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século XIX. Exercitam-se a descrição e a comparação de alguns dos exemplares discutidos e da 

Casa de Detenção, utilizando-se as ferramentas da sintaxe espacial. Tal uso é visto como um meio 

de tornar possível uma leitura objetiva dos exemplares e, a partir disso, traçar um percurso 

genealógico sócio-espacial do tipo escolhido em complementação ao de caráter essencialmente 

discursivo (sobre aspectos de ordem social, principalmente) do capítulo anterior. 

 

O Capítulo 6 faz uma síntese das conclusões dos capítulos analíticos precedentes e utiliza as 

mesmas ferramentas analíticas do Capítulo 5 para investigar quão eficientes foram as tentativas de 

subversão das propriedades da Casa de Detenção do Recife no processo de conversão em Casa 

da Cultura de Pernambuco e como elas se dão. Estabelece-se um diálogo com a contextualização 

histórica e social apresentada de início e apontam-se quais fatores operam a transposição das 

demandas sociais para as estruturas espaciais do tipo re-formador. Mais detalhadamente, discute-

se como esses fatores permanecem de modo ainda consistente e contribuem para que o edifício 

da Casa de Detenção se torne um dispositivo altamente individualizado e limitado quanto a 

mudanças no seu uso. 

 

Nas Considerações Finais, retoma-se a argumentação inicial de que os dados mais elementares de 

compreensão da forma edificada são constituídos por demandas de origem social, 

complementando tal interpretação com as conclusões obtidas, delimitando os seus limites e 

possíveis generalizações que poderão advir de estudos posteriores sobre o mesmo tema aqui 

introduzido. 

 

Como uma tentativa preliminar de atingir questões mais complexas sobre a relação sociedade X 

edifícios, trata-se da construção de um primeiro lastro de conhecimento que consiga lidar tanto 

com uma maior precisão de conceitos quanto com um maior conhecimento sobre os exemplares 

edilícios. Considera-se que este estudo de caso deverá abrir possibilidades para futuros 

posicionamentos teóricos mais abrangentes a vários outros tipos edilícios. 
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2. RECORRÊNCIAS E PARTICULARIDADES ENTRE EDIFÍCIOS: OS CONCEITOS DE 

TIPO E TIPOLOGIA 

 

 

Este capítulo trata da discussão dos conceitos de tipo para a teoria da arquitetura. Procura definir 

qual é o conceito que será adotado pelo trabalho para atingir os seus objetivos. 

 

Ao longo da história intelectual da arquitetura, o termo “tipo edilício” tem sido de utilização 

recorrente ao se tratar da descrição ou caracterização de exemplares. Entretanto, quando se fala 

de tipo em arquitetura, nem sempre se está falando precisamente de uma mesma idéia, utilizando-

o num mesmo sentido. Facilmente se percebe que o seu significado não é exatamente o mesmo 

dentre os vários autores.  

 

Mais do que um termo ambíguo ou controverso, o conceito de tipo é polissêmico, ou seja, serve 

a várias interpretações, a depender de quem o utiliza (FORTY, 2000; MONTANER, 2001). No 

entanto, independentemente do autor ou da teoria que faz uso do termo, têm-se que é um 

conceito empregado com um dos seguintes objetivos: ou como uma categoria analítica, ou como 

um dado auxiliar à atividade compositiva ou como um recurso bivalente às duas coisas ao mesmo 

tempo.  

  

Um dos modos de se empregar o conceito de tipo é sob o ponto de vista formal, em que pesam 

aspectos da plástica como categoria de análise da dimensão física da arquitetura (tipos formais) – 

falam-se em edifícios em forma de L, edifícios-pátio, edifícios-fita ou edifícios-barra ou remete-se 

o tipo a determinados padrões de arranjos geométricos de plantas – planta longitudinal com 

simetria bi-lateral / planta central com simetria radial. Neste caso, o tipo é definido pela forma, 

sem necessariamente existir uma correspondência desta com a utilidade prática do edifício 

(ARGAN, 2000).  

 

Outro modo recorrente de utilização do termo tipo é uma antítese à anterior – o tipo como 

categoria de classificação edilícia do ponto de vista essencialmente funcional. Os edifícios são 

classificados pela sua destinação funcional, pela sua capacidade de serventia a determinada 

utilização programática. A classificação tipológica confunde-se com o título dado às próprias 

instituições que fazem uso dos edifícios: hospital, prisão, escola, igreja e tantos outros. O tipo é 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

21 

associado a um rótulo programático-funcional, sendo, possivelmente, a sua utilização mais 

generalizada, mesmo fora dos domínios da teoria da arquitetura (PEVSNER, 1997; 

MONTANER, 2001). 

  

A imprecisão no uso do termo é confirmada, ainda, ao se perceber que não é raro a utilização 

sobreposta dessas duas interpretações. O rótulo funcional e alguma característica formal se unem 

numa só classificação na tentativa de tornar mais compreensível aquilo que se deseja descrever: 

templo de planta circular; torre de escritórios e casa-pátio são alguns exemplos de nomenclaturas 

que prezam pela bivalência do termo (MONTANER, 2001). 

  

Na verdade, na sua origem – o enciclopedismo francês dos séculos XVIII e XIX – o conceito de 

tipo apresentava a nítida intenção de tornar a arquitetura algo possível de ser classificado, dotado 

de leis que poderiam – e deveriam – ser sistematicamente descritas. Todavia, era um conceito que 

carregava, antes de tudo, uma forte conotação social (LAVIN, 1992).  

 

Paradoxalmente, o uso do termo ganhou maior força e polivalência de sentidos na iniciativa 

italiana dos anos de 1950-1960 de encontrar uma saída para uma versão mais recente de 

racionalismo, o modernismo, que pretensamente não era adequado ao contexto urbano 

tradicional. Essa postura foi difundida mundialmente através de obras como a de Aldo Rossi 

(2001), a L’Architettura della città, verdadeiros manuais para leitura da cidade e dos seus edifícios, 

bem como da estipulação de subsídio para que soluções compositivas consagradas historicamente 

servissem à reprodução, em respostas a problemas projetivos contemporâneos. 

 

O argumento central deste capítulo é que, em princípio, a conceituação de tipo edilício apresenta 

peculiar nível de complexidade como parâmetro teórico investigativo e taxonômico. Defende-se 

que a sua formulação original extrapola a de uma simples redução da arquitetura a padrões 

compositivos-formais-tectônicos reprodutíveis – na verdade essa interpretação equivocada deve-

se estritamente às simplificações realizadas por aqueles morfólogos das escolas italianas do século 

XX. 

 

Este argumento é construído em três etapas. A primeira delas procura deixar claro qual a 

formulação inicial do conceito de tipo dado por Quatremère de Quincy no século XIX, definindo 

suas particularidades frente a outros contemporâneos seus da Beaux-Arts e da Polytèchnique de 
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Paris, sendo realizada, principalmente, a partir do estudo sobre o autor desenvolvido por Sylvia 

Lavin (1992).  

 

A segunda expõe como o termo tipo é apropriado pelas escolas italianas através de Muratori, 

Caniggia, Rossi e tantos outros, numa tentativa de encontrar alternativas às prescrições formais 

da arquitetura moderna. Expõem-se, também, quais as inconsistências – apontadas, 

principalmente, por Massimo Scolari (1985) – que afastam a conceituação italiana da 

complexidade original dada ao termo por Quatremère de Quincy.  

 

A terceira mostra como alguns autores contemporâneos de determinado campo da morfologia da 

arquitetura fazem uso da idéia de tipo com interesse específico na relação entre espaço edificado X 

sociedade. Precisamente, expõem-se as visões sobre a noção de tipo nas investigações realizadas 

por Thomas Markus (1987; 1993; MARKUS & CAMERON, 2002) e Bill Hillier e seus colegas 

do campo da morfologia do espaço (HILLIER & HANSON, 1985; HILLIER & PENN, 1991; 

HILLIER, 1996). Neste ponto, defende-se que a visão desses autores pode ser compreendida 

como a validação do conceito de Quatremère de Quincy perante os conhecimentos atuais acerca 

do ambiente construído. 

 

Finalmente, sugere-se que é a relação entre expectativas sociais e estrutura espacial edilícia que 

melhor responde ao conceito de tipo atualmente – trazendo maior precisão ao termo e às 

especulação de Quatremère de Quincy. 

 

2.1 As bases sociais da arquitetura em Quatremère de Quincy  

 

O primeiro registro objetivo do termo tipo (ou type em francês e inglês) em discursos sobre a 

arquitetura aparece na obra do francês Antoine Chrysostôme Quatremère de Quincy (1755-

1849), teórico e crítico de arte com elevado prestígio social no período revolucionário da França 

entre os séculos XVIII e XIX. Precisamente, Quatremère de Quincy publica sua definição de tipo 

no Dictionnaire d'Architecture da Encyclopédie méthodique, em 1825, ficando clara a sua ligação com a 

cultura enciclopedista da intelectualidade iluminista francesa daquele momento.  

 

Neste documento, Quatremère de Quincy afirma que existe na arquitetura uma essência 

particular a cada exemplar edificado, algo subjacente ao aspecto físico ou à imagem que a obra 

assuma. Existe uma “regra que precede o modelo” ou a “razão original da coisa” 
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(QUATREMÈRE DE QUINCY, 1977), um conteúdo sem forma definida, mas plenamente 

reconhecível – algo como o “espírito do edifício”. Essa idéia, assumidamente aproximada à 

metafísica, é o que o autor chama de tipo de um edifício. Ele escreve: 

 
Em todos os países, a arte da construção nasce de uma fonte pré-existente. 
Tudo tem que ter um antecedente. Nada, seja de que gênero for, vem do nada, 
e isto deve se aplicar a todas as invenções humanas. Também vemos que todas 
as coisas, apesar das suas transformações subseqüentes, conservam sempre 
visível, sempre de um modo evidente – tanto para o senso como para a razão – 
esse princípio elementar que é como uma espécie de núcleo, do qual são 
obtidos e para o qual são coordenados, no decorrer do tempo, os 
desenvolvimentos e variações da forma aos quais o objeto é suscetível. 
(QUATREMÈRE DE QUINCY, 1977)2. 

 

Quatremère de Quincy faz uma clara distinção entre o tipo e o modelo. Enquanto o tipo é algo 

“vago”, o modelo é um produto “preciso” (QUATREMÈRE DE QUINCY, 1977). O modelo é 

reprodutível, é aquilo que é passível de cópia. Já o tipo, por ser anterior a qualquer imagem 

realizada, não permite ser detalhadamente copiado. Partindo de um mesmo tipo, podem-se obter 

diversos modelos, mas não o contrário. 

 
(...) A palavra “tipo” apresenta menos a imagem de uma coisa a se copiar ou 
imitar completamente que a idéia de um elemento que deve, ele próprio, servir 
como regra para o modelo (…) (QUATREMÈRE DE QUINCY, 1977)3 

 

Não se percebe no texto da Encyclopédie méthodique nenhuma intenção explícita de tratar da prática 

ou do método de se conceber edifícios. Não sendo um arquiteto de formação, o discurso de 

Quatremère de Quincy é antes de tudo especulativo, não prescritivo. De acordo com Lavin 

(LAVIN, 1992), aproximações às idéias tratadas no texto de 1825 já vinham sendo desenvolvidas 

por Quatremère de Quincy ainda antes da publicação enciclopédica. A organização do conceito 

como verbete é um registro de uma busca mais antiga de Quatremère de Quincy por uma 

“etimologia da arquitetura” (LAVIN, 1992 pp. 62 – 100). Em escritos anteriores, ele afirma que 

busca revelar um “sistema coerente” na arquitetura ou uma “teoria do princípio original do qual 

esta arte nasceu” (cf. LAVIN, 1992 p. 86).  

                                                 
2 Livre tradução do autor para o original: “In every country, the art of regular building is born of a pre-existing 
source. Everything must have an antecedent. Nothing, in any genre, comes from nothing, and this must apply to all 
of the inventions of man. Also w e see that all things, in spite of subsequent changes, have conserved alw ays visibly, 
alw ays in a w ay that is evident to feeling and reason, this elementary principle, w hich is like a sort of nucleus about 
w hich are collected, and to w hich are coordinated in time, the developments and variations of form to w hich the 
object is susceptible.” (QUATREMÈRE DE QUINCY, 1977). 
3 Livre tradução do autor para o original: “( ...) The w ord ‘type’ presents less the image of a thing to copy or imitate 
completely than the idea of an element w hich ought itself to serve as a rule for the model. (…)” (QUATREMÈRE 
DE QUINCY, 1977). 
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Em princípio, essa busca por uma essência da arquitetura reforça a visão metafísica de 

Quatremère de Quincy sobre a arquitetura. Contudo, aprofundando-se na construção do seu 

pensamento, passa-se a perceber como o autor delineia esses espíritos dos edifícios apoiando-se 

em critérios mais pragmáticos para a sua existência – os fatores sociais e econômicos que 

precedem a necessidade humana de edificar um abrigo a uma dada atividade. 

 

Quatremère de Quincy aponta a existência de “três tipos principais” – a partir dos quais se 

originariam os demais tipos de edificações desenvolvidos nos diversos contextos históricos, 

culturais e econômicos: a caverna, a tenda e a cabana. Cada solução de abrigo primitivo era produto 

de uma necessidade social, de hábitos de conduta – sociedades nômades e caçadoras fariam uso 

de cavernas; sociedades coletoras transportariam tendas portáteis; sociedades sedentárias agrárias 

construiriam cabanas fixas. Todas as outras formas de arquitetura, segundo Quatremère de 

Quincy, teriam emanado desses três tipos principais (cf. LAVIN, 1992). 

 

Joseph Rykwert vê em tal interpretação a influência de outros contemporâneos iluministas, como 

Russeau, para quem o homem e suas realizações são vistos como produtos do meio em que ele 

vive (RYKWERT, 2003). Aponta, também, como Quatremère de Quincy se remete às “regras” 

que determinaram a elaboração desses tipos principais como sendo critério para críticas à 

arquitetura em geral, inclusive a produzida na Europa do século XIX. Para Lavin, estas regras 

determinantes dos tipos principais de Quatremère de Quincy eram justamente esses princípios 

sociais que justificaram cada modo diferente de se produzir as edificações – o estabelecimento 

dessa noção de tipo feito por Quatremère de Quincy demonstra uma nítida conexão entre 

definição de características arquitetônicas e padrões de sociedade (LAVIN, 1992). 

 

Nota-se como o tipo não é um dado extraído da dimensão material dos edifícios em si. Ele seria, 

na verdade, uma instituição social, uma solução a demandas eminentemente relacionais dos 

indivíduos. Essa função social da arquitetura atribuída por Quatremère de Quincy lhe é tão 

natural que o autor chega até a colocá-la em paralelo com a necessidade de produzir e utilizar a 

linguagem – algo que pode ser percebido em qualquer sociedade:  

 
A teoria do tipo de Quatremère suscita uma dimensão operativa, porque ela 
determina não apenas a gênese dos primeiros edifícios do mundo, mas a gênese 
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de todos os edifícios: tipos se tornam arquitetura do mesmo modo que gestos 
se tornam palavras. (LAVIN, 1992 p. 98)4 

  

Assim como era possível se estudar um sistema universal de formação das linguagens, o mesmo 

poderia se dar para a formação das diferentes arquiteturas. Como ambas são definidas em termos 

sociais e cada sociedade é um sistema em particular, não deveria haver um sistema de 

interpretação e produção arquitetônica preferencial – cada princípio é adequado às regras de 

geração dos seus contextos originais – na verdade, deve-se tentar encontrar qual é o seu sistema 

universal, como sugere Lavin: 

 
Esta esfera de interesse ampliada encorajou Quatremère a procurar por um 
sistema universal da arquitetura, mas mais importante, ela também encorajou 
uma visão ampliada da própria arquitetura, em particular, uma apreciação mais 
abrangente da sua função social. (LAVIN, 1992 p. 99)5  
 

2.1.1 O conceito de tipo e o ensino de projeto na França dos séculos XVIII e XIX  
 

Considerando o momento histórico em que aparece, é comum que a idéia de tipo acima discutida 

seja associada a um dado momento da história intelectual da arquitetura ocidental: o 

neoclassicismo beaux-arts francês.  

 

De fato, o período napoleônico na França suscitou a criação de escolas de arquitetura voltadas 

para o ensino sistemático da profissão. Fosse nas escolas de Belas Artes ou nas Politécnicas, o 

conhecimento sobre a arte de construir precisava ser didaticamente transmitido – algo diferente 

do que costumava ocorrer nas antigas relações medievais de mestre e aprendiz até então vigentes 

(BENEVOLO, 1998). 

 

A prática da arquitetura erudita, que sempre se concentrou na produção de monumentos, 

palácios ou templos, precisava ceder aos novos programas da sociedade capitalista industrial que 

naquele momento emergia. No século XVIII, os edifícios se especializam – surgem o hospital, a 

penitenciária, o hospício, os novos prédios governamentais (FOUCAULT, 2006). Nas escolas, é 

preciso que sejam elaborados estudos detalhados sobre qual a melhor utilização da ornamentação 

para as fachadas de cada um dos novos edifícios, além da catalogação das soluções de arranjos 
                                                 
4 Livre tradução do autor para o original: “Quatremère’s theory of type claimed an operative dimension because it determined 
not just the genesis of the world’s first buildings but the genesis of every building: types became architecture in the same way that 
gestures became words.” (LAVIN, 1992 p. 98). 
5Livre tradução do autor para o original: “This enlarged sphere of interest encouraged Quatremère to search for a 
universal system of architecture, but, more importantly, it also encouraged an enlarged view  of architecture itself and, 
in particular, a w ider appreciation of its social function. “(LAVIN, 1992 p. 99).  
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espaciais das plantas edilícias desenvolvidas para as novas funções (BENEVOLO, 1998; CURL, 

2003). 

 

Embora o pensamento de Quatremère de Quincy aparente total correlação com esse contexto 

histórico, existem algumas diferenças básicas entre a sua “metafísica da arquitetura” e os métodos 

de projeto produzidos nas escolas. Enquanto que Quatremère de Quincy se preocupava em 

encontrar um sistema universal para a arquitetura, por exemplo, a predileção neoclássica era pela 

adaptação dos elementos da arquitetura greco-romana. Essa opção levou a revisões nas ordens 

clássicas originais e ao estabelecimento de critérios para sua aplicação em novos programas e 

tecnologias (CURL, 2003). Um dos grandes incentivadores da volta aos sistemas compositivos 

clássicos como solução para uma organização moderna da prática projetiva foi o Abbé Marc-

Antoine Laugier (1713-1769). Laugier defendia uma volta à simplicidade dos modelos clássicos 

como oposição à exuberância e à opulência decorativa do barroco e do rococó (CURL, 2003). 

 

Laugier também defendeu a existência de edifícios primitivos, mas por motivos diferentes dos de 

Quatramère. No seu Essai sur l’Architecture, de 1753, já aparecia a idéia de uma “cabana primitiva” 

(CURL, 2003; RYKWERT, 2003). Entretanto, é notável a diferença entre essa concepção e os 

tipos principais de Quatremère de Quincy – para Laugier, a cabana primitiva servia para justificar 

a evolução do uso da madeira em ornamento nas colunas gregas; para Quatremère de Quincy, 

pesavam os motivos, as demandas sociais, que determinariam a sua escolha e condicionaram as 

suas características.  

 

Também o uso das ordens – defendido por Laugier e por tantos outros defensores do 

neoclássico que foram seus contemporâneos – é confundido, por vezes, com o conceito de tipo. 

Uma ordem é um conjunto de normativas geométricas para obtenção de relações harmônicas 

entre os elementos dos edifícios. É algo bastante diverso à noção de tipo – uma regra de 

existência do edifício subjacente à forma geométrica, ornamentação ou dimensionamentos de 

qualquer natureza.  

 

Outro equívoco comum sobre a relação do tipo de Quatremère de Quincy e a racionalização dos 

métodos de projeto é verificado ao se atribuir a realização de um estudo tipológico objetivo a 

Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834). Durand foi professor na École Polytechnique de Paris e 

elaborou uma série de lições sobre como soluções volumétricas compositivas consagradas 

poderiam ser utilizadas em combinação a modelos planimétricos para vários programas edilícios 
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(DURAND, 2000). Entretanto, como destaca Lavin (LAVIN, 1992 p. 62), Durand nunca 

empregou em suas obras o termo tipo. As lições de Durand estariam, portanto, muito mais 

próximas de uma coleção de modelos reprodutíveis do que da identificação da essência generativa 

dos edifícios com que trabalhava. 

 

Enquanto isso, como identifica Rykwert (2003 p. 34), as posições de Quatremère de Quincy – 

marcadas pela busca daquilo que estaria sob a forma reprodutível do modelo – foram se 

tornando pouco úteis para os interesses de objetivação prescritiva da prática projetiva neoclássica, 

sendo na verdade renegadas pela própria Escola de Belas Artes de Paris. O discurso de 

Quatremère de Quincy, portanto, vai se tornando isolado e sem aplicações ou desdobramentos 

didáticos imediatos plenamente coerentes com as suas motivações iniciais, mesmo àquela época. 

 

2.2 A tipologia edilizia italiana – pensando cidades a partir de edifícios 

 

A crescente busca pela racionalização de meios e de formas da produção arquitetônica do século 

XIX atingiu o seu auge no início do século seguinte, com o advento dos movimentos modernos 

(BENEVOLO, 1998). 

 

Se o uso do termo tipo não era um dos pontos centrais do modernismo, a busca por soluções 

padrão e a industrialização dos materiais terminou por criar também certos modelos de pretensa 

aplicabilidade universal (FRAMPTON, 2000; RYKWERT, 2004). As unidades domin-no de 

Corbusier ou os edifícios prismáticos de escritórios de Mies Van Der Rohe podem ser apontados 

como tipos emersos da arquitetura moderna, ainda que seus autores não o assumam 

explicitamente (CENIQUEL, 1990). 

 

A reprodutibilidade das realizações do modernismo era tão eficaz que, nas décadas seguintes do 

século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra, essa característica foi alvo de duras críticas 

por parte de alguns autores, muitos deles lidando com problemas de reconstrução de cidades de 

países periféricos aos grandes centros que já haviam se acostumado com a arquitetura 

modernista. A principal acusação era a falta de relação apresentada pelas soluções modernas com 

a história local, na qual os objetos eram situados (FRAMPTON, 2000).  

 

Um dos países que mais produziu obras críticas ao modernismo foi a Itália. Esse processo se 

inicia com nomes como os de Gustavo Giovannoni e Giuseppe Pagano nas análises territoriais 
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urbanas (MARZOT, 2002) e, no campo da teoria e história da arquitetura, tem seu maior 

representante em Saverio Muratori (1910-1973) (MOUDON, 1997; CATALDI, MAFFEI & 

VACCARO, 2002). 

 

Muratori foi um dos fundadores dos estudos morfológicos na Itália. Suas obras seminais sobre o 

assunto são o Studi per uma operante storia urbana di Venezia, de 1952 e o atlas Studi per uma operante 

storia urbana di Roma, de 1963 (CATALDI, MAFFEI & VACCARO, 2002). Tais obras almejavam 

servir como guias para a compreensão dos valores urbanos inerentes às várias fases da existência 

das cidades analisadas. Tinham um caráter eminentemente descritivo e historiográfico, mas 

davam indícios de como lidar com as influências e implicações que novos projetos poderiam ter 

sobre as malhas urbanas pré-estabelecidas (CATALDI, MAFFEI & VACCARO, 2002 pp.4-5). 

 

O método de descrição proposto por Muratori consistia em fazer uma leitura da cidade, 

associando momentos hi stóricos a certas linguagens formais arquitetônicas presentes nos 

edifícios – estes eram entendidos como componentes fundamentais do organismo da cidade. A 

então chamada tipologia edilizia baseava-se em identificar as características tectônicas que se 

perpetuavam ou modificavam no curso histórico nas diversas partes dos edifícios.  

 

As denominações deveriam contemplar desde elementos estruturais até o objeto arquitetônico 

como um todo. Os termos utilizados baseavam-se na escolha entre funções de sentidos opostos – 

recinto X cobertura; portante X portado; servente X servido; edilícia de base X edilícia especializada (cf. 

STRAPPA, 1995). Esta última oposição – edilícia de base e edilícia especializada – diz respeito ao 

sentido mais geral das edificações que conformam uma cidade tradicional: a base da cidade é a 

habitação, o uso mais recorrente na dimensão física do organismo urbano; os edifícios 

especializados são os objetos arquitetônicos que se destacam em meio à recorrência formal das 

habitações, são excepcionais, constituindo marcos de referência para o desenvolvimento da 

cidade pela sua diferenciação morfológica (cf. STRAPPA, 1995). 

 

Esses princípios descritivos concebidos por Muratori para uma reflexão fundamentalmente 

histórica – nas suas palavras, a construção de uma “história operante” – das cidades foram, 

todavia, elevados a uma outra condição de aplicabilidade por seus alunos das escolas de Veneza e 

Roma. Paolo Maretto, Gianfranco Caniggia e tantos outros assistentes de Muratori foram 

convidados como professores em diversas escolas de arquitetura da Itália (MOUDON, 1997; 

CATALDI, MAFFEI & VACCARO, 2002). Nesse processo, os sucessores de Muratori trataram 
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de formar nos seus respectivos cursos um corpo didático próprio para o método desenvolvido 

pelo mestre – a tipologia edilizia – que passava a ganhar o status de disciplina, sendo absorvida nas 

décadas seguintes como componente curricular normal em muitos dos cursos de arquitetura 

italianos (CATALDI, MAFFEI & VACCARO, 2002). 

 

Entretanto, enquanto prática curricular, a tipologia viria a assumir para os seus adeptos uma nova 

função. O método essencialmente descritivo-historiográfico de Muratori, concebido para atender 

à realidade das cidades históricas italianas, passa a ser desenvolvido também como método 

projetivo para edifícios contemporâneos (SCOLARI, 1985; MARZOT, 2002). Os elementos 

tipicamente encontrados nos estudos históricos sobre o urbano passam a fazer parte do 

repertório formal compositivo das disciplinas de projeto. Essa utilização é particularmente 

explorada por Gianfranco Caniggia (1932-1987) que, em co-autoria com seu pupilo Gian Luiggi 

Maffei, prepara a obra fundamental dessa nova utilização do termo tipo na história intelectual da 

arquitetura: Composizione architettonica e tipologia edilizia, que seria dividida em quatro volumes (só os 

dois primeiros completos) e se constituiria em um manual para os cursos de arquitetura, inclusive 

fora da Itália.  

 

No pensamento de Caniggia e Maffei, o sentido dado ao tipo é diverso ao de Quatremère de 

Quincy. Para os italianos, o tipo é um conjunto orgânico de conhecimentos que se desenvolve a 

partir do fazer arquitetônico espontâneo e se consolida na história. Há tantos tipos quantos 

forem esses conjuntos de conhecimento passíveis de serem concretizados fisicamente na forma 

edificada (CANIGGIA & MAFFEI, 1979). Para Quatrémère, o tipo não é exatamente físico, 

portanto menos variável (LAVIN, 1992). Mais ainda, o tipo, para Quatremère, não era 

identificado pelo conjunto de pequenas características visíveis, mas pelas regras mais gerais, de 

origem social, que motivavam o surgimento dos edifícios antes mesmo da sua dimensão visual 

chegar a se expressar. 

2.2.1 Noção de tipo em Rossi 
 

A linhagem intelectual de Muratori instituiu-se principalmente dentro da própria Itália, devido, 

principalemnte, ao formato didático que assumiu a posteriori. Contudo, outros dois autores, 

igualmente italianos, não explicitamente ligados à referida linhagem, também trataram da relação 

entre cidade e edifícios através do uso de certo conceito de tipo arquitetônico nas suas obras. São 

eles: Aldo Rossi (1931-1997) e Giulio Carlo Argan (1909-1992).  
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Ambos apresentam notáveis semelhanças: o entendimento da cidade como um objeto artístico; a 

leitura da arquitetura como elemento formador da cidade e, o mais curioso, fazem pouca 

referência a Muratori, mas têm em Quatremère de Quincy a referência para discorrer sobre a 

necessidade de se falar de tipo arquitetônico (ROSSI, 2001; ARGAN, 2000; 2005). 

 

Argan procura, na revisão do próprio Quatremère de Quincy, meios para compreender possíveis 

valores absolutos da forma arquitetônica numa visão histórica sobre a formação da cidade. Sua 

visão, contudo, parte do princípio de que a idéia de tipo tem um viés eminentemente artístico, 

interpretação que, como já foi visto, não condiz plenamente com o seu sentido original. De 

qualquer modo, o posicionamento de Argan sobre a idéia de tipo edilício é pontual – serve como 

complementação a estudos que se propõem mais abrangentes, como a construção de uma 

história da arte em paralelo a uma história da cidade ou discussões sobre a atividade projetiva. 

(ARGAN, 2001; 2005). 

 

Dentre os dois, entretanto, a obra do milanês Aldo Rossi terminou por adquirir maior 

popularidade mundial – inclusive maior do que as obras dos demais morfólogos italianos acima 

citados. Em A Arquitetura da Cidade (L'Architettura della cittá), Rossi lança um tratado 

contemporâneo sobre como compreender a cidade na sua dimensão física. A pretensão da obra é 

inaugurar uma ciência urbana – composta por uma teoria específica sobre os fatti urbani (fatos, ou 

feitos, urbanos) e um método de análise próprio. 

 
... procurei estabelecer um método de análise que se preste a uma avaliação 
quantitativa que possa servir para levantar o material estudado segundo um 
critério unitário. (...) (ROSSI, 2001 p. 3) (itálicos originais) 

 

Por fatos urbanos, entende-se aquilo que é apreendido sensorialmente pelo usuário da cidade, ou 

seja, a ênfase está na dimensão física abarcada pela capacidade de percepção visual humana in situ. 

Já o método, consiste na delimitação de uma área de estudo (que deve conter certo grau de 

homogeneidade) e na descrição das relações que se estabelecem no espaço urbano entre os 

elementos que o definem – os edifícios.  

 

Neste momento é que Rossi faz uso de uma tipologia que, segundo ele, nasce no conceito de tipo 

dado por Quatremère de Quincy. Entretanto, a opção tipológica de Rossi é mais fiel a categorias 

criadas por alguns geógrafos (principalmente Tricart) para a análise físico-territorial urbana que 

aos princípios metafísicos de Quatremère: a divisão feita na sua obra é simplesmente entre 
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edifícios habitacionais e não-habitacionais/institucionais. Para Rossi, os primeiros constituem 

morficamente as áreas-residência e os últimos são os elementos primários da cidade (ROSSI, 2001).  

 
Esse método é proporcionado pela teoria dos fatos urbanos... pela identificação 
da cidade como artefato e pela divisão da cidade em elementos primários e em 
área-residência. Estou convencido de que há uma séria possibilidade de se 
fazerem progressos nesse campo, procedendo-se a um exame sistemático e 
comparativo dos fatos urbanos com base na primeira classificação aqui tratada. 
(...) (ROSSI, 2001 p. 3) 

 

Essa separação é feita por Rossi a partir das funções originalmente atribuídas aos edifícios. A 

categoria tipológica, portanto, não varia, mesmo se o uso da estrutura física dos edifícios vier a 

mudar. Essa visão é em parte justificada por Rossi pela formulação teórica de Poète e Lavedan (a 

teoria das permanências) – o poder de manutenção do sentido da forma física de certos elementos 

urbanos no decorrer da história da cidade. Neste ponto, Rossi contextualiza o seu método numa 

perspectiva também histórica da cidade, em que a forma materialmente realizada adquire 

importância central (ROSSI, 2001). 

 

Ainda que não declaradas, nítidas confluências com o trabalho de Muratori podem ser 

percebidas: a situação histórica, a dicotomia área-residência X elementos primários (edilícia de base X 

edilícia especializada em Muratori) e a própria defesa da relação íntima entre forma urbana e forma 

arquitetônica. Entretanto, o grande trunfo de Rossi, certamente o responsável pela sua 

popularidade, é o caráter mais genérico da sua tipologia, menos apegado à descrição minuciosa 

do edifício em suas partes. É uma abordagem menos dependente do contexto italiano e de mais 

imediata aplicação em realidades urbanas internacionais.  

2.2.2 Algumas inconsistências na tipologia italiana 
 

Percebe-se que, dentro de uma mesma escola de morfologia urbana e edilícia, as derivações e os 

conflitos conceituais podem existir. Marzot, por exemplo, aponta a fragilidade no uso de 

determinados termos – como o próprio tipo – dentre as várias escolhas ideológicas dos autores 

(MARZOT, 2002). Não há apenas diferenças entre as obras de Muratori e o tratado de Rossi. 

Entre os próprios seguidores de Muratori, Marzot identifica utilizações contraditórias do termo: 

 
(...) Este uso do tipo inevitavelmente leva a uma consistente diminuição na 
efetividade da interpretação. (…) Este sistema tem um amplo leque de 
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possibilidades porque cada definição de um tipo se refere a uma idéia específica 
de arquitetura. (…) (MARZOT, 2002 p. 59)6 

 

Deste modo, a definição e o uso do termo tipo seguem conveniências ideológicas e terminam por 

atender somente àquela formulação que se deseja validar. 

 

Scolari, por sua vez, faz uma crítica mais voltada para as utilizações subseqüentes dos estudos 

tipológicos empreendidos por Muratori e Caniggia e, em especial, Aldo Rossi (SCOLARI, 1985). 

Para o autor, o estudo de Muratori, por si, tem validade duvidosa mesmo no seu contexto 

original – uma descrição de caráter historiográfico-morfológico das cidades italianas. Para Scolari, 

ao passo que os dados coletados pela pesquisa tipológica vêm a ser utilizados como princípio 

didático da prática de projeto, há o risco de se cair na simples cópia de modelos históricos. Ele 

afirma: 

 
Este destino estacionado sob a pele da projetação já estava implícito na premissa. 
Os estudos aos quais elas se referiam diretamente eram aqueles desenvolvidos 
por Saverio Muratori durante os anos cinqüenta quando titular da disciplina de 
“Caretteri distributivi degli edifici” do Instituto Universitário de arquitetura de 
Veneza. Representando atualmente um clássico dos estudos urbanos, aqueles 
estudos não dispunham para si próprios de um verdadeiro método histórico ou 
de uma “técnica de investigação” suficientemente clara e autônoma. O próprio 
título que Muratori deu à sua publicação sobre Veneza é muito significativo: 
Estudo por uma operante história urbana de Veneza (1959). A sua análise tipo-
morfológica tinha um objetivo “operante” (operacional), estabelecendo um 
discutível evolucionismo entre história e planejamento. Afirmando que “o juízo 
histórico é (todavia) já um juízo operativo, programas de ação, plano 
urbanístico...”, favorecia uma perigosa sobreposição entre linguagens históricas 
e linguagens projetivas.  Nós sabemos, hoje, que nenhuma análise histórica 
pode possivelmente legitimar ou determinar escolhas projetivas sem perder 
alguma coisa do seu conteúdo disciplinar, e que a utilidade da história reside 
justamente na sua alta inutilidade. (SCOLARI, 1985 p. 42) (itálicos originais)7 

  

                                                 
6Livre tradução do autor para o original: “Such use of type inevitably leads to a consistent diminution in the 
effectiveness of the interpretation. (…) That system has a w ide range of possibilities because every definition of a 
type refers to a specific idea of architecture (…)” (MARZOT, 2002 p. 59).  
7 Livre tradução do autor para o original: “Questo destino bloccato sotto la pelle della progettazione era del resto 
implicito nelle premesse. Le ricerche alle quali essi facevano direttamente riferimento erano quelle di Saverio 
Muratori svolte presso la cattedra di “Caretteri distribut ivi degli edifici” dell’Istituto Universitário di Architettura di 
Venezia negli anni Cinquanta. Diventati ormai um classico degli studi urbani, quelle ricerche non si avvalevano di um 
vero e proprio metodo storico e di uma “rilevazione” sufficientemente chiara e autonoma. Lo stesso titolo che 
Muratori diede alla famosa pubblicazine su Venezia è molto significativo: Studi per una operante storia urbana di Venezia 
(1959). Le sue analisi tipo-morfogiche si ponevano in una porpettiva “operante” stabilendo un discutible 
evoluzionismo tra storia e pianificazione. Affermando che “il giudizio storico è (dunque) già giudizio operativo, 
programma d’azione, piano urbanistico.. .”. avviava un pericoloso inquinamento tra i linguaggi della storia e quelli 
della progettazione. Oggi sappiamo con maggiore consapevolezza che nessuna analisi storica può legitimare o 
determinare scelte progettuali senza perdita di disciplina e che l’utilità delle storia risiede proprio nella sua elevata 
inutilità.” (SCOLARI, 1985 p. 42). 
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Aos e referir à obra de Rossi, Scolari identifica a tendência à valorização do aspecto puramente 

formal do edifício, vista como uma maneira do autor justificar teoricamente a sua prática 

projetiva. Então, quando terceiros se utilizam dessa relação criada por Rossi como método 

universal de projetação, copiando formalmente os elementos por ele valorizados nos seus 

projetos, os resultados seriam ainda mais superficiais (SCOLARI, 1985). 

 

(...) Mas esses estudos urbanos, nos quais se quis encontrar o novo lugar do 
projeto, não foram capazes de munir a si próprios de uma sólida base científica 
e metodológica. (...). (SCOLARI, 1985 p. 42)8 

 

Sobre a operacionalidade do método proposto por Rossi e a sua tipologia, Scolari identifica por 

um lado a vantagem da simplicidade – capaz de grande alcance didático – e, por outro, o risco de 

se cair em um excessivo simplismo conceitual acerca da utilização do tipo como princípio de 

arquitetura – baseado tão somente na permanência temporal das características plástico-

tectônicas dos edifícios para o espaço urbano. 

 
As posições de Rossi favoreceram uma certa desvalorização do 
profissionalismo e a recuperação dos elementos locais e autobiográficos, 
negligenciados pelo estilo internacional. Mas ao mesmo tempo, a ênfase dada à 
análise urbana e à teoria da arquitetura desvalorizou a disciplina como uma 
profissão de construtores, ao final, favorecendo mais a composição que o 
projeto. A própria substituição radical do profissional projeto-construção pelo 
projeto-teoria impediu que a complexidade teórica correspondesse à 
complexidade anílitico-projetiva. Toda uma geração de estudantes imersa num 
aflito aforismo político-social foi formada dentro de uma ideologia da recusa, 
obrigada a escolher entre a autonomia da arquitetura e a sua desintegração. em 
pura política.  São problemas que condicionaram muitas das recusas culturas 
desses anos. (SCOLARI, 1985 p. 42) (itálicos originais)9 

 

Em Rossi, o tipo sofre, portanto, uma significativa redução no grau de complexidade teórica 

quando comparado ao que foi dado por Quatremère de Quincy, ao mesmo termo. 

 

                                                 
8 Livre tradução do autor para o original: “( ...) Ma proprio gli studi urbani, sui qualisi voleva rifondare il luogo stesso 
progetto, non riuscirono a darsi solide basi methodologiche e scientifiche (...).” (SCOLARI, 1985 p. 42).  
9 Livre tradução do autor para o original: “Le posizioni di Rossi favorirono certo la svalutazione del professionismo e 
il recupero degli elementi locali e autobiografici, trascurati dall’international style. Ma allo stesso tempo, l’enfasi data 
analisi e alla teoria della’architettura porto allá svalutazione della disciplina como professione “costruttiva” ed in 
definitiva privilegiò la composizione rispetto alla progettazione. E proprio la radicale sostituzione del “professionale” 
progetto-costruzione con il progetto-teoria impedì che alla complessità delle premesse teoriche corrispondesse una 
eguale complessità analitico progettuale. Tutta una generazione di studenti immersa in angosciose aporie politico-
sociali, venne formata in una ideologia del rifuto, obbligata a scegliere tra l’autonomia dell’architettura e la sua 
dissoluzione nera pura politica. Problematiche, queste, che condizionarono molte delle rinunce culturali di quegli 
anni.” (SCOLARI, 1985 p. 42). 
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2.3 Tipo: termo e conceito hoje 

 

Comparando as idéias de tipo em Quatremère de Quincy e nos morfólogos italianos (tanto Rossi 

como os filiados diretamente a Muratori), fica claro que está se tratando de dois conceitos 

distintos para um mesmo termo. 

 

Enquanto que o primeiro tem uma visão especulativa, buscando encontrar fatores que subjazem 

a forma edificada, os últimos se interessam justamente pelas características físicas construídas dos 

edifícios. Outra diferença fundamental encontra-se no fato de que Quatremère de Quincy, 

embora tivesse acesso a uma menor gama de exemplares de arquitetura, devido à própria época, 

procurava por generalizações, leis universais que servissem como base a uma teoria sobre os 

princípios de produção da arquitetura como um todo, em qualquer situação. Já Rossi, Caniggia e 

os demais partiram do estudo de soluções compositivas consagradas historicamente no contexto 

particular italiano e, sobre elas, criaram regras de aplicação na prática da leitura urbana e do 

projeto edilício, ainda que tais regras fossem baseadas na repetição daquelas soluções. Enquanto 

Quatremère de Quincy buscava construir uma teoria analítica, a tipologia edilizia italiana terminava 

por se constituir em um método prescritivo. 

 

Todavia, há ainda uma questão de importância central que particulariza e provoca um interesse 

ainda atual nas sugestões de Quatremère de Quincy: a assertiva de que a arquitetura é produto de 

expectativas sociais. As utilizações da idéia de tipo posteriores a Quatremère de Quincy olharam 

os objetos arquitetônicos na história, mas se percebe pouca preocupação no que diz respeito aos 

fatores mais elementares que suscitam a sua produção – pelo contrário, há um deliberado 

distanciamento das questões ligadas à função ou ao uso (ROSSI, 2001). 

 

Considerando a primazia de Quatremère de Quincy na publicação e definição da expressão tipo – 

ele é referência inclusive na obra de Rossi – e a constatada simplificação conceitual da tipologia 

edilizia italiana, entende-se que é sobre o pensamento de Quatremère de Quincy que uma 

discussão contemporânea sobre o tipo deve ser efetuada, e não sobre as suas derivações.  Para tal, 

é necessário buscar teorias que aceitem a relevância das motivações sociais na arquitetura, as 

expectativas de utilização do objeto arquitetônico. Além do mais, convém que essas teorias 

prezem pelo caráter descritivo-analítico semelhante ao de Quatremère de Quincy, ou que não 

tenham a pretensão de prescrever normas e modelos de projetação-reprodução edilícia. 
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A seguir, é apresentada uma breve revisão de alguns autores que têm demonstrado interesse 

especial pela relação entre sociedade e ambiente construído e, ao mesmo tempo, utilizado o 

termo tipo na sua produção teórica sobre a arquitetura.  

2.3.1 Tipos de edif ícios como modos de relações entre indivíduos 
 

Uma das aplicações contemporâneas do conceito de tipo aparece precisamente formulada na 

teoria da lógica social do espaço (HILLIER & HANSON, 1984). Hillier e Hanson oferecem uma 

interpretação para a origem da arquitetura: constroem um tipo edilício primordial a partir do 

conceito de um edifício elementar para explicar o mecanismo de produção e funcionamento mais 

primário do espaço edificado – a mediação de relações sociais. A sua estrutura é composta apenas 

da delimitação de uma unidade espacial, acessível ao ambiente exterior por uma só abertura. Os 

elementos físicos que fazem a separação do espaço interior ao edifício do espaço exterior são, na 

sua interpretação mais primária, barreiras ao acesso de indivíduos; a abertura para o exterior é 

uma permeabilidade. 

 

Neste modelo, a função essencial do espaço é promover a interface entre aqueles que habitam 

(controlam) o edifício e aqueles que o visitam. Os primeiros se situam na zona mais distante em 

relação ao exterior, e estariam mais segregados na relação; os últimos são mantidos nos espaços 

mais próximos em relação ao exterior, e estariam mais integrados na relação e ao sistema como 

um todo (HILLIER & HANSON, 1984) (FIG. 1).  

 

 
 

FIGURA 1 - Esquema gráfico da idéia de um edifício elementar  

(Desenho do autor a partir de HILLIER & HANSON, 1984) 
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Considerando o caráter do evento que se deseja promover, edifícios com mais alto nível de 

complexidade programática podem subdividir, multiplicar ou mesmo inverter aquele padrão de 

relação entre usuários do edifício elementar. Sendo assim, dependendo de como e onde ocorrem 

tais diferenciações, distintos tipos edilícios são elaborados. O raciocínio dos autores sugere um 

caminho para que se descreva a arquitetura a partir do conjunto de relações geradas pela 

organização espacial, não pelo seu aspecto físico-material (HILLIER & HANSON, 1984; 

STEADMAN, 1998; HILLIER, 1996).  

 

Thomas Markus é outro autor que devota sua produção à tentativa de compreender o processo 

particular de formação das diferentes categorias de edifício (MARKUS, 1987; 1993) 

compartilhando dos mesmos pressupostos dos autores acima mencionados.  

 

Markus (1993) compõe uma obra inteira sobre o problema tipológico em edifícios não-

habitacionais utilizando o mesmo instrumental descritivo-analítico de Hillier e Hanson (1984). O 

autor estuda um conjunto de edifícios produzidos durante a Revolução Industrial para abrigar 

programas emergentes àquela época. Chega, inclusive, a identificar padrões de recorrência na 

estrutura espacial de alguns dos casos estudados. Ele divide os exemplares que analisa em tipos 

que relacionam: (a) pessoas a pessoas (de formação, reformação, limpeza ou recreação); (b) 

pessoas a conhecimento (material e efêmero); e (c) pessoas a coisas (em processos de produção 

ou de troca) (MARKUS, 1993)10. 

 

Markus e Hillier convergem em vários pontos sobre o processo de elaboração do objeto 

arquitetônico. Aceitam que, antes de se constituir um edifício, a produção da arquitetura é 

precedida por expectativas da sociedade de se viabilizar como estrutura (GIDDENS, 2003; 

HOLANDA, 2002). Uma série de regras de funcionamento social está impregnada tanto no 

indivíduo como no projetista que produz para o indivíduo. São normativas que regem as 

dinâmicas próprias a qualquer evento humano. Aqueles eventos que necessitam do meio 

“espaço” para se realizarem têm agregados a si um conjunto próprio de convenções a serem 

seguidas pelos indivíduos (HILLIER & PENN, 1991).  

 

Markus associa a idéia dessas convenções a um texto - afirma que todo edifício é fruto de um 

texto que o precede (MARKUS, 1987) – e que, posteriormente, o edifício é ele próprio um 

                                                 
10 Esta formulação de Markus será retomada nos capítulos 3 e 4, sobre um aprofundamento na sua tipologia. 
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discurso onde essas convenções originais podem ser “lidas” (MARKUS & CAMERON, 2002). 

Para Hillier (HILLIER & PENN, 1991), essas convenções constituem modelos11 – afirma que 

edifícios são precedidos por regras de práticas sociais. Ambos concluem que textos (ou modelos, 

em Hillier) mais complexos, ou mais longos, produzem edifícios mais carregados de convenções, 

com tendência a conservar certos padrões de utilização; textos menos complexos, ou mais curtos, 

produzem edifícios com menos carga de convenções, capazes de gerar várias possibilidades de 

utilização. 

 

Sobrepondo os conceitos e os argumentos dos autores, pode-se sintetizar a idéia da seguinte 

forma:  

 

 A instituição de um sistema espacial formado por barreiras e permeabilidades é uma 

tradução dos modelos de convenções sociais; é um sistema de relações entre situações de 

restrição ou de permissão de atividades de usuários (habitantes e visitantes) (HILLIER & 

PENN, 1991); 

 Modelos ou textos longos tendem a produzir sistemas espaciais conservadores do 

conhecimento social que os precedem (HILLIER & PENN, 1991). 

 Modelos ou textos curtos tendem a produzir sistemas espaciais geradores de experiências 

sociais com menor grau de previsibilidade pelas convenções que os precedem (HILLIER 

& PENN, 1991). 

 

Seguindo tal raciocínio, naturalmente se chega à conclusão de que semelhantes expectativas 

sociais tendem a gerar semelhantes sistemas espaciais. Pode-se ir além e supor que, quanto mais 

longos são os modelos, mais recorrentes tendem a ser as semelhanças entre os edifícios, pois há 

menos possibilidades para que se realizem eventos sociais não previamente programados 

(MARKUS, 1987; HILLIER & PENN, 1991). 

 

Aceitando-se o argumento, pode-se ainda tirar uma última conclusão desse processo: entre a 

formulação de modelos baseados nas expectativas de uso e o desempenho final do objeto 

arquitetônico parece haver um dado código espacial que funciona como elo entre as duas 

situações. Esta conclusão remete imediatamente à idéia de soluções-tipo para cumprir com 

recorrentes expectativas sociais de uso da arquitetura. 

                                                 
11 Percebe-se uma diferença no uso da expressão modelo em relação à de Quatremère de Quincy. Em Hillier, o 
modelo ainda precede a forma construída. Em Quatremère de Quincy, o modelo é o próprio objeto concret izado – o 
modelo é um padrão de relações definido textualmente. A lógica de raciocínio, porém, é equivalente entre o dois. 
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Tanto em Hillier como em Markus, o tipo não é determinado pelas características tectônicas. As 

soluções no arcabouço físico do edifício são passíveis de grande variação e dependentes dos mais 

diversos fatores, variando de acordo com o contexto em que se inserem (HOLANDA, 2002). 

Considerar o tipo como um padrão de relações entre indivíduo e espaço e indivíduo com outros 

indivíduos aparece, para os autores, como um dado universal para a produção de todo e qualquer 

edifício, além de ser sua motivação original e lhe dar sentido de existência em qualquer cultura ou 

período histórico. 

2.3.2 De volta às origens 
 

É perceptível a familiaridade das formulações de Hillier e Markus com as idéias originalmente 

lançadas por Quatremère de Quincy em 1825. Contudo, se em Quatremère de Quincy o tipo é 

algo vago e indefinido, nos autores contemporâneos ele é algo mais claramente identificável: a 

arquitetura é sistema de relações entre indivíduos e espaço e entre indivíduos e indivíduos no 

espaço, antes mesmo de ser um objeto edificado; essas relações são viabilizadas por uma 

estrutura espacial na qual, quando descrita, podem ser identificados padrões que refletem as 

prescrições sociais que motivaram o seu estabelecimento. 

 

A própria idéia dos três tipos principais de Quatremère de Quincy apresenta semelhanças com o 

edifício elementar de Hillier – a definição mínima de um objeto que intermedeie a relação do 

homem com o meio e com outros homens. Também a busca por uma epistemologia da 

arquitetura e a associação da produção da arquitetura com a produção da linguagem é muito 

próxima a que Markus faz entre edifícios e textos. A complementação que Hillier e Markus fazem 

sobre o conceito de Quatremère de Quincy está na abordagem científica dessa “matéria 

essencial” aos edifícios, suplantando a formulação puramente especulativa-intuitiva de 

Quatremère de Quincy sobre uma metafísica da arquitetura (LAVIN, 1992). 

 

A análise comparativa entre os discursos funciona como uma reafirmação mútua e respectiva 

entre as posições teóricas dos autores. Mais ainda, ressalta a validade atual do pensamento de 

Quatremère de Quincy sobre os motivos originais para a existência dos variados edifícios. As 

formulações teóricas dos autores apontam para um caminho científico para estudar a arquitetura 

– esse caminho passa pelo reconhecimento de que, em essência, edifícios são dispositivos de 

viabilização das relações primordiais da sociedade – o tipo que define um edifício é um dado 

social para a definição espacial das suas características. 
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3. ESPAÇO E SOCIEDADE 

 

 

Do capítulo anterior, entende-se que as idéias de tipo e tipologia ganham, contemporaneamente, 

maior fundamentação teórica nas argumentações de Bill Hillier e de Thomas Markus que nas 

apresentadas por outros autores. Sendo assim, é preciso compreender por quais caminhos esses 

autores chegam a tal fundamentação e, mais que isso, como as suas idéias podem servir de 

referencial teórico e metodológico a um estudo que tem seu foco sobre o processo de 

emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais constituintes da 

identidade tipológica de um grupo restrito de edifícios – os exemplares de re-formação. 

 

Por tais motivos, este capítulo aprofunda, primeiramente, o conhecimento acerca das construções 

teóricas de Hillier e de Markus sobre a arquitetura de modo geral, expondo como elas podem 

servir de paradigma para a investigação. Em seguida, destacam-se, de modo mais completo, os 

parâmetros utilizados pelos autores para a categorização de dados edifícios (como a Casa de 

Detenção do Recife) como pertencentes ao tipo re-formador. 

 

Além disso, apresenta-se, ao final, o instrumental analítico tido como o mais adequado aos 

propósitos do trabalho após se considerar as argumentações e evidências utilizadas pelos autores. 

Tal instrumental, conhecido como sintaxe espacial (HILLIER & HANSON, 1984), permite 

discutir, a partir de uma linguagem comum, questões relacionadas à descrição, quantificação e 

interpretação da forma arquitetônica e aos aspectos sociais a ela relacionados. 

 

3.1 Textos e dispositivos sociais  

 

No capítulo da Introdução, Thomas Markus (1993; 1987) foi citado como referência para o 

estudo das relações entre forma arquitetônica e sociedade por enxergar, nestas, um princípio 

tipológico auxiliar ao estudo sobre os motivos da existência e das diferenciações verificadas entre 

as edificações. 

 

Segundo Markus, edifícios são produto de uma série de prescrições impostas pela sociedade para 

tornar possível o funcionamento de algumas instituições. Essas prescrições são a base de uma 

programação de eventos e atividades que, numa segunda etapa, definem como os edifícios que 
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virão a abrigar tais instituições devem funcionar ou serem utilizados pelos indivíduos. Essa 

programação de eventos, anterior à existência da solução arquitetônica, é denominada por 

Markus de “texto”. 

 

Markus afirma a existência de uma relação direta entre a arquitetura de um edifício e o seu texto 

precedente. O argumento é de que existe uma correspondência entre estrutura espacial edilícia e 

o texto prescritivo que a precede, sendo necessário abordar o próprio edifício como um discurso 

social, já que ele carrega em si as informações do texto (MARKUS & CAMERON, 2002; 

MARKUS, 1993; 1987) (FIG. 2).  

 

De tal maneira, embora considere de fundamental importância os programas e as funções 

exercidas pelos exemplares, o autor enxerga na capacidade de abrigar as relações mais primárias 

entre os indivíduos o critério mais adequado para discutir as particularidades dos edifícios. 

 

Markus encontra evidências para sustentar seu argumento no estudo de um conjunto de edifícios 

produzidos durante a Revolução Industrial para abrigar programas funcionais emergentes àquela 

época. O autor compreende os edifícios especializados da modernidade como dispositivos 

capazes de classificar usuários (classifying devices) (MARKUS, 1987; 1993) através do ordenamento 

do espaço.  

 

Como dispositivos, os edifícios modernos operam sempre uma relação que parte de dados sociais 

– as pessoas, essencialmente – e outros temas que a elas interessavam: coisas, conhecimento ou 

mesmo outras pessoas. Favorecer as relações entre pessoas e pessoas, pessoas e conhecimento e 

pessoas e coisas são os critérios básicos utilizados por Markus para identificar os tipos desses 

dispositivos. A partir da relação entre o texto e o conjunto forma-função-espaço (que determina 

o caráter geral do edifício) (FORTY, 2000), permite ao autor imprimir uma análise tipológica 

precisa a esses edifícios-dispositivos. São agrupados os exemplares de características formais, 

funcionais e espaciais semelhantes com os seus respectivos textos semelhantes. O resultado é um 

estudo taxonômico extensivo desses edifícios modernos (MARKUS, 1993). 

 

Em última análise, o edifício é um dispositivo espacial concebido pelo projetista para controlar – 

favorecendo ou restringindo – a emergência de determinados eventos. Tal controle (CHOI e 

PEPONIS, 1991; MARKUS, 1993, AMORIM, 1999; LOUREIRO, 2000; FOULCAUT, 2005) é 

exercido pelo estabelecimento de potenciais situações de encontros ou de isolamento entre 
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agentes sociais de distintas classes que venham a fazer uso desse espaço (CHOI e PEPONIS, 

1991; ZIMRING e PEATROSS, 1997). 

 

 
FIGURA 2 - Exemplo dado por Markus da relação entre uma tabela de classificação de indivíduos com patologias mentais (um 

texto prescritivo) e a sua transposição para a estrutura espacial de um “asilo para lunáticos” de inícios do século XIX  

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 96) 

 

 

3.2 A lógica social do espaço  

 

Segundo o argumento de Markus, o estabelecimento de um tipo qualquer deve levar em conta 

tanto aspectos sociais precedentes como as estruturas de espaços edificadas. Entretanto, tal 

exercício é algo que dependerá de um sistema de descrição que parta da morfologia espacial dos 

edifícios, mas que também tenha em vista a sua relação com a conjuntura social em que são 

produzidos. Mais ainda, é necessário lidar com variáveis e categorias de análise que permitam 

uma comparação objetiva e eficiente entre os diversos exemplares que se prestarem a uma 

investigação originada em tais bases. 
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Para Hillier e Hanson (1984), esse exercício é efetivamente possível, desde que haja compreensão 

da existência de uma lógica social no espaço edificado. Segundo os autores, para cada evento 

social que se deseja promover, configuram-se uma série de possíveis relações entre os indivíduos 

que são traduzidas na arquitetura pela delimitação de séries de unidades espaciais e pela permissão 

ou restrição ao estabelecimento de conexões entre elas.  

 

O controle dessas relações entre unidades espaciais é exercido por elementos físicos: (a) barreiras 

ou permeabilidades ao movimento; (b) opacidades ou transparências à visibilidade. Os primeiros 

dizem respeito às possibilidades de fluxo e acesso de indivíduos entre duas ou mais unidades 

distintas e adjacentes; os segundos, às possibilidades de percepção visual entre indivíduos 

posicionados em duas ou mais unidades espaciais distintas, não necessariamente adjacentes.  

 

Barreiras e opacidades impedem a conexão entre as unidades; permeabilidades e transparências 

estabelecem a conexão – são, portanto, variáveis fundamentais de uma estrutura espacial 

arquitetônica. Quando essas relações são consideradas para o si stema de espaços, dentro de um 

mesmo edifício (considerado como um todo, e não parte a parte, espaço a espaço), definem 

padrões de permeabilidade e de visibilidade, dois sistemas de relações com características que 

podem ser absolutamente distintas, embora tratem de um só exemplar. 

 

Por outro lado, padrões de permeabilidade e visibilidade estão relacionados, respectivamente, a 

padrões de co-presença (poder ter a presença, simultânea, de outros indivíduos num dado 

espaço) e co-ciência (poder saber da presença, simultânea, de outros indivíduos posicionados em 

outros espaços), que são definidos, essencialmente, para cumprir com os requerimentos da 

função social que foi originalmente atribuído à edificação (HILLIER & HANSON, 1984; 

HANSON, 1998; AMORIM, 1999; LOUREIRO, 2000; HOLANDA, 2003). 

 

Em outras palavras, edifícios são formados por sistemas de espaços que guardam algum tipo de 

relação entre si. Esses sistemas de relações constituem configurações espaciais, entendendo-se por 

configuração as relações entre relações existentes entre as unidades espaciais delimitadas pelas 

barreiras e permeabilidades. Diferentemente de entender a relação existente apenas entre duas 

unidades espaciais, a configuração trata da relação de cada duas com um terceira unidade, ou em 

situações mais complexas, com todas as n demais unidades do sistema (HILLIER & HANSON, 

1984). 
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A abstração matemática utilizada para entender a dimensão espacial edilícia pode levar a uma 

idéia equivocada de que o estabelecimento das configurações espaciais dos edifícios é uma mera 

atividade de arranjo combinatório entre espaços e barreiras, permeabilidades, transparências e 

opacidades (HILIIER, 1996). De fato, qualquer espaço, originalmente, detém funções genéricas: 

todo espaço ao ser delimitado é inteligível e passível de alguma utilização pelos indivíduos. 

Entretanto, o sentido que cada edifício (cada configuração espacial) assume é dependente de 

restrições próprias à materialidade dos meios de realização da arquitetura (a geometria impõe 

limitações às possibilidades de arranjo entre dado número de unidades espaciais), às necessidades 

que os seus usuários almejam ver solucionadas e às possibilidades de co-presença e co-ciência que 

o sistema das variáveis espaciais apresenta aos indivíduos quando utilizam efetivamente o espaço. 

 

Segundo Hillier, essas restrições que limitam as possibilidades de arranjo entre unidades de uma 

configuração espacial constituem três conjuntos de leis que subjazem a forma arquitetônica. As 

primeiras são as leis do objeto – referem-se aos princípios geométricos e topológicos que 

governam a forma em si e constituem um determinado padrão espacial – por exemplo, as 

possibilidades de agregação de edifícios entre si para formar uma área urbana ou de células para 

formar um edifício. As segundas são leis da sociedade para a forma edificada, referentes às 

maneiras como os indivíduos usam e adaptam as leis do objeto para viabilizar, no espaço, 

diferentes tipos de relações sociais – como determinado padrão espacial é escolhido por 

indivíduos como mais adequado para ser utilizado para um determinado fim; são os princípios 

pelos quais categorias sociais podem ser identificadas no uso da forma edificada, caracterizando 

um padrão de hábitos espaciais daqueles indivíduos. As últimas são as leis da forma para a 

sociedade: de como o sistema espacial edificado tem efeitos sobre os indivíduos, como aquelas 

restrições da forma terminam por influir no modo como os indivíduos podem utilizá-las – a 

forma tem conseqüências sociais para além daquelas originalmente programadas ou 

conscientemente atribuídas pela vida social efetivamente operante (HILLIER, 1996). 

 

Evidentemente, as leis não se aplicam isoladamente, mas os efeitos de uma são causa das outras e 

vice-versa. O entendimento desses princípios de geração e utilização da forma edificada permite o 

desdobramento das interpretações até se poderem definir alguns níveis analíticos para o estudo 

das edificações: (a) vida social; (b) vida espacial; e (c) padrões espaciais (HOLANDA, 2002). 

 

Os padrões espaciais podem ser identificados a partir da descrição das configurações de espaços 

em si, sendo definidos pelo sistema de variáveis de barreiras ou permeabilidades (quando se trata 
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das possibilidades de co-presença) e de opacidades e transparências (quando se trata das 

possibilidades de co-ciência). A vida social é o conjunto de regras sociais que é imposto sobre a 

utilização do espaço, determinado as expectativas sobre o uso da edificação. Já a vida espacial é a 

própria utilização do espaço edificado, já concretizado, pelos indivíduos, considerando que sua 

utilização é em certa medida condicionada pelas possibilidades impostas pelas variáveis dos 

padrões espaciais (HOLANDA, 2002).  

3.2.1 Determinismo ou dualidade? 
 

A discussão da arquitetura a partir de relações entre indivíduos, possibilidades ou restrições ao 

movimento e à visibilidade no uso dos edifícios tende a suscitar uma questão epistemológica 

recorrente na teoria da arquitetura: o determinismo arquitetônico – ou até onde vai a capacidade 

da arquitetura de interferir no comportamento do indivíduo.  

 

De fato, o referencial utilizado até então afirma que o espaço construído desempenha um papel 

preponderante sobre o funcionamento da sociedade. Esta postura, presente nas teorias 

prescritivas do modernismo, sofreu diversas críticas tanto em relação à ideologia empregada no 

fazer arquitetônico quanto à forma de se exercer juízo sobre edifícios já existentes. Diante dos 

estudiosos das ciências humanas e sociais e dos teóricos da arquitetura que delas se aproximaram, 

tal postura parece ter um viés ainda mais determinista quanto ao poder da arquitetura sobre os 

hábitos da sociedade (CHOI & PEPONIS, 1991; LOUREIRO, 1999; HOLANDA, 2002). 

 

Os autores discutidos são unânimes quanto ao papel do edifício para com a estrutura social: 

edifícios são criados a partir de prescrições e programações de uso que atendem a demandas de 

uma sociedade. Entretanto, afirmam que, posteriormente, edifícios têm, também, a capacidade de 

atuar como potencializadores ou restritores a determinadas utilizações – exerceriam certo grau de 

influência sobre o comportamento dos indivíduos. 

 

Esta influência do espaço sobre o indivíduo dá-se em uma etapa posterior, já na apropriação do 

espaço (dos padrões espaciais dos edifícios) pela sociedade. Nesta segunda etapa da relação 

edifícios X indivíduos, de acordo com as próprias leis do objeto para a sociedade defendidas por 

Hillier, podem se manifestar certas utilizações, e conseqüências dessas utilizações, não 

necessariamente previstas nas prescrições programáticas originais para o edifício. Essas 

capacidades de apropriação é que seriam efetivamente dependentes das possibilidades oferecidas 

pelo espaço (a vida espacial) (HILLIER & PENN, 1991; HILLIER, 1996).  
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Tais assertivas são baseadas em um série de estudos realizados por Hillier (1996) e demais 

pesquisadores filiados à sua construção teórico-metodológica. Nesses estudos, as premissas da 

teoria foram aplicadas a casos empíricos, o que tornou possível testar as formulações, levantar 

novas questões e desenvolver um arcabouço metodológico operacional mais adequado para 

descrever, analisar e interpretar a arquitetura por meio de uma abordagem configuracional do 

espaço. 

 

É justamente neste momento que a teoria da lógica social do espaço termina por se tornar mais 

eficiente. Para lidar com estudos empíricos, são elaborados procedimentos analíticos capazes de 

exprimir numericamente as relações entre unidades espaciais e tratar probabilisticamente as 

potenciais situações de encontros entre indivíduos no uso do espaço arquitetônico (HILLIER, 

1989). Isto se dá através de um aprofundamento nos conceitos matemáticos que subjazem a idéia 

de configuração, principalmente a topologia.  

 

Como numa configuração o que interessam são as relações e as posições relativas de um espaço 

com relação a outro e destes para todos os demais, mais importantes do que medições 

dimensionais são as medições relacionais. A topologia é o ramo da matemática que se detém 

justamente sobre tais questões – relações entre determinados entes. As distâncias topológicas não 

são medidas em unidades, mas em número de entes (neste caso, espaços) que intermedeiam a 

relação entre outros dois – considerando-se, por exemplo, a relação de acessibilidade entre dois 

espaços, a distância topológica de um para o outro será igual ao número de outros espaços que 

serão necessariamente acessados para que se vá de um ao outro (FLEGG, 2001). 

 

Quando essas distâncias são tomadas configuracionalmente, surge a noção de centralidade – 

quanto menores forem as distâncias topológicas de um espaço para todos os outros do sistema, 

mais central ao sistema ele é. Somam-se à compreensão topológica das estruturas espaciais as 

análises estatísticas dos resultados e a introdução do estudo e do uso da teoria dos grafos 

(STEADMAN, 1983; HILLIER & HANSON, 1984). Esta última é de fundamental importância 

para a operacionalização da descrição topológica proposta por Hillier e Hanson, pois permite a 

representação gráfica das configurações através de níveis de profundidade: espaços mais centrais, 

acessíveis sem que seja necessário passar por muitos outros espaços, são mais “rasos”; os menos 

centrais, acessíveis somente através da passagem por muitos outros, são espaços mais 

“profundos”.  
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Dado o caráter matemático e probabilístico, logo nas primeiras séries de experiências 

desenvolvidas por Hillier (HILLIER & HANSON, 1984), nota-se como foi possível ao autor 

fazer inferências sobre padrões de utilização do espaço, principalmente no meio urbano. Os 

resultados apontavam, por exemplo, para uma correlação positiva entre os espaços 

topologicamente mais centrais e movimento e permanência de usuários. Por vezes, para aqueles 

que desconhecem as origens dos dados e a lógica analítica, resultados probabilísticos aparentaram 

ter o tal teor determinista.  

 

Este conjunto de ferramentas demonstrou sua aplicabilidade em investigações posteriores em 

diversas escalas de sistemas espaciais, passando a ser conhecido correntemente por sintaxe 

espacial12. Tais estudos mostraram que a sintaxe espacial servia como um eficiente meio de 

discutir a arquitetura. 

 

Por exemplo, John Peponis (1985) desenvolveu uma pesquisa sobre a configuração espacial das 

áreas de produção de indústrias, apontando a necessidade de constante supervisão (vigilância-

controle) como um dos fatores decisivos na definição das configurações das plantas fabris –  o 

autor demonstra que por trás de um leiaute aparentemente voltado só para a eficiência de 

produção fabril existem estratégias para reforçar a cultura hierárquica no ambiente de trabalho. 

 

Posteriormente, o mesmo autor, juntamente com Yoon Choi (CHOI & PEPONIS, 1991), sugere 

uma classificação para museus a partir dos padrões de potenciais situações de co-ciência. Eles 

identificam dois tipos básicos de estruturas espaciais associadas a concepções de organização 

museológica: aqueles museus em que o foco é essencialmente a exposição da obra, caracterizados 

por um percurso contínuo, unidirecional; e aqueles em que o evento de visitação ganha 

importância, cuja ordem de observação das peças é mais aleatório, e os visitantes enxergam, além 

das peças, também uns aos outros. 

 

Zimring e Peatross (1997), baseados em um estudo sobre os aspectos culturais do controle 

exercido no espaço de trabalho em organizações japonesas e americanas, mostram como 

diferentes hábitos corporativos implicam em diferentes organizações espaciais, traduzidas em 

distintos padrões de visibilidade e acessibilidade. 

 
                                                 
12 Uma descrição mais detalhada do instrumental metodológico da Teoria da lógica social do espaço é dada no 
subitem 3.4, ao final deste capítulo. 
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Amorim (1999) identifica co-relações diretas entre a combinação dos padrões de permeabilidade 

e de conectividade visual na definição do desempenho social próprio a cada setor funcional das 

casas modernas pernambucanas, sendo este um argumento essencial na construção do seu 

"paradigma dos setores". 

 

Quanto a edifícios de maior complexidade, pode-se citar o trabalho que Loureiro (1999) 

desenvolve sobre a formação dos edifícios escolares modernos. A autora identifica nos padrões 

espaciais alguns tipos de edifícios escolares característicos, afirmando que a arquitetura dos 

edifícios de ensino está direcionada mais para a aquisição eficiente de habilidades do que para a 

formação do comportamento e do desenvolvimento sócio-pessoal dos alunos. 

 

Na mesma linha do anterior, Griz (2003) apresenta uma análise dos padrões espaciais dos 

edifícios dos fóruns de Pernambuco, comparando-os com as premissas exigidas para a função e 

identificando quando as respostas arquitetônicas são condizentes (ou não condizentes) com as 

expectativas de utilização. 

 

Um dos estudos mais célebres é o de Julienne Hanson (1998), sobre as reformas de residências 

inglesas em processo de gentrificação. O trabalho revela que diferentes combinações entre 

padrões de co-ciência e co-presença, encontradas antes e depois das modificações dos novos 

proprietários, implicam em diferentes desempenhos espaço-sociais – não só referentes ao 

universo restrito à edificação, mas também às condições de contato desta com a rua. Esses novos 

padrões espaciais estariam ligados aos hábitos sociais dos novos moradores da classe média, 

distintos daqueles dos seus proprietários originais. 

 

Percebe-se, porém, que em nenhuma das abordagens da relação espaço X sociedade aponta-se a 

prevalência de um componente da relação sobre o outro. Na verdade, constrói-se a visão de uma 

inter-relação contínua, biunívoca e interdependente entre sociedade e espaço arquitetônico. O 

espaço não é mero cenário das relações sociais, mas desempenha um papel importante sobre elas 

(HILLIER & HANSON, 1984). 

 

Pode-se ainda fazer uma interpretação mais profunda para o entendimento daquela relação: é 

possível afirmar que o espaço é um elemento constituinte da sociedade e que um não existe sem 

o outro (GIDDENS, 2003). A arquitetura não é um produto isolado nem há viabilização de 

relações sociais sem a determinação de distintas posições para distintos indivíduos no espaço 
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edificado – há uma eterna dualidade nos papéis desempenhados por um e ou por outro, e não um 

determinismo direto. 

 

Em síntese, de acordo com Hillier, edifícios são criados a partir de prescrições e programações de 

uso que atendem a demandas específicas de uma sociedade. No seu processo de definição, as 

regras sociais que motivam a sua elaboração, e que o precedem, influenciam no modo em que 

potenciais situações de encontros entre agentes tenderão a se dar no seu sistema espacial. 

Entretanto, posteriormente, os mesmos edifícios têm, também, a capacidade de potencializar 

e/ou restringir determinadas utilizações – o sistema espacial imprime determinadas condições de 

uso para os agentes, ou exercem, probabilisticamente, um certo grau de influência sobre o 

comportamento dos indivíduos, sendo possível, através da sua descrição, estimar certos padrões 

de uso no edifício.  

 

Um edifício é, assim, um fato essencialmente social. A existência do artefato construído é sempre 

condicionada por uma lógica social, associada a uma estrutura espacial, ambas anteriores às 

decisões sobre todos aqueles aspectos (HILLIER & HANSON, 1984; MARKUS, 1993; 

HILLIER, 1996; HOLANDA, 2002; 2003; PEARSON & RICHARDS, 2003). Do entendimento 

dessa relação entre sociedade e espaço, é possível se estabelecer critérios para a descrição e análise 

objetiva da estrutura espacial edilícia – tanto as suas variáveis quanto as suas categorias de análise.  

 

As confluências teóricas dos dois autores utilizados como base para esta revisão (Hillier e 

Markus) tornam possível uma interpretação conjunta das suas idéias. Em uma síntese dos 

instrumentais teóricos e analíticos dos dois autores, pode-se afirmar, finalmente, que: 

 

 um tipo edilício é definido por um modo específico de promover a possibilidade de se 

realizarem relações entre indivíduos, utilizando-se, para tal, o espaço; 

 

 um tipo é motivado, portanto, por demandas sociais, pela necessidade de indivíduos de 

certo grupo de poder realizar um evento programático de modo adequado às regras da 

sua vida social pré-existente. 

 

 esse conjunto de demandas e de regras são traduzidos, primeiramente, em um texto que 

precede a definição formal do edifício, prescrevendo qual deve ser o seu desempenho 

para o evento que se deseja realizar;  
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 essas expectativas são traduzidas em arquitetura, essencialmente, através de um sistema de 

unidades de espaços que guardam entre si relações de permeabilidade e de visibilidade de 

modo que, quando entendidas como uma configuração, permitam o atendimento ao texto 

inicial através do padrão espacial tido como mais adequado;  

 

 quando o edifício já existe como ente realizado, impõe certas condições de uso aos 

indivíduos, influindo na vida espacial do grupo; 

 

 finalmente, quando a relação entre a vida social e a vida espacial parece satisfatória, nota-

se que o padrão espacial atendeu às expectativas expressas no seu texto, tornando-se uma 

solução consagrada e recorrente – típica – caracteriza-se, então, o atendimento ao tipo 

arquitetônico ao qual é filiado.  

 

3.3 Um tipo edilício baseado na relação espaço X sociedade 

 
Na Introdução já havia sido anunciado que o presente trabalho faria uso de exemplares 

pertencentes a um único tipo, os edifícios de re-formação, para discutir as suas questões de 

interesse: a emergência e a permanência de certas propriedades sócio-espaciais características da 

identidade dos exemplares deste tipo em meio às possíveis adequações particulares que eles 

possam ter sofrido em atendimento a determinadas solicitações.  

 

Tal tipo seria composto por exemplares destinados a favorecer as atividades de separação, 

isolamento, controle e supervisão de indivíduos. O apontamento dessa categoria foi uma 

antecipação do modo como a tipologia de Markus (1993) trata os casos de edifícios voltados à 

função penitenciária, como a Casa de Detenção do Recife – objeto utilizado no estudo empírico. 

 

Como foi dito ainda no primeiro capítulo, tal tipologia volta-se para os edifícios complexos 

modernos, produzidos durante a Revolução Industrial para abrigar programas emergentes àquela 

época. Markus traz para o discurso da teoria da arquitetura o problema do exercício do poder das 

instituições modernas sobre a sociedade através da especialização das funções dos edifícios e da 

relação desta com a forma construída dentro de uma perspectiva histórica (MARKUS, 1993). 
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A taxonomia, fundamentada no modo como cada tipo de edifício opera as demandas da 

sociedade, é assim apresentada (MARKUS, 1993):  

 

(a) edifícios que relacionam pessoas a pessoas:  

 de formação (formation): constituídos por escolas, conventos;. 

 de re-formação (re-formation): constituídos por hospitais, presídios, asilos; 

 de asseio ou limpeza: constituídos por saunas, banhos públicos;  

 de recreação (re-creation): constituídos por clubes, hotéis. 

 

(b) edifícios que relacionam pessoas a conhecimento: 

 de natureza visível: constituídos por bibliotecas, museus; 

 de natureza invisível: constituídos por teatros, anfiteatros; 

 de natureza efêmera: constituídos por pavilhões de exposição, 

panoramas. 

 

(c) edifícios que relacionam pessoas a coisas: 

 na atividade de produção: constituídos por fábricas, indústrias; 

 na atividade de troca: constituídos por mercados, bolsas. 

 

Dentre todos, a denominação de “edifícios que relacionam pessoas a pessoas” e, mais 

precisamente, os exemplares de “re-formação”, é na verdade, uma especificação mais apurada de 

uma interpretação que remonta à própria concepção da relação entre sociedade e espaço que é 

aqui discutida. É necessário conhecê-la, portanto, para que se possa, mais precisamente, saber 

qual a particularidade do grupo mais amplo de exemplares que será caracterizado e analisado de 

forma complementar ao problema levantado pelo caso da conversão Casa de Detenção do Recife 

em Casa da Cultura de Pernambuco e a necessidade de caracterização da identidade tipológica do 

exemplar original. 

 

Nas seções seguintes, parte-se da noção do tipo de re-formação para se explicar a concepção mais 

genérica de Hillier (HILLIER & HANSON, 1984; HILLIER & PENN, 1991) sobre os modelos 

longos e os edifícios reversos, deixando claro que princípios gerais de uso do espaço servem de 

base para a sua investigação. 
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3.3.1 Os modelos longos - edif ícios especializados e edif ícios reversos 
 

Quando discute a idéia de um edifício elementar – o mais simples sistema espacial – Hillier 

explica o estabelecimento de uma relação direta entre os indivíduos que “habitam” esse edifício – 

e que, portanto, têm a intenção de controlá-lo – e os indivíduos que o “visitam” – ou seja, 

aqueles entram nos domínios controlados pelos habitantes. Os habitantes, estando no interior do 

edifício, mantêm os visitantes mais próximos ao exterior (FIG. 1). Topologicamente, os 

primeiros estão num espaço mais profundo, os segundos num espaço mais raso 13. 

 

Essa relação se repete em edifícios mais complexos de forma geral. Residências, em praticamente 

todas as culturas, repetem o padrão da relação, assim como uma loja comercial ou um teatro – os 

indivíduos que detém a noção de posse ou controle do edifício se situam no seu interior, 

esperando e recebendo os seus visitantes, que não detêm o controle ou a posse do edifício, em 

uma região mais rasa, mais próxima da saída, o exterior. Edifícios desta natureza são exemplos de 

modelos curtos, conforme tratam Hillier e Penn (1991).  

 

Edifícios prisionais, como a Casa de Detenção do Recife não poderia se enquadrar como filiada a 

um modelo curto – uma prisão não é um edifício que promova encontros, mas sim o contrário: 

preza pelo isolamento, a separação de indivíduos e a conservação de uma ordem de 

funcionamento. Tais características, próprias de edifícios como hospitais, quartéis, prisões, asilos, 

fóruns e toda a sorte de edifícios institucionais de maior complexidade programática exigem 

prescrições mais detalhadas do seu funcionamento, sendo, portanto, filiados a modelos longos 

(HILLIER e PENN, 1991).  

 

Existem ainda algumas diferenças que distinguem tais edifícios institucionais complexos de 

edifícios mais simples. Em tais edifícios, os “habitantes” são representados pelos indivíduos-

usuários que compõem o corpo social restrito e especializado da instituição; os “visitantes” são 

indivíduos externos a ela, que se submetem às suas regras internas particulares quando adentram 

no edifício. 

 

Nas estruturas espaciais dos hospitais, por exemplo – uma instituição formalmente organizada só 

a partir do século XVIII – os pacientes (“visitantes” do edifício) são isolados entre si, ocupando 

quartos ou ambulatórios, pequenos compartimentos profundos ao sistema; já os médicos (os 

                                                 
13 Noções de profundidade tomadas em relação ao exterior da edificação. 
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“habitantes” do hospital) passam a controlar tais pacientes, durante a sua estadia no edifício, a 

partir da possibilidade que detêm de passear pelos corredores, espaços mais rasos, que conectam 

todo o sistema de compartimentos. 

 

As estruturas espaciais que operam relações desse tipo, os autores dão o nome de “edifícios 

reversos” (reversed buildings) (HILLIER & HANSON, 1984). Para Hillier e Hanson, essa é uma 

relação invertida se comparada ao padrão elementar de utilização de uma edificação (FIG. 3; 

FIG. 4).  

 

A idéia é ainda mais clara em edifícios modernos, tais como as prisões, os hospitais e os asilos 

(HILLIER & HANSON, 1984; LOUREIRO, 2000). Para Hillier e Hanson, são exemplares 

paradigmáticos da utilização do espaço como interface para relações sociais invertidas; que 

melhor ilustram a reversão da relação primordial do edifício elementar em todos os seus aspectos, 

inclusive não só com relação à acessibilidade, mas também quanto à visibilidade (FIG. 5). 

 

  
FIGURA 3 - Esquema gráfico das posições relativas entre 

habitantes e visitantes em um edifício qualquer  

(Desenho do autor a partir de HILLIER & HANSON, 1984) 

FIGURA 4 - Esquema gráfico das posições relativas entre 

habitantes e visitantes em um edifício reverso  

(Desenho do autor a partir de HILLIER & HANSON, 1984) 

 

 

Edifícios reversos são, portanto, os melhores exemplos de espacialização de modelos longos – 

aqueles que adaptaram a lógica social da estrutura espacial elementar de maneira mais deliberada, 

com expectativas de funcionamento claramente inteligíveis. No que interessa à investigação, 

pode-se afirmar que o edifício da Casa de Detenção do Recife, como edifício de re-formação, 

além de representar um modelo longo, é um claro exemplo de um edifício reverso. 

 

Se o argumento estiver correto, fortes semelhanças deverão ser encontradas ao se analisarem as 

estruturas espaciais da Casa de Detenção do Recife e de hospitais, outras prisões ou manicômios 

e asilos, já que todos devem advir de um mesmo texto, ou ao menos de prerrogativas sociais 

coincidentes, mesmo se tratando de programas distintos. Do mesmo modo, essas estruturas 
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devem apresentar diferenças nítidas com relação às de outros tipos, em particular às dos edifícios 

de troca, destinados a relacionar pessoas a coisas, que deveria ser a tipificação última da Casa da 

Cultura de Pernambuco como um mercado de artesanato. 

 

 
FIGURA 5 - O Hospital Geral de Viena, ou “Narrenturm”, de 1784  

Típico edifício reverso, s egundo Hillier e Hanson (1984). (Fonte: MARKUS, 1983 p. 91) 

 

 

3.4 Instrumental analítico  

 

Pelo enquadramento dos edifícios de re-formação em categorias sócio-espaciais mais amplas –  

edifícios reversos montados sobre modelos longos – compreende-se que, além da análise num 

formato essencialmente discursivo, cabe, também, desenvolver um estudo comparativo objetivo 

entre os exemplares do ponto vista morfológico, pautado em dados ao mesmo tempo 

quantitativos e qualitativos.  

 

Através de tal análise, será possível não só aferir a validade do argumento – a existência de 

semelhanças nos padrões espaciais dos edifícios de re-formação – como também serão 

explicitadas as suas divergências, que caracterizariam transformações em busca de uma melhor 

adequação ao programa de funcionamento expresso pelo seu texto (MARKUS, 1987; 1993; 

2002). A intenção é identificar as propriedades que determinam a emergência dos padrões de 

configurações das estruturas de espaços e da lógica social própria dos edifícios re-formadores, 

além da permanências destas mesmas propriedades, pois são o objeto principal do estudo, em 

meio a possíveis variâncias (específicas a casos particulares). 

 

Sendo assim, deve-se compreender como o referencial teórico adotado pelo trabalho apresenta o 

seu instrumental analítico. Na verdade, tal instrumental é um desdobramento direto da teoria, 
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estando de acordo com o paradigma aceito até então: características da forma arquitetônica, 

definidas pelo estabelecimento de relações de permeabilidade e visibilidade entre as suas unidades 

espaciais não constituem um fenômeno independente das prerrogativas sociais, mas, na verdade, 

estão a elas associadas – não de forma direta, determinística, mas de modo sistêmico e dualista 

(GIDDENS, 2003). 

 

A seguir, descrevem-se as ferramentas de análise dos exemplares, inicialmente explicando as bases 

de obtenção de dados – o processo de representação do sistema espacial, suas medidas e seus 

significados – e, finalmente, enumerando os procedimentos metodológicos que deverão ser 

empregados para que tais dados sejam obtidos, no formato de um instrumental analítico bem 

desenvolvido e exaustivamente testado em estudos de natureza semelhante à deste trabalho 

(HILLIER & HANSON, 1984; HILLIER, 1989; 1996). 

3.4.1 O conjunto de ferramentas da sintaxe espacial 
 

Avaliar empiricamente a configuração espacial de uma edificação suscita, antes de tudo, poder 

realizar objetivamente a descrição das suas unidades componentes e das relações entre elas.  

 

Essas relações podem ser medidas através das suas variáveis constituintes – barreiras e 

permeabilidades; opacidades e transparências – por meio dos procedimentos metodológicos de 

análise de morfologia espacial elaborados por Hillier e Hanson (1984). 

 

Segundo os autores, ainda que a representação gráfica da arquitetura seja baseada nas geometrias 

(euclidiana, mongeana, analítica, etc.), o espaço é concebido e compreendido de modo 

configuracional, e não exatamente geométrico. As posições relativas entre os espaços e os 

padrões de inter-relação entre eles precedem definições dimensionais (STEADMAN, 1983; 

HILLIER e HANSON, 1984; AMORIM, 1999).  

 

De forma simplificada, entre dois espaços há duas condições possíveis: são acessíveis entre si ou 

não são acessíveis entre si. Trazendo essa relação para questões efetivamente arquitetônicas, 

pode-se complementar os critérios para o estabelecimento das relações espaço-espaço ao se 

considerar a acessibilidade tanto do ponto de vista da possibilidade de co-presença entre 

indivíduos, como de co-ciência. Em outras palavras, quando dois espaços são acessíveis entre si, 

significa dizer que entre eles existe uma permeabilidade ao movimento ou uma transparência ao 
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contato visual; quando não são acessíveis, existem entre eles, respectivamente, somente barreiras 

ou opacidades. 

 

Essa noção relacional, e não exatamente dimensional, como ressaltado anteriormente, é do 

território da topologia, mais do que da geometria, sendo que é nessa vertente da matemática que 

a sintaxe espacial se baseia para descrever e extrair dados manipuláveis das estruturas espaciais 

edificadas. 

 

De modo complementar, a noção de distância topológica entre espaços fica claramente 

representada através da geração de grafos justificados, apropriando-se da compreensão 

matemática da Teoria dos Grafos (STEADMAN, 1983). Um grafo é uma representação auxiliar, no 

qual espaço convexo é representado como um nó e a conexão entre eles por um uma linha. O 

grafo pode ser justificado14 a partir da escolha de um nó (representando um espaço) qualquer do 

sistema; esse nó tomado como referência passa a ser raiz do grafo; os demais nós são organizados 

em níveis de profundidade considerando a sua distância topológica para aquele que foi tomado 

como raiz (HILLIER & HANSON, 1984; HILLIER, 1996, HANSON, 1998) (FIG. 6; FIG. 7). 

 

 
FIGURA 6 - Representação do padrão espacial pela teoria dos grafos: (1) planta do edifício; (2) representação dos espaços  por 

nós; (3) representação de conexões entre os nós por linhas – geração do grafo do sistema convexo; (4) o grafo justificado 

(Desenho do autor a partir de HILLIER & HANSON, 1984) 

 

                                                 
14 A teoria dos grafos, em princípio, prescinde do procedimento de justificação. Quando organizado em níveis, 
portanto, justificado, o grafo passa a ser chamado de y-graph  ou gamma graph (HILLIER & HANSON, 1984). 
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Cria-se, portanto, um modelo analítico que permite sair do plano da apreciação subjetiva e da 

análise discursiva de uma edificação para uma descrição da arquitetura abstrata, e, portanto, 

objetiva. A estrutura de espaços de um edifício transforma-se numa estrutura topológica, na qual 

cada unidade espacial é um ente que se relaciona com os demais a partir de uma variável básica 

elementar: a acessibilidade.  

 

A leitura da estrutura espacial edilícia a partir dessas variáveis relacionais faz emergir a sintaxe 

subjacente aos aspectos plásticos da forma edificada, chamada por Hillier e Hanson (1984) de 

uma linguagem mórfica. Topologicamente, e não geometricamente, essa sintaxe pode ser medida e 

expressa através de valores. 

 

A medida sintática mais elementar é a profundidade. A profundidade relativa entre dois espaços é 

expressa pelo valor da distância topológica entre eles, podendo ser tomada para as relações de 

permeabilidade ou de visibilidade entre as unidades espaciais. Quando se considera um dado 

espaço como ponto de partida para a contagem da profundidade de todo o sistema, diz-se que o 

sistema terá n níveis de profundidade tantos quanto forem os “passos” topológicos necessários 

para que se acessem todos os seus espaços. Por passos, entende-se o número de espaços pelos 

quais um indivíduo que está naquele espaço de referência precisaria passar para chegar até um 

outro qualquer. 

 
FIGURA 7 - Alguns exemplos simples do uso de grafos justificados para a representação das configurações d os padrões 

espaciais de edifícios  

(Desenhos do autor a partir de HILLIER & HANSON, 1984) 
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Dentre as relações topológicas derivadas da profundidade, destaca-se a de integração, que tem 

importância fundamental para o entendimento de qualquer configuração espacial edilícia. Por 

integração, entende-se a profundidade média de um espaço em relação a todos os demais espaços 

de um sistema. A integração pode ser tomada em várias escalas: globalmente (considerando a 

distância topológica de um espaço a todos os outros espaços do si stema), localmente 

(considerando um “raio” topológico determinado de n passos a partir de cada espaço; partindo-se 

de, no mínimo um raio=3) ou média (ou integração raio-raio, tomada da profundidade média do 

espaço mais integrado) (HILLIER & HANSON, 1984; HILLIER, 1996).  

 

Numericamente, o valor de integração de um espaço é definido pela fórmula da assimetria 

relativa real do sistema (Real Relative Asymmetry – RRA)15. Pode-se entender o RRA de um espaço 

como um valor médio do número de passos topológicos necessários para que, a partir deste 

espaço, todos os demais espaços do sistema sejam acessados. 

 

Os espaços mais integrados são aqueles com os menores valores de RRA dentro do sistema em 

que são medidos. Como forma de facilitar a compreensão da medida, tende-se a considerar como 

valor de integração o valor do 1/RRA, sendo que dessa maneira, maiores valores significam, 

diretamente, maior integração do espaço no sistema.  

 

Como as noções de vigilância e controle visual entre os espaços dos edifícios de re-formação são 

recorrentes na bibliografia estudada, as análises de integração ocorrem tanto para as propriedades 

de permeabilidade quanto para as de visibilidade (BENEDICKT, 1979; TURNER e PENN, 

1999).  

 

A partir deste momento, a pesquisa estará concentrada fundamentalmente no nível analítico dos 

padrões espaciais, embora permaneçam associações às prescrições da vida social (demandas e 

textos precedentes à formulação do edifício) descritas anteriormente.  

                                                 
15 O valor de RRA é derivado do valor simples da assimetria relativa (RA) de um espaço, valor que oscila entre 0 e 1, 
sendo dado pela fórmula: RA = 2 (MD – 1)/k -2. Onde: MD é a profundidade média desse espaço para todos os 
demais do sistema e k é o número total de espaços desse sistema. O RRA é dado pela divisão do RA por um 
coeficiente de correção indicado de acordo com o número de k espaços do sistema (ver tabela de coeficientes de 
correção em: pp. 112, The Social Logic of Space). Tal fator de correção é introduzido para que se possa comparar 
sistemas de tamanhos variados, uma vez que o RA só teria validade na comparação de sistemas muito pequenos. 
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3.4.2 Procedimentos operacionais 
 

As medidas sintáticas serão obtidas a partir de análises daquelas propriedades configuracionais 

das estruturas espaciais dos casos estudados. 

 

Para a descrição em escala local das unidades espaciais dos edifícios, é considerada a dimensão 

convexa do espaço. Descrevem-se espaços convexos ao se representar sobre as plantas-baixas dos 

pavimentos de um edifício os maiores e mais largos (nas duas dimensões) polígonos convexos16 

possíveis de se delimitar entre os seus limites físicos (edges; paredes ou obstáculos ao acesso). De 

modo abstrato, os espaços são simplificados e entendidos como entes bi-dimensionais. Um mapa 

convexo é a representação do conjunto de espaços convexos que compõem o sistema espacial do 

edifício. Já um mapa convexo de acessibilidade (de permeabilidades ou de contato visual) é 

montado ao se conectar aqueles espaços convexos que guardem relação de acessibilidade entre si, 

dois a dois, através de permeabilidades ou transparências (conexões). No caso da permeabilidade, 

as conexões existem entre espaços que sejam adjacentes entre si. Para visibilidade, as conexões 

podem atravessar espaços, tanto os adjacentes como os não-adjacentes, com distâncias até 

mesmo superiores a dois níveis de acessibilidade. 

 

Para a descrição em caráter global do sistema, considera-se a dimensão axial da estrutura espacial. 

Neste caso, representa-se um mapa axial do edifício com a menor quantidade das mais longas 

linhas retas que representem possibilidade de movimento e visibilidade através dos vários espaços 

convexos do edifício em análise (HILLIER & HANSON, 1984). Ao se trabalhar com a dimensão 

axial da configuração espacial, simplifica-se cada possibilidade de movimento e de visibilidade em 

linha reta no espaço a um ente unidimensional (FIG. 9). 

 

Com os sistemas espaciais devidamente descritos, o estudo estabelece a necessidade de se 

tomarem as medidas topológicas que interessam especificamente a este estudo: profundidade e 

integração global. Enquanto o valor de integração global é obtido da equação do RRA, os valores de 

profundidade dos espaços do sistema ficam claramente expostos através do recurso de 

justificação dos grafos, obtidos a partir de qualquer espaço que se deseje ter como raiz na análise. 

 

                                                 
16 Por definição, polígonos convexos são aqueles em que qualquer segmento de reta tomado entre dois pontos 
quaisquer da região por ele delimitada terá, necessariamente, todos os seus pontos também contidos nesta região. 
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Cada grafo, por sua vez, pode ser simplificado para uma descrição setorial. A partir da 

representação da estrutura espacial do sistema como um todo, pode ocorrer de um conjunto de 

várias unidades apresentar uma mesma medida de profundidade e de integração e pertencer a um 

mesmo “ramo” do grafo, dele separado por um espaço – chamado na literatura de cut vertex –  

caracterizando a existência de um setor espacial no sistema (STEADMAN, 1983).  

 

Algumas unidades espaciais que cumprem com uma determinada função programática comum 

podem, ainda, aparecer em repetição (como um conjunto de celas ou de quartos de um hospital). 

Quando estão isoladas dos demais setores do sistema por um espaço mediador funcional (não 

necessariamente topológico, como é cut vertex), podem ser agrupados como pertencentes a um 

mesmo setor funcional, obtendo-se um grafo setorial funcional (AMORIM, 1999) (FIG. 8). 

 

 

 
FIGURA 8 - Simplificação da rep resentação do sistema convexo pelos grafos justificados. Os “n” espaços conectados ao cut  

vertex “C” (1) se tornam um único setor espacial “Cn” (2) 

(Desenho do autor). 
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FIGURA 9 – Possibilidades de representações dos padrões espaciais. De cima para baixo: fragmentação do sistema de espaços 

em polígonos convexos, representando-se o mapa convexo; fragmentação em linhas axiais, construindo-se o mapa axial do 

sistema; identificação da existência de conexões entre os espaços convexos (permeabilidades ou transparências), definindo-se 

um mapa de acessibilidade no sistema convexo; representação do sistema convexo por um grafo justificado  

(Fonte: MARKUS, 1993 p. 14) 
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FIGURA 10 - Aplicação dos procedimentos de representação do sistema de espaços convexos com exposição dos respectivos 

valores de profundidade e de RA dos espaços para cada configuração. Alguns arranjos identificáveis nas conformações dos 

grafos justificados: (a) conformação de arbusto; (b) conformação de diamante; (c) conformação de arbusto com anéis; (d) 

conformação em árvore  

(Fonte: MARKUS, 1993 p. 13) 

 

 

 

 

 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

62 

Através da leitura de grafos justificados pode-se, também, tirar conclusões a respeito dos aspectos 

relativos à conformação das configurações espaciais dos edifícios. Por exemplo, um grafo pode 

assumir visualmente um aspecto mais simétrico ou assimétrico; apresentar uma conformação 

gráfica mais assemelhada a uma árvore, um arbusto ou a um diamante. Grafos assemelhados a 

árvores tendem a ser mais profundos, com maior número de níveis e com mais espaços 

terminais, não-distributivos no sistema (com apenas uma possibilidade de acesso) – ver FIG. 

10(d). Grafos assemelhados a diamantes possuem mais “anéis”, ou seja, maior número de 

espaços distributivos, com várias possibilidades de acesso. Tendem a ser mais rasos – ver FIG. 

10(b). Situações intermediárias podem resultar em grafos com conformação de arbusto, com ou 

sem anéis – ver FIG. 10(a) e FIG. 10(c). 

 

As medições de integração global representam uma visão mais geral dos sistemas espaciais, sendo 

independentes do procedimento de justificação do grafo. Em todos os casos, as análises convexas 

consideraram tanto as relações de permeabilidade quanto as de visibilidade (HILLIER e 

HANSON, 1984), já que fica evidente pelas discussões anteriores que noções de isolamento são 

tão importantes quanto de vigilância para os edifícios de re-formação. Isso é feito para que se 

possa ter uma comparação das mudanças de solução dadas para uma e para outra variável, de 

exemplar para exemplar. 

 

Como forma de se ter uma visão das importâncias atribuídas a uma e a outra variável, a análise é 

relativa para cada caso em particular através da realização de correlações entre as medidas de 

integração do sistema de permeabilidade com as do sistema de visibilidade (nesta ordem).  

 

A correlação entre permeabilidade e acessibilidade foi utilizada por Amorim (1999) para aferir o 

que o autor chamava de grau de cognição dos sistemas. Uma alta correlação indica que o sistema é 

compreendido e previsto mais facilmente, na sua totalidade, por um indivíduo que se encontre 

nos seus espaços mais rasos. Um menor valor de correlação indica que o indivíduo terá mais 

dificuldade de compreender ou prever o sistema como um todo.  

 

Entretanto, o que interessava a Amorim era a idéia de compreensão do edifício por parte do 

usuário, considerando qualquer nível de percepção visual de um outro compartimento como um 

contato visual entre eles.  
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Como neste estudo leva-se em conta a possibilidade de vigilância do indivíduo, fator 

preponderante aos edifícios de re-formação, propõe-se que só se considere a existência de um 

contato visual entre duas unidades espaciais quando for possível a indivíduos, posicionados em 

qualquer um dos dois espaços em questão, exercer vigilância (supervisão) sobre as atividades 

realizadas no interior do outro. De modo diferente de Amorim (1999), entende-se que esses 

valores de correlação devem ser lidos de forma invertida (1/valor de correlação) pelos mesmos 

motivos de facilitação da compreensão utilizados para o valor de integração. 

 

Geram-se, portanto, valores absolutos, a partir dessa correlação, para cada edifício, e um critério 

comum de comparação entre todos eles. Nesta investigação, esta medida passa a ser chamada de 

grau de hierarquização da vigilância (ou de forma abreviada, GHV). Um alto valor de correlação, ou 

um baixo GHV, indica que não houve ganhos nos valores de integração ao se considerar as 

conexões visuais entre espaços. Um baixo valor de correlação, portanto alto GHV, indica que 

espaços com baixos valores de integração quanto à permeabilidade passaram a ter mais altos 

valores de integração quanto à visibilidade – mantêm dificuldades para que se estabeleça neles a 

co-presença, mas aumentam a sua capacidade de co-ciência para com os demais.  

 

Todos os procedimentos de descrição sintática podem ser feitos graficamente a partir da 

representação direta sobre as plantas dos edifícios e dos grafos. Da mesma forma, através do uso 

de algoritmos relativamente simples, é possível calcular os valores de integração dos espaços.  

 

Quando as análises se desenvolvem sobre exemplares de baixa complexidade, compostos de 

poucos espaços, como casas, por exemplo, as representações e os cálculos podem ser feitos 

manualmente. 

 

Entretanto, quando são tratados edifícios maiores e de maior grau de complexidade espacial, 

como é o caso dos exemplares aqui discutidos, cabe a utilização de ferramentas de computação, 

para que o processo seja mais rápido e com menos riscos de incorrer em falhas de operação. 

Neste estudo, para a análise dos mapas convexos, axiais e dos grafos justificados serão utilizados 

dois softwares montados sobre plataforma Java: o JASS (KTH-NADA, Ver. 1.) e o Mindwalk 

(FIGUEIREDO, 2004).  
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No primeiro, são construídos os mapas convexos, que são organizados como grafos justificados 

automaticamente. No JASS, os espaços convexos não chegam a ser representados (desenhados) 

como polígonos, mas simplesmente como um nó, que deve ser posicionado sobre cada unidade 

espacial identificada sobre a planta da edificação. O sistema de nós lançado sobre as plantas deve 

ser equivalente ao que seria o sistema de polígonos convexos17, sendo posteriormente 

estabelecidas as conexões entre eles para que o programa opere a análise de acessibilidade e gere 

as medidas sintáticas desejadas.  

 

Entretanto, o uso do JASS é particularmente eficiente para a representação dos mapas convexos 

de visibilidade. A representação convencional torna menos nítido o estabelecimento de conexões 

entre espaços não-adjacentes, situação possível quando se trata do contato visual – quando 

existem transparências entre vários espaços sucessivos o número de passos topológicos entre dois 

convexos pode se reduzir de vários para apenas um. 

 

Pelos mesmos motivos expostos acima, para a realização das análises axiais, por sua vez, foi 

utilizado o software Mindwalk (FIGUEIREDO, 2004). O Mindwalk permite uma interpretação 

visual bastante rápida das propriedades sintáticas das linhas axiais, pois utiliza uma escala de cores 

que possibilita a fácil identificação dos pesos relativos dos valores dentro do conjunto de linhas 

representado – do vermelho (maiores valores) ao azul escuro (menores valores) ou do preto ao 

cinza claro (idem, respectivamente).  

 

A escala de cores, na verdade, não é privilégio do Mindwalk, mas é um recurso utilizado com 

recorrência como meio de representar os resultados gerados por modelos de natureza 

semelhante. A escolha do software ante os demais se dá pela praticidade de operação e facilidade 

de obtenção da licença de uso. Neste caso, o funcionamento do software ocorre em associação a 

um outro aplicativo de manipulação de entes vetoriais para que sejam construídas as 

representações iniciais dos mapas axiais sobre as bases planimétricas dos edifícios. 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Para efeito de entendimento, serão apresentados de qualquer maneira os mapas convexos convencionais dos 
edifícios antes de serem apresentados os resultados obtidos no JASS.  
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3.4.3 Síntese dos procedimentos operacionais 
 

1- elaboração dos mapas convexos de permeabilidade; 

2- elaboração dos mapas convexos de visibilidade; 

3- representação dos grafos justificados do sistema convexo; 

4- representação dos setores por um grafo justificado simplificado; 

5- geração dos gráficos e dos valores de correlação entre permeabilidade X visibilidade, 

obtendo os GHV’s dos edifícios; 

5- elaboração dos mapas axiais; 

6- tratamento dos resultados obtidos tanto gráfica como numericamente, descrevendo as 

propriedades das estruturas espaciais de cada exemplar; 

7- organização e discussão dos resultados obtidos. 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

66 

 

4. ARQUITETURA E PODER: CLASSIFICAÇÃO, ORDEM E DISCIPLINA PÓS-

REVOLUCIONÁRIAS 

 

 

Em conformidade aos objetivos enumerados no capítulo da Introdução deste trabalho, antes de 

partir para a análise morfológica dos exemplares dos edifícios de re-formação propriamente dita, 

é necessário se conhecer mais sobre a sua origem e o seu funcionamento, para que a 

interpretação dos dados das análises sintáticas seja feita em acordo com os aspectos sociais que 

envolvem o tipo. 

 

Sendo assim, este capítulo lida com as motivações e expectativas criadas pela sociedade sobre a 

produção e o uso de edifícios de re-formação, procurando expor qual o texto (a programação de 

demandas sociais) que prescreve os padrões espaciais do tipo. Defende-se que as características 

espaciais dos edifícios do tipo de re-formação são produto de uma programação de uso 

claramente identificável quando situada historicamente, sendo possível a construção de uma 

narrativa do seu processo de emergência. Tal construção é realizada fazendo uso das obras de três 

autores: Giddens (2003), Goffman (2007) e Foucault (1978; 2005a; 2005b; 2006). 

 

O primeiro traz dados sobre a própria formação da sociedade moderna, que produziu os edifícios 

com a finalidade re-formadora. O segundo discorre sobre o funcionamento de instituições 

baseadas no isolamento, controle e vigilância do indivíduo que motivam e ensejam o surgimento 

dos edifícios de re-formação – as “instituições totais” – além de tocar em questões relativas à vida 

espacial nestas instituições. É sobre o terceiro, entretanto, que está pautada a própria estrutura de 

argumentação do capítulo.  

 

A construção de uma genealogia do poder e das instituições disciplinares modernas apresentada 

por Foucault (1978; 2005a; 2005b; 2006) é a base utilizada para que se exponham os discursos 

sociais em torno da atividade de re-formação e suas traduções para as estruturas espaciais dos 

edifícios – vistas pelo autor como uma interface necessária aos objetivos de tais discursos. Além 

disso, é o autor que fornece uma compreensão de todo o processo, sendo notável a importância 

dada à noção de vigilância desenvolvida por um caso específico de edifício de re-formação: o 

Panóptico (BENTHAM, 2000). 

 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

67 

4.1 Uma genealogia das organizações disciplinares 

 

O processo de modernização que as nações ocidentais viveram após as revoluções do século 

XVIII (Revoluções Francesa e Industrial) afetou as suas estruturas sociais de maneira nunca antes 

vista (GIDDENS, 2003). Diferentemente do que acontecia até então, tornava-se possível uma 

maior mobilidade social entre as classes. Os hábitos que até então eram regulados pelas 

instituições medievais – a igreja e a nobreza – finalmente davam lugar a novas estruturas de 

pensamento e de práticas sociais.  

 

Por outro lado, as ciências e a filosofia procuravam se tornar independentes da formação 

eclesiástica e atuar em áreas cada vez mais especializadas, com a preocupação de difundir os 

novos conhecimentos no meio da sociedade comum. Os novos estados burgueses tomavam para 

si a tarefa de ordenar a sociedade. Como precisavam se afirmar como novos modelos de governo, 

negavam a cultura dogmática e prezavam pela racionalização e sistematização do conhecimento, 

fazendo uso de campos científicos emergentes (as ciências naturais, a mecânica racional, etc.) para 

subsidiar suas ações. 

 

Soma-se a esse cenário a instauração de uma nova divisão do trabalho – consolidação do modo 

de produção capitalista industrial – que exigia a especialização dos produtos, dos meios de 

produção e da mão-de-obra (GIDDENS, 2003). Em paralelo, decorre o acelerado crescimento 

das cidades, inchadas pela explosão da natalidade nas suas camadas mais pobres (FOUCAULT, 

2005a). Os novos governos e suas novas instituições precisavam ordenar, com urgência, a 

multidão urbana e viabilizar o sistema social como um todo. Exercer a caridade e simplesmente 

retirar do convívio gregário alguns poucos indivíduos que se desviavam da moral cristã, função 

cumprida pela Igreja no sistema medieval, não era mais suficiente. Mais eficiência no controle 

social demandava uma precisa sistematização de informações sobre os indivíduos. 

 

O processo de contínua especialização dos meios de exercer o poder e controle social exigia que 

a população fosse racionalmente classificada, segundo suas capacidades ou incapacidades, e 

educada, transformada em força produtiva; se necessário, deveria ser eficazmente punida. No 

entanto, punições físicas e penas de morte deixavam de fazer sentido ante os novos estudos sobre 

o comportamento humano e a moral iluminista (FOUCAULT, 2005a; 2006). Aqueles que 

necessitassem ser afastados da sociedade passariam agora por um processo de reeducação, de re-

formação – não mais de simples castigo ou encarceramento perpétuo nas masmorras. 
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FIGURA 11 - A punição pelo suplício do corpo – imagem de um 

processo de tortura pela inquisição espanhola em 1700  
(Imagem de domínio público. Fonte: Wikimedia Commons;) 

 

FIGURA 12 - A prática da medicina em espaço não 
especializado  

(J. Ch. Thiemen, Haus-, Feld-, Koch-, Kunst-, etc Buch ; 
Nürnberg 1682. Fonte: Wikimedia Commons) 

 

 

As soluções para o ordenamento dessa sociedade se dão em todos os níveis de prestações de 

serviço social, público ou privado – nascem várias instituições voltadas para se poder manejar de 

modo mais eficiente os vários estratos da sociedade: a educação primária, a medicina, o sistema 

penal, os processos de produção industrial. 

 

Dessa forma, as estruturas de poder extrapolam a ação direta do Estado e permeiam, de forma 

difusa e pouco explícita, as diversas práticas sociais cotidianas. As emergentes organizações 

disciplinares instauravam uma estratégia de controle silenciosa, na qual a hierarquia de poder 

social deveria der definida, consolidada, reproduzida e realimentada (FOUCAULT, 2006). 

 

Todavia, para que essas organizações pudessem proceder à categorização dos seus indivíduos, 

deveria ser possível apontar objetivamente as patologias sociais, identificar quais indivíduos 

poderiam conviver segundo as normas e quais precisariam ser excluídos desse direito por 

desrespeitá-las (GIDDENS, 2003; FOUCAULT, 2005b). Porém, sabe-se que, até o século XVIII, 

a separação física entre indivíduos “especiais” e a sociedade “normal” era pouco organizada. A 

distinção entre os vários indivíduos e seus diversos desvios de conduta era ainda menos precisa 

(FOUCAULT, 1978; 2006).  

 

Na Idade Média, era nos mosteiros onde se praticava a caridade de acolher aqueles que não se 

desejava ter no convívio, que manifestassem alguma anormalidade em relação à saúde pública ou 

aos ideais cristãos (FOUCAULT, 2006). Já os criminosos eram segregados não espacialmente, 
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mas de modo definitivo, através da pena de morte. A morte punitiva era normalmente precedida 

por um detalhado suplício do corpo – curiosamente realizado em praça pública, um espaço 

urbano não especializado (FOUCAULT, 2005).  

 

Já na sociedade moderna, a situação de complexidade sem precedentes e a necessidade de 

organização e classificação científica dos indivíduos exigia o ingresso numa fase de maior 

elaboração dos métodos de segregação. Cada anormalidade deveria ser enquadrada em um 

edifício diferente. A pena de morte e as torturas, consideradas práticas antiquadas e desumanas, 

são substituídas por critérios científicos de abordagem dos criminosos. Assim sendo, métodos de 

re-socialização e cura começam a substituir a eliminação do indivíduo pelo suplício do corpo ou a 

sua simples reclusão indefinida (FOUCAULT, 2006). 

 

As novas práticas começam a consolidar uma particularização das instituições de controle perante 

as demais pré-existentes, aquelas da vida cotidiana de um cidadão física e moralmente saudável. A 

vida social dos indivíduos “comuns” ou “normais” se desenvolve em vários ambientes, havendo 

locais diferentes para a realização de atividades diferentes. Existem locais propícios para a 

residência, para exercer trabalhos remunerados, para a diversão.  

 

Todavia, só um cenário passa a existir para aqueles indivíduos que, seja por necessidade, 

obrigação ou voluntarismo, passassem a ocupar, em um determinado momento de suas vidas – 

um ambiente edificado único, isolado da vida cotidiana padrão, onde todas as atividades diárias 

passam a ocorrer sem o contato com o mundo exterior. Esses tipos de instituições, que passam a 

reger as vidas dos indivíduos na sua totalidade, são chamados por Erving Goffman (2007) de 

instituições totais.  

 

Conforme o princípio de classificação e separação racional de diferentes grupos de indivíduos, as 

motivações que levam à consolidação de tais instituições totais são de várias naturezas: cuidar de 

pessoas frágeis e inofensivas (cegos, idosos) em asilos; cuidar das que são ameaças não 

intencionais à sociedade (doentes, loucos) em hospitais, sanatórios ou manicômios; segregar as 

que são ameaças intencionais à sociedade (criminosos) em cadeias ou presídios; controlar pessoas 

que devem realizar algum trabalho compulsório (soldados, trabalhadores domésticos ou internos) 

em quartéis, escolas internas ou campos de trabalho; e isolar aquelas que optam por se refugiar 

do mundo (religiosos, monges, ascetas) em conventos, monastérios ou claustros (GOFFMAN, 

2007). 
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Entretanto, apesar de tantas variações nas suas motivações, para Goffman (2007), uma 

característica comum a todas essas instituições totais é a existência da relação dicotômica entre as 

classes dos seus ocupantes. Esses locais, onde os indivíduos que necessitam ser re-formados 

deveriam ser “internados”, seriam governados por outro grupo de pessoas, completamente 

dissociado deles, um grupo responsável por manter a estrutura de isolamento e garantir que as 

atividades diárias fossem realizadas somente no universo delimitado da instituição, segundo uma 

ordem precisamente programada – são os componentes do corpo operante da instituição total 

sobre os internados. 

 

Em instituições sociais convencionais, embora exista um grupo organizador ou proprietário, 

respectivo a cada uma delas, era sempre possível o contato com indivíduos que vêm do meio 

externo, sem necessariamente nenhuma relação de hierarquia estabelecida com os membros da 

instituição. Era o que acontecia, por exemplo, em uma instituição comercial qualquer, na relação 

entre comerciantes e clientes – que podem ser de diversas naturezas, com várias intenções e 

hábitos na relação de compra. Já nas instituições totais, só deveriam existir dois grupos, em 

posições opostas: aqueles que estão internados e aqueles que controlam os internados. Aos 

primeiros, cabia a submissão aos segundos. Aos segundos, cabia o dever de zelar pela rotina, pela 

ordem nas atividades diárias e pela homogeneidade hierárquica dentro do grupo dos internados. 

Essa capacidade de dominação era garantida pela supervisão, a vigilância sobre o grupo dos 

indivíduos internados. 

 

Inevitavelmente, para assegurar essa distinção clara entre as duas classes e entre a instituição e o 

mundo exterior, a necessidade de estruturas físicas adequadas ao isolamento passava a ser 

notável, segundo uma ordem que, conforme apontada, caracteriza uma relação reversa entre os 

habitantes da instituição (os seus membros) e os seus visitantes (pacientes internados) (HILLIER 

& HANSON, 1984): 

 
Seu ‘fechamento’ ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social 
com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas 
no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame 
farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. (GOFFMAN, 2007 p. 16) 

 

Por outro lado, para o cumprimento dessas normas, fazia-se necessário agrupar casos 

semelhantes de indivíduos não somente em instituições em particular, mas também em 

compartimentos específicos dentro dessas instituições (GIDDENS, 2003; FOUCAULT, 2005). 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

71 

As estruturas espaciais utilizadas deveriam se tornar mais complexas no mesmo ritmo em que os 

estratos da sociedade passam a ser enxergados com mais precisão – mais graus hierárquicos 

passam a significar, também, maior grau de compartimentação no interior das edificações. 

 

4.2 A arquitetura como interface necessária 

 

Como se vê, o papel da arquitetura como a interface necessária para que uma nova relação entre 

as instituições modernas formalmente constituídas e a massa de cidadãos comuns se estabeleça 

passa a ser latente.  

 

No caso dos edifícios surgidos para abrigar as instituições disciplinares totais, pode-se facilmente 

falar de edifícios para se referir a instituições de poder disciplinar. Fica claro que há um fator 

anterior à definição física dos objetos arquitetônicos, mas que, em essência, justifica a sua 

existência: o sistema de organização de indivíduos interior à edificação, principalmente a relação 

que a posição de cada um deles guarda com relação aos demais (GIDDENS, 2003). Mais 

profundamente, o que interessaria nos edifícios de re-formação seriam as relações que podem ser 

estabelecidas entre os indivíduos que ocupam seus diferentes e específicos compartimentos entre 

si e entre aqueles outros que se movimentam no sistema de unidades espaciais. 

 

Os novos edifícios, ou novos padrões de organização espacial, são, portanto, os instrumentos 

para instaurar modelos de comportamento sobre os indivíduos, principalmente porque as 

estruturas medievais precedentes já não mais atendiam a tais expectativas.  

 
Parece-me que, no final do século XVII, a arquitetura começa a se especializar, 
ao se articular com os problemas da população, da saúde, do urbanismo. 
Outrora, a arte de construir respondia sobretudo à necessidade de manifestar o 
poder, a divindade, a força. O palácio e a igreja constituíam as grandes formas, 
às quais é preciso acrescentar as fortalezas; manifestava-se a força, manifestava-
se o soberano, manifestava-se Deus. A arquitetura durante muito tempo se 
desenvolveu em torno dessas exigências. Ora, no final do século XVIII, novos 
problemas aparecem: trata-se de utilizar a organização do espaço para alcançar 
objetivos econômico-políticos. (FOUCAULT, 2006, p. 211) 

 

A viabilidade das organizações disciplinares modernas depende do exercício de controle pleno 

sobre os indivíduos que as compõem. Nos edifícios destinados à re-formação do indivíduo, passa 

a ser necessário proceder a uma subdivisão interna aos muros de delimitação do exterior cada vez 

mais minuciosa. O fechamento genérico (apenas a diferenciação entre aqueles que ficam dentro 
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dos muros e aqueles que ficam fora) não é suficiente para que se possa administrar 

detalhadamente os movimentos dos corpos nele confinados (GIDDENS, 2003).  

 

Assim, estabelece-se uma diferenciação entre os lugares que cada classe de indivíduo pode ocupar 

e, mais ainda, uma definição clara de qual deverá ser a posição relativa entre essas classes, ou 

entre os seus respectivos compartimentos para que se possa garantir a eficiência da iniciativa. 

 
(...) A disciplina é, antes de tudo, a análise do espaço. É a individualização pelo 
espaço, a inserção dos corpos em um espaço individualizado, classificatório, 
combinatório. (Foucault, 2006 p. 106) 

 

Um exemplo claro das novas condições de especialização é ilustrado na descrição da manufatura 

de Oberkampft, em Jouy, feita por Foucault: 

 
Nas fábricas que aparecem no fim do século XVIII, o princípio do 
quadriculamento individualizante se complica. Importa distribuir os indivíduos 
num espaço onde se possa isolá-los e localizá-los; mas também articular essa 
distribuição sobre um aparelho de produção que tem suas exigências próprias. 
(...) Percorrendo-se o corredor central da oficina, é possível realizar uma 
vigilância ao mesmo tempo geral e individual; constatar a presença, a aplicação 
do operário, a qualidade do seu trabalho; comparar os operários entre si, 
classificá-los segundo a sua habilidade e rapidez; acompanhar os sucessivos 
estágios de fabricação. (FOUCAULT, 2005b p. 124) 

 

Como exemplo da especialização espacial das edificações, Foucault explicita também as diretrizes 

para o projeto de hospitais surgidos na França no século XVIII por solicitação oficial do governo 

(SILVA, 2001; FOUCAULT, 2006). Nos documentos escritos não se percebe interesse pelo 

caráter monumental ou simbólico do hospital. O que os estudiosos da medicina estipulavam 

eram regras de separação entre determinados tipos de doentes; a possibilidade de aproximação 

entre outros; e, o mais importante, a garantia de que seria o médico o detentor do domínio sobre 

todo o sistema, controlando os acessos aos vários compartimentos através de extensos 

corredores de circulação. 
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FIGURA 13 - Planta do Hospital Lariboisière, em Paris; projeto de Gauthier de 1839 – 

estrutura espacial compartimentada e especializada.  
(Fonte: Assitance P ublique Hôspitaux de Paris) 

 

 

 

Foucault (2006) procura explicitar a diferença entre o hospital moderno – compartimentado e 

com posições bem definidas para os seus ocupantes – daqueles hospitais medievais, verdadeiros 

depósitos de doentes onde, já se sabia, ia-se para mais para morrer que para se curar. Os novos 

hospitais, precisamente definidos em suas atribuições de separar, reunir e permitir a circulação 

plena dos médicos eram, eles próprios, “instrumentos terapêuticos” da nova medicina. 

 
(...) Tudo isso mostra como, em sua estrutura espacial, o hospital é um meio de 
intervenção sobre o doente. A arquitetura do hospital deve ser fator de cura. O 
hospital-exclusão, onde se rejeitam os doentes para a morte, não deve mais 
existir. A arquitetura hospitalar é um instrumento de cura de mesmo estatuto 
que um regime alimentar, uma sangria ou um gesto médico. O espaço 
hospitalar é medicalizado em sua função e seus efeitos. Esta é a primeira 
característica do hospital do século XVIII. (...) 
 
 
(...) A partir do momento em que o hospital é concebido como um instrumento 
de cura e a distribuição do espaço torna-se um instrumento terapêutico, o 
médico passa a ser o principal responsável pela organização hospitalar. (...) a 
presença do médico se afirma, se multiplica no interior do hospital. (...) 
(FOUCAULT, 2006 p. 109). 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

74 

 

         
FIGURA 14 - Detento no interior de uma cela de re-formação  

(Fonte: MARKUS, 1993 p. 128) 

 

 

4.3 O panoptismo 

 

Para Foucault (1978; 2005a; 2005b; 2006), o arquétipo do espaço disciplinar pode ser associado 

ao Panopticon: um modelo arquitetural proposto pelo inglês Jeremy Bentham em 1787 com o 

objetivo de estabelecer uma clara hierarquia entre indivíduos dentro de uma dada instituição 

(MILLER, 2000).  O Panóptico se transforma em paradigma para o surgimento de uma nova 

ordem social baseada na vigilância constante do indivíduo pelas estruturas de poder. 

 

O Panopticon (Panóptico) de Bentham, esquema realizado através de uma “simples idéia de 

arquitetura” (BENTHAM, 2000 p. 15), prometia que, através do arranjo espacial de uma 

edificação circular, era possível resolver os problemas da atividade de inspeção de uma instituição 

disciplinar qualquer – reduzir a quantidade de inspetores necessários para comandá-la, ainda que 

se ampliasse o número de indivíduos inspecionados. Devido à disposição das celas no perímetro 

do círculo (ou anel), era possível que um só inspetor, posicionado no centro do conjunto numa 

torre de observação, vigiasse todas as celas, inclusive não apenas as de um pavimento, mas de 

dois, ao mesmo tempo (FIG. 15; FIG. 16). 
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FIGURA 15 - Planta e esquema vertical do Panóptico, de 
Jeremy Bentham, 1787 

 (Imagem de domíni o público. Fonte: Wi kimedia Commons) 
 

FIGURA 16 - Detento dentr o da cel a diante da torre de 
vigilância do Panóptico; N. Harou-Romai n, Proj eto de 

Penitenciária de 1840  
(N. Harou-Romain, 1822. Fonte: FOUCAULT, 2005a) 

 

 

 

Bentham ainda definia sistemas de controle de iluminação para que as celas fossem atravessadas 

pela luz enquanto a torre se mantinha na penumbra, e de tubos metálicos para que o inspetor 

ouvisse tudo o que fosse falado pelos inspecionados. Não era necessário que a torre fosse 

ocupada pelo inspetor todo o tempo, pois tendo ciência de sempre poder estar sob vigilância, o 

inspecionado ficaria em situação de constante submissão (BENTHAM, 2000). 

 

Embora tenha ficado célebre como princípio carcerário, para Bentham, o Panóptico não se 

restringia apenas a esta finalidade, sendo um solução a ser aplicado a qualquer programa que 

necessite da vigilância para tornar o seu desempenho mais eficiente –fábricas, escolas, workhouses, 

hospitais, asilos e tantas outras instituições em que os “donos” do edifício desejassem exercer 

controle sobre as atividades dos “visitantes” (BENTHAM, 2000). 

 

A inovação da proposta consistia na instituição de dois sentidos: um geral – a espacialização de 

uma situação de vigilância ininterrupta do indivíduo por uma instituição formalmente 

estabelecida; e outro bastante específico: 

 
Ele (Bentham) coloca o problema da visibilidade, mas pensando em uma 
visibilidade organizada inteiramente em torno de um olhar dominador e 
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vigilante. Ele faz funcionar o projeto de uma visibilidade universal, que agiria 
em proveito de um poder rigoroso e meticuloso (...) (FOUCAULT, 2006 p. 
215)  

 

Foucault entende que o uso da visibilidade controlada é a grande inovação da proposta. Não era 

mais necessário o inspetor dividir o espaço com os funcionários da fábrica ou o médico ter que 

percorrer longos corredores para examinar o doente. O Panóptico possibilitava uma nova e mais 

eficaz estratégia de dominação, tudo através da visibilidade, que “comanda toda a tecnologia do 

poder desde o século XIX” (FOUCAULT, 2006 p. 211).  

 

Assim, a idéia do Panóptico vai além da estrutura de separação hierárquica e do eficiente sistema 

de vigilância. O fato de servir a mais de um programa edilício só reforça o argumento de Foucault 

de que o poder é algo que se torna, de forma difusa, onipresente em meio às diversas instituições 

que moldam a sociedade (WHITAKER, 1999). 

 

Do ponto de vista arquitetônico, o mais curioso a se observar é que a tal “idéia de arquitetura” se 

manifesta num sistema de relações entre indivíduos distribuídos em lugares precisos do edifício. 

O sentido e o funcionamento estão exatamente expressos na estrutura de espaços que se 

estabelece. Nenhuma alusão é percebida quanto à dimensão tectônica, que seria um suporte 

secundário às relações entre indivíduos – ou entre as posições relativas que eles ocupam – uma 

mera conseqüência das intenções de separação ou contato. 

 
(...) nesta máquina (o Panóptico) ninguém ocupa o mesmo lugar; alguns lugares 
são preponderantes e permitem produzir efeitos de supremacia. (...) 
(FOCAULT, 2006 p. 219) 

 

Para Foucault, a instauração da vigilância, per se, se constitui em uma inovação da sociedade 

moderna. Se num primeiro momento ela viabiliza a emergência da ordem e do controle por parte 

das instituições disciplinares, num segundo irá possibilitar o desenvolvimento dessa mesma 

sociedade. A vigilância transforma-se em observação, exame e aprendizagem (FOUCAULT, 

1978; 2005; 2006).  

 
O Panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a 
seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de 
penetração no comportamento dos homens; um aumento de saber vem se 
implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser 
conhecidos em todas as superfícies onde este se exerça. (FOUCAULT, 2005) 
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Ela permite a constante pesquisa social na prisão e a clínica médica no hospital e no hospício – 

ou, fora da re-formação, o monitoramento das técnicas de produção nas fábricas e a análise do 

processo de aprendizagem infantil nas escolas. Além de separação e submissão, o Panoptismo 

desenvolve uma nova capacidade nas instituições dominantes – a de saber cada vez mais sobre os 

seus objetos de dominação – é o estabelecimento do que Foucault chama de “o espaço analítico” 

(cf. GIDDENS, 2003 p. 172), uma das maiores contribuições dadas à sociedade moderna. 

 
(...) Peço desculpas aos historiadores da filosofia por esta afirmação, mas creio 
que Bentham é mais importante para a nossa sociedade que Kant ou Hegel. (...) 
pois foi ele quem programou, definiu e descreveu, de maneira precisa, as 
formas de poder em que vivemos, apresentando-as em um maravilhoso e 
célebre modelo desta sociedade de ortopedia generalizada que o famoso 
Panóptico... (FOUCAULT, 1978 p. 98)18 

 

O Panóptico seria o “oposto da masmorra”, um “teatro invertido” onde estão expostos os 

indivíduos e onde qualquer um pode eventualmente assumir o posto do inspetor na torre de 

observação e analisar o desenrolar da vida humana. Não é mais necessária a inquisição, o 

Panoptismo permite que práticas de interrogatório sejam trocadas pelo exame científico para se 

extrair a verdade do indivíduo (FOUCAULT, 1978; 2005). 

 

Se foram as ciências naturais, principalmente a medicina, que fomentaram a emergência de 

edifícios com capacidade de classificação de indivíduos, este segundo momento do exame vai 

terminar por propiciar o nascimento da clínica, dos novos conhecimentos da medicina e, em 

última instância, das ciências humanas que conhecemos atualmente: 

 
Temos, assim, a diferença para o grande saber de indagação que se organizou 
na Idade Média, (....) um novo saber totalmente diferente, um saber de 
vigilância, de exame (...) Esta é a base do poder, a forma do saber-poder que 
dará lugar não mais a grandes ciências de observação, como no caso da 
indagação, mas sim ao que hoje conhecemos como ciências humanas: 
Psiquiatria, Psicologia, Sociologia, etc. (...)(FOUCAULT, 1978 p. 100)19 

 

                                                 
18 Livre tradução do autor para o original: (...) “Pido disculpas a los historiadores da la filosofia por esta afirmación 
pero creo que Bentham es más importante, para nuestra sociedad, que Kant o Hegel. (...) pues fue él quien 
programo, definó y describió de manera precisa las formas de poder em que vivimos, presentándolas em um 
maravilloso y célebre modelo de esta sociedad de ortopedia generalizada que es el famoso Panóptico... 
“(FOUCAULT, 1978 p. 98).  
19 “Livre tradução do autor para o original: Tenemos así, a diferencia del gran saber de indagación que se organizó en 
la Edad Media, (....) um nuevo saber totalmente diferente, um saber de vigilancia, de examen (...) Esta es la base del 
poder, la forma del saber-poder que dará lugar ya no a grandes ciencias de observación como en el caso de la 
indagación sino a lo que hoy conocemos como ciencias humanas: Psiquiatría, Psicología, Sociología, etcetera”. 
(...)(FOUCAULT, 1978 p. 100).  
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Colocando o panoptismo como condição para se construir uma relação entre o saber e o poder, 

fica clara a importância atribuída por Foucault ao papel da arquitetura do edifício re-formador 

para a sociedade, além da importância da sociedade para a definição do edifício re-formador. Se 

antes os edifícios apareciam como produto fechado, uma estrutura rígida, agora se revelam, 

também, como agente da re-formação dos indivíduos (GIDDENS, 2003). 

 

Assim, é possível afirmar que o Panóptico representa uma síntese da relação sociedade x 

arquitetura que definiria a intenção de re-formação de modo mais completo (NASCIMENTO & 

AMORIM, 2006; NASCIMENTO, 2008): 

 

 o edifício nasce de uma detalhada prescrição de ordenamento das atividades dos 

indivíduos que o vão ocupar;  

 a descrição do edifício se dá, fundamentalmente, a partir das relações entre indivíduos que 

podem ocorrer no seu interior;  

 cada classe de indivíduo ocupa uma posição determinada dentro do edifício;  

 o edifício é formado e definido por um conjunto de compartimentos, ou espaços 

interiores ao seu limite com o exterior, cada compartimento corresponde a uma categoria 

de indivíduo;  

 cada um desses compartimentos assume uma determinada posição dentro da hierarquia 

do sistema espacial do edifício;  

 cada indivíduo, em sua respectiva posição dentro do conjunto, tem mais ou menos 

facilidade de acesso às outras posições, dependendo das relações de permeabilidade ao 

movimento e de visibilidade que mantém com elas – essas condições refletem o grau 

hierárquico prescrito no programa inicial de ordenamento das atividades. 
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5. ENTRE IDÉIA E FORMA E ESPAÇO 

 

 

Giddens (2003), Goffman (2007) e Foucault (1978; 2005a; 2005b; 2006), autores discutidos no 

capítulo anterior, não tinham a intenção de tratar da arquitetura dos edifícios em si. Além do 

Panóptico, não há em seus textos grande aprofundamento sobre questões morfológicas de outros 

exemplares. Além de tudo, enxergam o controle e a vigilância de uma forma geral, sem se 

deterem, especificamente, ao modo como elas se desenvolvem nas soluções arquitetônicas dos 

edifícios de re-formação.  

 

Em complementação a tal ponto de vista, este capítulo mostra o processo de especialização das 

propriedades morfológicas dos edifícios de re-formação que antecedem a produção do exemplar 

da Casa de Detenção do Recife. Este processo se dá a partir das várias tentativas de adequação a 

novas solicitações de uso para melhor responder aos seus textos prescritivos, através de 

transformações nos seus padrões espaciais. Além disso, define-se qual a posição ocupada pelo 

exemplar da Casa de Detenção do Recife dentro do referido processo. Em suma, leva-se a 

discussão para o campo da teoria da arquitetura propriamente dita. 

 

Os aspectos relacionados à forma e à função dos edifícios são tratados recorrendo-se mais uma 

vez aos estudos de Thomas Markus (1983; 1993) (sobre os edifícios de re-formação em geral) e 

agora, também, aos de Robin Evans (1982; 1997), célebre por tratar do período de reforma social 

da Inglaterra à época da Revolução Industrial (especificamente, em um estudo sobre as prisões). 

Outros autores, como Sousa (2000) e Johnston (1971), são também utilizados como referências 

complementares ao caso específico da Casa de Detenção do Recife.  

 

De forma geral, segue-se uma linha de raciocínio comum a Markus (1983) e Evans (1982) – 

apresentam-se os exemplares do tipo re-formador na ordem cronológica das suas concepções. Os 

exemplares com semelhantes propriedades morfológicas sócio-espaciais são organizados em 

grupos que correspondem, cada um, a determinado momento do processo mais amplo de 

emergência, e eventuais adequações, das suas características às crescentes demandas da re-

formação.  
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Inicia-se a exposição pelos primeiros edifícios especializados, de organização espacial compacta, 

sendo discutidos, em seguida, os edifícios especializados organizados a partir da subdivisão em 

distintas alas de vários compartimentos, através do uso de longos corredores (EVANS, 1997). 

Logo após, chega-se aos edifícios de plantas radiais, quando tais alas se multiplicam e passam a 

convergir para um único espaço central. Na seqüência, entende-se o motivo pelo qual o 

Panóptico é – como anunciado por Foucault (2005a) – um exemplar paradigmático para o 

exercício da re-formação, sendo possível explicar quais as influências práticas do edifício de 

Bentham sobre os edifícios de re-formação subseqüentes, quando se chega, finalmente, à Casa de 

Detenção do Recife. 

 

O capítulo é concluído pela análise dos padrões espaciais de alguns dos edifícios pontuados pela 

discussão segundo as ferramentas da sintaxe espacial apresentadas no Capítulo 3. São escolhidos 

os exemplares mais representativos de cada um daqueles momentos do processo de emergência e 

adequação morfológica, inclusive, o próprio edifício da Casa de Detenção do Recife.  Por fim, é 

apresentada uma síntese daquilo que foi identificado analiticamente à luz das idéias discutidas nos 

capítulos precedentes, compondo uma caracterização da identidade tipológica sócio-espacial dos 

edifícios de re-formação. A interpretação dos edifícios como manifestações de discursos sociais 

que permanecem em meio às transformações internas ao tipo (MARKUS, 1987; 1993; MARKUS 

& CAMERON, 2002) é ressaltada através da construção de uma genealogia das propriedades dos 

seus padrões espaciais – realizada de modo similar à que Foucault (2005a) constrói com os 

próprios discursos.  

 

5.1 Hospitais, presídios e asilos dos séculos XVIII e XIX 

 

Em uma narrativa histórica do nascimento dos edifícios de re-formação na Escócia dos séculos 

XVIII e XIX, Markus apresenta o que ele chama poeticamente de “edifícios para o triste, o louco 

e o mau”20. Embora o recorte geográfico seja restrito, Markus mantém uma constante correlação 

dos exemplares escoceses com os edifícios emergentes no restante da Europa no mesmo período 

(MARKUS, 1983). Através deste estudo, é possível perceber como o tipo re-formador vai sendo 

sutilmente modificado através de experiências em busca de incrementos na eficiência do 

desempenho das edificações na função de isolar, controlar e “sanear” aqueles indivíduos 

patológicos do título (doentes, loucos, bandidos). 

                                                 
20 Livre tradução do autor para “Buildings for the Sad, the Bad and the Mad in Urban Scotland, 1780-1830”, título de 
um dos capítulos do livro “Order in Space and Society: Architectural Form and its Context in Scotish 
Enlightenment”, de 1983, organizado pelo próprio Thomas Markus (ver seção 8. REFERÊNCIAS). 
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Um dos primeiros projetos de edifícios de re-formação descritos por Markus é um edifício de 

função especializada e de constituição volumétrica compacta, um misto de ambulatório e escola 

de cirurgia, o Surgeon’s Hospital de Endinburgh, de 1738 (projeto de William Adam, um dos 

primeiros arquitetos escoceses do período a lidar com o problema dos edifícios de funções mais 

complexas e especializadas) (MARKUS, 1983 p. 30).  

 

O reconhecimento e especialização da atividade de médico cirurgião, calcado no amadurecimento 

científico da anatomia humana, era uma novidade e necessitava de dispositivos que 

acompanhassem os progressos técnicos e científicos da profissão. O edifício proposto por Adam 

é pequeno e compacto, formado pelo pavimento térreo e mais três andares. Em cada piso, quatro 

conjuntos de espaços se sobressaem: dois blocos de quartos distribuídos ao longo de corredores, 

cada um de um lado de um único sistema de circulação vertical; o bloco da própria escada que 

constitui tal circulação vertical; um bloco de espaços centrais à composição, que no térreo serve à 

administração da instituição e a partir do primeiro pavimento comporta o anfiteatro para as aulas 

práticas de anatomia (FIG. 17; FIG. 18). 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 17 - Surgeon’s Hospital de Endinburgh, William 

Adam, 1738; fachada  

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 29) 

FIGURA 18 - Surgeon’s Hospital de Endinburgh, William Adam, 

1738; plantas – de cima para baixo: terceiro pavimento, segund o 

pavimento, primeiro pavimento e pavimento térreo 

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 29) 
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A idéia de separar os conjuntos de quartos em dois blocos estava ligada à separação, também, do 

sexo e dos diferentes casos de enfermos que deveriam ser tratados – princípio amplificado pela 

multiplicação da solução nos pavimentos superiores. Tal tentativa de favorecer a classificação e o 

isolamento de indivíduos, ainda que em um sistema limitado, é tido por Markus como um 

primeiro momento de expressão espacial do tipo re-formador (MARKUS, 1983). 

 

No mesmo ano, o mesmo William Adam faz a proposta de um projeto para a Edinburgh Royal 

Infirmary, um edifício bem maior que o anterior. Como enfermaria (infirmary), tratava-se de um 

problema semelhante ao anterior, mas com o volume e a variedade de pacientes ampliada, além 

de prescindir da função didática de um anfiteatro. Markus ressalta como a idéia da divisão em 

dois grandes blocos de quartos se mantém (MARKUS, 1983 pp. 31-33). O edifício é organizado 

em três alas por pavimento – tendo, assim, a planta em forma de U – correspondendo, cada uma, 

à extensão de um longo corredor.  

 

Com tal esquema, evitava-se o encerramento em pátios que poderiam ser menos salubres para o 

tratamento das doenças. A distribuição dos quartos ao longo dos extensos corredores permite o 

contato dos quartos com a luz exterior, embora garanta o controle de acesso (STEADMAN, 

2003). Nota-se, ainda, como o corpo central da composição planimétrica se destaca – indicando a 

única entrada do exterior para o edifício, no qual se localiza, também, a escada principal (embora 

existam outras secundárias); ou seja, concentra não apenas o controle de uma ala para outra, mas 

também a conexão entre pavimentos (FIG. 19; FIG. 20). 

 

Markus (1983) mostra como a idéia de ventilação-iluminação das celas é precedente a esses 

exemplos em edifícios anteriores e não tão especializados espacialmente, como o St. 

Bartholomew’s Hospital, de 1728. Entretanto, defende que o princípio da separação dos 

visitantes em alas e dos longos corredores como elementos de isolamento e controle dos 

compartimentos situados em um mesmo piso se populariza em vários outros projetos da época, 

como o do London Hospital, de 1742 e da Manchester Royal Infirmary, de 1797. As 

características de tais exemplares expõem um segundo momento de especialização das soluções 

edilícias – os edifícios se tornam mais complexos para acompanhar o maior grau de 

complexidade atingido pela medicina (mais diagnósticos, mais variedade de doentes, maior 

necessidade de ambientes de classificação e separação destes doentes), sendo que a composição 

passa ser baseada na axialidade dos corredores (EVANS, 1997) (FIG. 21 a FIG. 25). 
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FIGURA 19 - Edinburgh Royal Infirmary, William Adam, 1738. De cima para baixo: terceiro pavimento, segundo pavimento,  

primeiro pavimento e pavimento térreo  

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 32) 
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FIGURA 20 - Edinburgh Royal Infirmary, William Adam, 1738; fachada  

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 32) 

 

 
FIGURA 21 - Projeto do St . Barthol omew’s Hospital, de 1728  

(Fonte: MARKUS, 1983 p.34) 

 

  
FIGURA 22 - Plantas e fachada do London Hospital, de 1742  

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 36) 

FIGURA 23 - Planta da Manchester Royal Infirmary, de 

1797  

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 37) 
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FIGURA 24 - Projeto do Edinburgh Lunatic Asylum, de 1807, 

em Morningside  

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 93) 

FIGURA 25 - Projeto da Glasgow Bridewell, de 1795  

(Fonte: MARKUS, 1983 p. 48) 

 

Quando os avanços nos conhecimentos teóricos sobre a medicina levaram a classificações mais 

apuradas dos diversos doentes, a prática da clínica também começa a buscar uma maior eficiência 

(MARKUS, 1993). Com maior separação dos casos de patologias, o médico responsável também 

deveria ser capaz de atingir de modo mais rápido os diferentes grupos organizados dentro do 

edifício do hospital. Como o número de alas inevitavelmente aumenta, surgem edifícios em que 

os mesmos princípios de concentração de acessos em um único corpo central se potencializam e 

se transformam no princípio básico da composição. Surgem, como solução, os planos radiais, 

como do hospital radial de Petit, de 1774 (FIG. 26), e o do projeto de um hospital para Paris, de 

Poyet.  

 

A lógica é a mesma dos casos anteriores, mas a geometria, de várias fileiras de corredores 

convergentes em um só ponto, difere do que poderia ser uma mera multiplicação de alas em 

estruturas pavilhonares, pois é ressaltada a centralidade do espaço que faz a interconexão entre 

elas. Emerge, finalmente, uma idéia de vigilância total dos corredores a partir de um só espaço, 

um vestíbulo central (por vezes funcionando também como capela), com manutenção da 

possibilidade de rápidos deslocamentos internos entre as várias alas (ou raios) – no exemplo do 
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edifício de Petit, a maximização da vigilância é acompanhada pelo uso de uma estrutura anelar no 

perímetro do edifício, o que sugere a possibilidade de acesso de uma ala para outra, sem que seja 

necessário passar pelo centro do conjunto, mantendo-se várias possibilidades de percursos para 

os médicos, apesar da primazia da noção de centralidade.  

 

 
FIGURA 26 - Hospital radial de Petit, de 1774. Planta do pavimento térreo  

(Fonte: MARKUS, 1993 p. 43) 

 

 

Markus destaca que soluções espaciais semelhantes serviram de base para os edifícios prisionais 

surgidos no século XVIII. No processo em que a prisão se torna um tipo autônomo – o crime 

passa a ser visto como algo tratável, a aplicação da pena se torna uma atividade especializada, que 

deveria fazer com que o indivíduo pudesse ser re-inserido na sociedade – busca-se descolar a 

atividade dos espaços para encarceramento dos edifícios judiciários e/ou administrativos da 

municipalidade (pequenas cadeias associadas a edifícios de outros programas que julgavam e 

executavam as penas ao mesmo tempo). No intuito de controlar criminosos, e de reformá-los 

moralmente, aqueles princípios de vigilância e controle desenvolvidos na prática hospitalar 

deveriam ser potencializados, noção verificável no, então emergente, sistema radial. 

 

Algumas prisões do século XVII expostas por Markus se assemelham muito aos edifícios 

hospitalares anteriores (a penitenciária modelo de Howard, de 1789; a Ipswich Gaol, de 1786 de 

John Blackburn; o projeto de Baxter para a Edinburgh Bridwell, de 1791; os projetos para a 
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Glasgow Bridewell, de 1795, de John Paterson e de 1796, de William Horn) ou a asilos (o 

Edinburgh Lunatic Asylum, de 1807). Edifícios re-formadores radiais constituem, portanto, um 

terceiro momento do processo de especialização das soluções do tipo de re-formação (FIG. 27 a 

FIG. 29). 

 

  
FIGURA 27 - Plantas do Edinburgh Bridewell, 1782  

(Fonte: Edinburgh Public Library cf. MARKUS, 1993 p. 122) 

FIGURA 28 - Planta de um asilo para lunáticos de Glasgow, de 

1807  

(Fonte: Glasgow District Council cf. MARKUS, 1993 p. 135) 

 

 
 

 

 
 

FIGURA 29 - Exemplos de plantas de edifícios re-formadores de esquema radial. Da esquerda para a direita: Ipswich Gaol, de 

1786; asilo de sete alas, de Bevan, de 1814; prisão radial modelo, de Bevan, de 1819 

(Fonte: British Library cf. MARKUS, 1993 pp. 135-139) 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

88 

 

Todavia, tanto Markus (1983, 1993) como Evans (1982) concordam que nenhuma solução de 

edifício de re-formação foi tão influente na virada do século XVIII para o XIX como a do 

Panóptico, de Bentham (2000). Além das idéias sobre o poder da vigilância e prevalência da 

visibilidade na tarefa de transformação social, o Panóptico contava com modificações profundas 

no modo de organizar as relações espaciais no edifício (MILLER, 2000). Enquanto que, até 

então, o controle se fazia pavimento a pavimento, no Panóptico, devido ao arranjo circular e ao 

vazio existente entre a torre de vigilância e as celas, ocorre uma separação total entre habitantes e 

visitantes21.   

 

O controle do espaço central da composição não é mais sobre o corredor, mas sobre o edifício 

como um todo – celas, pisos e corredores estão ao alcance visual do inspetor; só se faz necessário 

ir até próximo do encarcerado quando for estritamente necessário. O Panóptico, portanto, torna-

se mais um marco do processo de especialização dos edifícios de re-formação, em que as 

premissas originais do seu texto prescritivo são levadas ao extremo (FIG. 30; FIG. 31). 

 

Markus e Evans admitem que, depois do lançamento do modelo teórico do Panóptico, vários 

projetos “panópticos” foram desenvolvidos na Europa e no Novo Mundo, embora dificilmente 

conseguissem manter íntegros todos os pontos prescritos por Bentham (MARKUS, 1983; 

EVANS, 1982).  

 

Embora que, para Bentham, o Panóptico devesse ter aplicação ampla a qualquer intenção de re-

formação, a aplicação dos seus princípios terminou servindo essencialmente à atividade 

carcerária, e pouco à função de hospital, por exemplo. Provavelmente, a alta capacidade de 

supervisão do indivíduo foi uma vantagem melhor compreendida pelas instituições correcionais 

que lidavam com a segurança social do que por aquelas que lidavam com a saúde, cujo grau de 

separação entre habitantes e visitantes (a independência entre co-ciência e co-presença) não 

necessitava ser tão elevado.  

 

Dentre os tais projetos de “panópticos parciais”, como as plantas em semicírculo (como os 

projetos de Robert Adam, arquiteto filho de William Adam, de 1791 para a Edinburgh Bridewell), 

parecem ter havido soluções intermediárias entre o radial de múltiplas alas de corredores retos e o 

                                                 
21 Para uma descrição mais detalhada do sistema espacial do Panóptico, ver a seção 4.3 desta dissertação. 
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Panóptico, com a sua torre central exclusiva para a vigilância e a galeria circular de celas (FIG. 

32).  

 

  
 

FIGURA 30 - Planta representativa do P anóptico de 
Bentham, 1791  

(Fonte: The Bentham Project www.ucl.ac.uk/Bentham-
Project/) 

FIGURA 31 - Esquema vertical possível de um Panóptico  
(Fonte: The Bentham Project www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/) 

 

 

 
FIGURA 32 - Plantas do térreo e do primeiro pavimento de uma proposta “panóptica” de Robert Adam para a Edinburgh 

Bridewell, de 1791  

(Fonte: MARKUS, 1983, p. 79) 

 

 

Para Robin Evans (1982), percebe-se, de fato, a coexistência desses dois princípios nos projetos 

do arquiteto inglês John de Haviland para reformas de antigos edifícios e de novas prisões norte-

americanas. Haviland possuía vários edifícios prisionais seguindo o mesmo princípio: várias alas 

independentes, dispostas radialmente, convergindo para um outro corpo onde se situava uma 

torre de observação e as funções administrativas do presídio (JOHNSTON, 1971; EVANS, 

1982).  
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De fato, lembra algo encontrado na descrição do Panóptico, feita por Bentham pouco tempo 

antes, mas também remete ao esquema radial ainda anterior. Todavia, não se tratava de um 

dispositivo realmente circular. As celas estavam enfileiradas nos dois lados de cada ala e 

empilhadas em dois ou três andares, abrindo suas portas para um corredor central e suas janelas 

para a luz exterior – esquema que parecia mais próximo ao dos edifícios radiais. Esse modo de 

distribuir as celas trazia alguns benefícios sobre a circularidade do Panóptico, ainda que não 

permitisse que o inspetor da instituição tivesse um acesso visual direto a cada compartimento. 

Essas vantagens poderiam ser resumidas nas ordens que vigoravam sobre a produção de edifícios 

prisionais àquela época: a segurança, a possibilidade de reformar moralmente o indivíduo e 

condições ideais de salubridade (EVANS, 1982) 

 

Se o Panóptico já usava as duas primeiras ordens como premissas, a última era menos 

contemplada. Por identificar o padrão circular, fechado, como de difícil iluminação e aeração, os 

projetistas que sucederam Bentham, na busca pelo modelo ideal de prisão, entenderam que o 

problema seria resolvido pela retificação do plano circular do Panóptico nas várias alas referidas 

acima. O vazio entre as celas é mantido e o acesso aos pavimentos superiores é realizado por 

meio de passarelas, fazendo com que a luz e o vento pudessem atravessar os compartimentos 

com mais facilidade.  

 

Para Evans, esse conjunto de soluções encontrado nos projetos de Haviland, não são fatos 

isolados. Na verdade, foi uma solução que reunia todo o conhecimento adquirido nas tentativas 

de reformação social precedentes, guardando as qualidades e a eficiência na tarefa do 

encarceramento de bases iluministas sem abrir mão da viabilidade técnica. Consagrava-se, assim, 

um padrão ideal de penitenciária para o século XIX, chegando a ser considerado, por Evans, como o 

ponto máximo da tecnologia penitenciária da época. (EVANS, 1982) (FIG. 33; FIG. 34).  

 

Na verdade, como bem colocam Evans (1982) e Johnston (1971), Haviland foi um dos últimos 

arquitetos que trabalharam com prisões seguindo aqueles princípios iniciais do século XVIII. 

Também se pode dizer que foi a última experiência de modelo prisional com as bases iluministas 

do século XVIII, já que a partir de então começam os questionamentos sobre a eficácia dos 

métodos e os valores humanitários envolvidos – nasce a Psiquiatria de Freud e tantas outras 

mudanças sociais que viriam a marcar a virada do século XIX para o XX. (FOUCAULT, 2005). 
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FIGURA 33 - Exemplos de penitenciárias ideais do século XIX:  

à esquerda, E astern State  Penitentiary, da Philadelphia, de 1821, projeto de Haviland (Fonte: BAL, RIBA cf.MARKUS, 1993 p. 126); à 

direita, a prisão de Pentonville, de 1840, de Joshua J ebb (Fonte: JEBB, 1844 cf. MARKUS, 1993 p. 127) 

 

 
FIGURA 34 - Foto de uma ala de Eastern State Penitentiary  

(Disponível em: <www.easternstate.org/history/) 

 

É interessante ressaltar que Sousa (2000) aponta um desses edifícios de Haviland, a New Jersey 

State Penitentiary, como o modelo tomado por Mamede Ferreira para o projeto da Casa de 

Detenção do Recife (exemplar tomado como referência para a investigação). O autor argumenta 

como se esta fosse uma cópia fiel daquela, apenas reduzindo o número de alas (SOUSA, 2000 pp. 

86-89) (FIG. 35). Todavia, sabe-se que as soluções utilizadas pelos dois exemplares não eram 

restritas ao repertório de Haviland. Na verdade, respondiam fielmente a um conjunto de 

indicativos em voga nos meios da criminologia e penologia àquela época (JOHNSTON, 1971; 

EVANS, 1982). 
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Quando concebido em 1850, de fato, o edifício da Casa de Detenção do Recife servia para 

abrigar uma das mais modernas penitenciárias da América Latina no século XIX (FRANCA, 

1977; SOUSA, 2000). Situado na porção sudoeste da ilha de Antônio Vaz, zona central do Recife, 

o edifício apresenta uma organização planimétrica em forma de cruz, sendo composto por uma 

ala administrativa (Oeste) que ocupava o térreo e mais um pavimento, e mais três alas (raios) de 

celas carcerárias (Norte, Sul e Leste), que ocupam o térreo e mais dois pavimentos (FIG. 36; FIG. 

37). 

 

Percebe-se que há uma quantidade menor de celas nos pavimentos superiores que no térreo, além 

destas serem individualmente maiores. No térreo, Ferreira distribui as celas ao longo do corredor; 

nos pavimentos superiores, o acesso a cada flanco de cada ala ocorre por passarelas, 

conformando dois corredores separados por um vazio que atravessa cada ala longitudinalmente – 

organização típica das penitenciárias ideais descritas por Evans (1982)22. Todas as quatro alas 

eram conectadas por um ambiente central à composição. Este vestíbulo central do edifício 

apresentava pé-direito triplo, equiparando-se à altura máxima das alas das celas. Neste vazio do 

espaço central se posicionava, ligado aos ambientes do apartamento da administração do 

primeiro pavimento da ala Oeste, o posto de observação do presídio. Trata-se de um espaço 

destinado a ser o posto de vigilância dos encarcerados, sendo concebido em forma de púlpito – 

tal característica é a que demonstra a maior similaridade do edifício com o Panóptico 

(BENTHAM, 2000) (FIG. 38; FIG. 39). 

 

Com tais características, e considerando o contexto histórico em que foi concebida, constata-se 

que a Casa de Detenção, nos seus mais variados aspectos, era precisamente coerente com todas 

as expectativas em torno do programa penitenciário de sua época – ela se utilizava de uma 

estrutura de espaços que havia sido testada e consagrada para cumprir com a função prisional. 

Era um equipamento especializado na separação, no isolamento e no controle de indivíduos, 

além de favorecer a sua constante supervisão (vigilância) pelos agentes da justiça. Isto significa 

dizer que Mamede Ferreira não só copiou Haviland em particular, mas se baseou no mesmo 

modelo no qual tantos outros projetistas do século XIX também se baseariam quando se 

deparassem com encomendas de modernas prisões. A Casa de Detenção do Recife era um típico 

exemplo de uma penitenciária ideal do século XIX, com todas as suas particularidades, 

especificidades, qualidades e limitações. 

                                                 
22 Essas passarelas e as suas escadas de acesso (dois conjuntos de duas escadas de lanço único em cada extremidade 
de cada ala) são em estrutura de ferro com piso em madeira. O restante do edifício é em alvenaria, com paredes de 
mais de 50 cm de espessura.  



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

93 

 

 

FIGURA 35 - Planta do pavimento térreo da New Jersey State Penitentiary, de 1836,  de Haviland 

(Fonte: SOUSA, 2000 p. 88) 

 

 

 
FIGURA 36 - Vista exterior da Casa de Detenção do Recife 

(Fonte: FUNDAJ) 

 

 
 

FIGURA 37 - Casa de Detenção d o Recife. Plantas-baixas  

(Fonte: Fundarpe) 

 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

94 

 
FIGURA 38 - Foto de uma das alas da Casa de Detenção do Recife 

(Fonte: Museu da Cidade do Recife) 

 

          
FIGURA 39 - Imagem atual do edifício originalmente conhecido como Casa de 

Detenção do Recife; vista do vestíbulo central e do posto de observação  

(Foto do autor) 
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Vê-se que, através das narrativas de Markus (1983, 1993) e Evans (1982), constrói-se um percurso 

pelo desenvolvimento de soluções arquitetônicas cada vez mais especializadas, que se desenvolve 

em paralelo ao aumento da precisão da prática re-formadora. Especificamente, vê-se que o 

edifício da Casa de Detenção do Recife, despertando especial interesse à investigação, é 

facilmente reconhecível como elemento pertencente a tal percurso.  

 

Conclui-se, assim, que os primeiros edifícios de re-formação compactos, mas já especializados na 

função de separação e controle de indivíduos, são ampliados através da extensão dos corredores 

(EVANS, 1997) que, quando se multiplicam, são agrupados numa organização radial, em que se 

obtêm ganhos tanto de possibilidades de movimento como de vigilância. Entretanto, a atividade 

de re-formação atinge seu mais alto grau de precisão no esquema do Panóptico, que aproveita a 

idéia de concentração de poder e controle em um espaço central à composição, ao mesmo tempo 

em que são eliminadas as opacidades visuais entre pisos e se separa, efetivamente, os habitantes 

inspetores dos visitantes encarcerados.  

 

Como a condição ideal apresentada pelo Panóptico apresentava algumas dificuldades práticas de 

execução, surgem os exemplares das chamadas penitenciárias ideais, que combinavam as 

melhores soluções de Bentham com a viabilidade já consagrada do esquema radial. 

 
5.2 Uma genealogia sócio-espacial do tipo re-formador 

 

Tanto as condições impostas pela sociedade para a elaboração de edifícios de re-formação como 

propriamente alguns dos seus exemplares já foram discutidos em seções anteriores. O caso 

tipológico escolhido pela pesquisa vem sendo tratado a partir de dois pontos de vista 

complementares: (a) das motivações sociais que determinam os sentidos para a sua existência; e 

(b) das características formais (geométricas, principalmente) dos edifícios (ou projetos), produtos 

dessas motivações.  

 

Dessas discussões pôde-se percebe como aparecem as variadas soluções dentro do tipo – 

edifícios especializados compactos, edifícios com várias alas organizadas por corredores, 

esquemas radiais, circulares-panópticos ou as chamadas prisões ideais. De fato, é como se essas 

várias possibilidades de promover a re-formação dos indivíduos caracterizassem diferentes 

espécies de edifícios dentro do mesmo tipo. Na verdade, são todos exemplares desenvolvidos sob 

os mesmos princípios, em seguidas tentativas de aproximação do que seria um tipo re-formador 

ideal. 
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Essas tentativas denotam um percurso dos vários momentos de transformações morfológicas 

dentro do tipo, no qual se percebe que todos os autores estudados dão atenção especial ao 

esquema do Panóptico. A idéia de Jeremy Bentham é entendida como um divisor de águas, 

devido à primazia concedida à visibilidade como fator essencial para a viabilização da tarefa de re-

formação (FOUCAULT, 2005). 

 

Tal e qual Foucault (FAÉ, 2004), que constrói uma genealogia de idéias sobre o exercício do 

poder (e da re-formação), as evidências apresentadas por Markus (da existência de um processo 

de sucessivas adequações de soluções formais – elas próprias em resposta a textos precedentes, 

discursos sociais claramente identificáveis – e da permanência de outras) podem vir a se organizar 

em uma genealogia de relações sócio-espaciais características do tipo. 

 

Entende-se que tal construção é plenamente possível desde que se descrevam convenientemente 

as propriedades mais elementares dessas relações nos exemplares disponíveis e se exponha como 

elas surgem (emergência), vão sendo modificadas ou reaproveitadas para o aperfeiçoamento de 

um mesmo princípio (adequação), ou se mantêm e se consolidam, dada a comprovação das suas 

eficácias no desempenho dos objetivos (permanência) (FAÉ, 2004; FOUCAULT, 2005a). 

 

Até este ponto, porém, a dimensão morfológica dos exemplares do tipo de re-formação foi 

discutida apenas textualmente, de modo a situar os seus momentos de aparição em relação à 

formulação e às modificações do texto prescritivo. Ainda não foi realizada uma análise 

aprofundada das suas estruturas espaciais por meios mais precisos. Por tais motivos, esta seção 

procura, em antecedência, atender ao objetivo de realizar uma análise comparativa entre os 

padrões espaciais dos exemplares componentes do tipo de re-formação, de modo a ser possível 

construir a referida genealogia sócio-espacial do tipo.  

 

Aferem-se, portanto, quais são as modificações que de fato ocorrem para que se passe de um 

simples edifício de funções especializadas para um modelo conceitual complexo como o 

Panóptico ou a condição de uma penitenciária tida como ideal. Para se desenvolver tal exame, 

chega, enfim, o momento de utilização prática do instrumental descritivo e analítico anunciado 

no início do trabalho – a sintaxe espacial – já justificado e considerado como o mais adequado para 

explicitar os fatores que se deseja discutir. 
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Os exemplares analisados foram escolhidos por serem representativos do processo de 

modificações morfológicas descrito por Markus – edifício compacto especializado, edifício 

organizado por corredores distribuído em alas, edifício radial e o panóptico. Foram, portanto, 

selecionados: o Surgeon’s Hospital de Edimburgh; a Royal Infirmary de Edinburgh; o hospital 

radial de Petit; o Panóptico de Bentham; a Casa de Detenção do Recife – marcos referenciais de 

cada um dos momentos especialização-adequação por que passa o tipo, respectivamente – 

embora que o último tenha sido, também, o caso tomado, desde o princípio, como primeira 

referência de edifício de re-formação que interessaria ao estudo. 

 

Além dos que já foram indicados como procedimentos correntes da sintaxe espacial, o estudo 

agrega ainda alguns outros critérios. Primeiramente, cabe salientar que a ordem de apresentação 

das análises é condizente com a cronologia apresentada por Markus (1983) para o processo de 

emergência e adequação da forma dos edifícios, até se chegar ao Panóptico e ao caso particular da 

Casa de Detenção do Recife. Poderá se perceber que as análises realizadas sobre estes dois 

exemplares são um pouco mais aprofundadas que nos demais casos, haja vista o interesse em 

compreender o processo de mudança de paradigma dentro do tipo anunciado pelos autores – 

Markus (1983; 1993), Evans (1982) e Foucault (2005) (no caso Panóptico) –  e de preparar as 

bases para a subseqüente discussão sobre as conseqüências das tentativas de subversão do tipo 

(no caso da Casa de Detenção). 

 

Em todos os casos escolhidos, entretanto, a discussão de resultados privilegia alguns aspectos 

sintáticos, nesta ordem: os valores de integração dos sistemas convexos e as informações quanto 

à profundidade obtidas diretamente dos grafos justificados, a partir do espaço do exterior, 

considerados quanto às condições de permeabilidade; os valores de integração dos sistemas 

convexos e as informações quanto à profundidade obtidas diretamente dos grafos justificados, a 

partir do espaço do exterior, considerados quanto às condições de visibilidade23; a correlação 

entre os valores de integração para a permeabilidade e a visibilidade, apresentados na forma do 

grau de hierarquização da vigilância (GHV); os valores de integração dos sistemas axiais e 

                                                 
23 O espaço exterior é sempre considerado como parte do sistema quanto à permeabilidade pelo interesse de 
compreender o nível de fechamento atingido pelos edifícios no atendimento às premissas de instituições totais 
(GOFFMAN, 2007). Entretanto, quanto à visibilidade, só se considera a existência de conexão entre um dado espaço 
e o espaço representativo do exterior quando ela se der através de portas, já que não se tem certeza quanto à 
capacidade de visualização do exterior através das janelas de todos os exemplares (podiam ser somente voltadas para 
a entrada de luz, sendo possível ver o céu, mas não se tendo co-ciência das atividades efetivamente realizadas dentro 
ou fora do edifício). 
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algumas características não topológicas destes sistemas (número de linhas, comprimento relativo, 

ângulos de interceptação, fragmentação)24. 

 

Inferências sobre tais valores (quando se diz que são valores altos ou baixos), são 

contextualizadas para os resultados obtidos dentro do grupo de exemplares analisados (são 

relativas aos valores das médias dos valores médios, máximos e mínimos obtidos nos 

exemplares). Sinteticamente, os resultados advindos da análise sintática são os seguintes: 

 
Tabela 1: Síntese das medidas sintáticas para os edifícios de re-formação – sistema convexo 
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Surgeons' Hospital 1.1718 0.4589 0.6769 1.1452 0.4547 0.6592 12 12 0% 1.0411 

           

Royal Infirmary 1.3389 0.6215 0.8271 1.461 0.688 0.9193 12 11 8,33% 1.0728 

           

Radial Petit 5.1265 1.189 1.9105 5.7204 1.5793 2.1415 7 5 28,57% 1.6369 

           

Panóptico 4.4971 1.4747 1.8384 454.2108 2.2049 4.3426 5 3 40% 125 

           

Casa de Detenção 2.0531 0.7504 1.043 6.8731 1.8693 2.5118 7 4 42,85% 24.3309 

                     

MÉDIAS 2.83748 0.8989 1.25918 93.8821 1.35924 2.11488 8.6 7 23,95% 30.6163 

 

 

Ou, mais detalhadamente25: 

 

a) Para o edifício especializado compacto: 

 

Um dos mais antigos edifícios especializados apontados pela análise de Markus, discutida neste 

capítulo, é o Surgeon’s Hospital de Edimburgh, ainda do começo do século XVIII (1738). Sabe-

se que é um exemplar compacto, com os seus espaços distribuídos em um pavimento térreo e 

                                                 
24 Sobre o Panóptico e a Casa de Detenção do Recife, a análise leva em consideração não só o espaço exterior como 
raiz dos grafos justificados, mas se interessa também pelas relações de profundidade obtidas a partir dos espaços 
especializados na vigilância surgidos com tais exemplares: a torre de inspeção do Panóptico e o posto (púlpito) de 
vigilância da Casa de Detenção. 
25 No corpo do trabalho estão apresentados os resultados mais significativos das análises. As medidas sintáticas 
individuais de cada espaço, bem como os gráficos de correlação do GHV e as análises axiais completas, são 
apresentados nos ANEXOS A, B, C e D. 
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mais três pavimentos superiores, sendo baseado na compartimentação espacial interna em dois 

sentidos: tanto no plano horizontal, quanto na separação vertical entre pisos.  

 

Na análise convexa de permeabilidade, expõem-se algumas características que testemunham a sua 

relativa simplicidade com relação aos demais. O valor de integração médio do sistema é baixo 

(0,6769). Os valores de integração são maiores naqueles espaços que articulam a transição entre 

pavimentos – os espaços relativos aos vestíbulos de chegada a cada pavimento e às escadas. Os 

maiores valores de integração são encontrados nesta ordem: vestíbulo do primeiro pavimento 

(1,1718), corredor de transição deste vestíbulo para a escada de acesso ao segundo pavimento 

(1,1504), a própria escada para o segundo pavimento (1,1099) e o vestíbulo do segundo 

pavimento (1,0630). 

 

Esse conjunto de espaços é central não só configuracionalmente, mas também 

planimetricamente. No grafo justificado de permeabilidade, organizam-se em uma seqüência de 

níveis de profundidade, como o tronco central de uma árvore. Os corredores, por sua vez, 

destacam-se por aparecer no grafo como elementos de separação/intermediação dos “ramos” do 

grafo justificado em conformação de árvore, embora não apresentem os mais altos valores de 

integração no conjunto (entre 0,80 e 0,95) (STEADMAN, 1983). Percebe-se, pelo grafo 

justificado para a permeabilidade, que o sistema espacial não apresenta anéis, tendo a 

conformação típica de um sistema profundo (conformação de árvore), com doze níveis de 

profundidade (quando se considera o exterior como a raiz para justificação do seu grafo)26 (FIG. 

41). 

 

É interessante notar que para a análise convexa para a visibilidade, aparecem poucas mudanças 

com relação à permeabilidade. O valor médio de integração é baixo (0,6592) e os espaços mais 

integrados continuam sendo os mesmos, com pouco incremento nos seus valores. Na análise do 

grafo justificado para a visibilidade, o sistema continua com doze níveis de profundidade (não há 

redução em relação à profundidade quanto à permeabilidade), a partir do exterior, e embora se 

perceba o surgimento de alguns anéis dentro dos “ramos” do arbusto – resultado de algumas 

possibilidades de inter-visibilidade entre espaços não diretamente permeáveis entre si (FIG. 42).  

                                                 
26 Neste exemplo, e em todos os demais subseqüentes, elementos arquitetônicos de conexão vertical entre 
pavimentos – como escadas, ou mesmo elevadores, para o caso da Casa da Cultura – serão representados 
sintaticamente por apenas um espaço – um polígono convexo, um nó no grafo ou uma linha axial – fazendo a 
conexão entre os demais espaços de pisos consecutivos. 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

100 

 

 
 

FIGURA 40 - Surgeons’ Hospital de Edinburgh – representação do sistema de espaços  convexos 
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FIGURA 41 – Surgeons’ Hospital de Edinburgh – grafo justificado a partir d o espaço do exteri or – sistema simplificado – 
permeabilidade 

 
 

 

 
 

 
FIGURA 42 - Surgeons’ Hospital de Edinburgh – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema simplificado – 

visibilidade 
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Todavia, como neste caso os corredores continuam a funcionar como vértices de separação (cut-

vertexes) (STEADMAN, 1983), são mudanças que pouco interferem no aspecto global da 

configuração – cada ramo opera como um pequeno sistema individual, um setor separado do 

conjunto maior (AMORIM, 1999).  

 

Devido a essa semelhança entre as relações de permeabilidade e visibilidade, o sistema apresenta 

um grau de hierarquia visual (GHV) baixo (1,0416). De modo simplificado e generalista, seria 

possível afirmar que aqueles espaços que são diretamente acessíveis ao movimento são acessíveis 

também ao contato visual entre indivíduos, ou seja, aquilo que se vê também se alcança com 

apenas um passo. 

 

Considerada a dimensão axial do edifício, a maior parte das linhas de permeabilidade /visibilidade 

do conjunto são curtas e atravessam, cada uma, poucos espaços convexos, ou permitem o 

controle de poucas unidades. Além, disso, a grande maioria dos ângulos de incidência entre linhas 

são próximos a 90°, representando mudanças bruscas de direção nos percursos.  Se as linhas que 

representam as escadas (as mais integradas do sistema) forem desconsideradas, têm-se os maiores 

valores de integração nas linhas correspondentes aos corredores e àquelas que atravessam os 

vestíbulos dos pavimentos no sentido transversal à entrada. Localmente, percebe-se como se 

mantém o poder de concentração de controle nas linhas representativas dos corredores. São elas 

que possuem, localmente, as maiores quantidades de outras linhas a elas conectadas (FIG. 43). 

 

Depreende-se que um edifício dessa natureza privilegia a redução da capacidade dos visitantes 

(internados) de se deslocarem de uma ala para outra do edifício, pois estão localizados nos 

quartos, os espaços mais segregados (os espaços terminais dos ramos do grafo justificado), 

sendo-lhes necessário atravessar vários outros espaços para chegar a uma unidade de distribuição 

mais global, como o vestíbulo central ou as escadas. O uso destes espaço mais integrados s é dos 

habitantes (os cirurgiões) que, passando por poucos espaços, atingem um ou outro conjunto de 

quartos em cada pavimento, ou acessam mais facilmente os vários pisos ou se mantém próximos 

ao espaço do anfiteatro, onde se realizam as seções expositivas de conhecimento. 

 

A noção de inversão da relação entre habitantes e visitantes é claramente perceptível embora o 

número de espaços seja reduzido. O deslocamento não autorizado de um visitante (internado no 

edifício) correria o risco de ser interceptado pela movimentação de um habitante (cirurgião) nos 

espaços de circulação. Ainda assim, o controle e a vigilância guardam um caráter peripatético – 
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teriam que ser realizados através do encontro no movimento através dos espaços do edifício, da 

co-presença – não eram eficiente a ponto de se realizarem à distância (FOUCAULT, 2003). 

 

 

 
FIGURA 43 - Surgeons’ Hospital de Edinburgh – mapa axial – integração 

global 

 

 

 

b) Para o edifício organizado a partir de alas-corredores: 

 

Markus faz menção especial ao edifício da Royal Infirmary de Edinburgh, do mesmo ano de 

1738, ao discutir a ampliação daqueles primeiros esquemas de edifícios especializados para dar 

lugar a edifícios maiores e mais complexos. É quando o autor começa a incorporar na sua análise 

a importância adquirida pelos corredores.  
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Com relação ao anterior, o edifício da Royal Infirmary apresenta um número de compartimentos 

bem maior; também define variações na geometria do plano do conjunto – é um conjunto menos 

compacto. O formato em U implica na união de três volumes lineares para formar o corpo final.  

 

A análise convexa de permeabilidade mostra como surge uma hierarquia mais clara na relação 

entre os espaços de passagem (corredores) e os espaços de permanência (salas/compartimentos) 

com a multiplicação do número total de células e, conseqüentemente, também de células por 

pavimento. Por tal motivo, o corredor ganha importância como elemento mediador do acesso às 

salas, ou entre uma sala e outra. Aqueles corredores localizados nos segundo e terceiro 

pavimentos no corpo central do U, juntamente com os vestíbulos centrais desses pavimentos e as 

escadas que os conectam entre si, são os espaços que apresentam os mais altos valores de 

integração dentro do sistema (entre 1,0000 e 1,3389).  

 

O conjunto, globalmente, apresenta um valor médio de integração mais alto (0,8271) que o do 

exemplar anterior. Entretanto, diferentemente do exemplar do Surgeons’ Hospital, verifica-se 

agora a concentração dos mais altos valores de integração nos espaços que fazem a conexão entre 

os corredores. Por exemplo, dois dos três espaços com maior integração são os vestíbulos 

centrais do primeiro (1,3086) e do segundo pavimento (1,3389), posicionando-se entre eles o 

espaço da escada que os conecta (1,3219). Destaca-se, portanto, maior concentração de 

possibilidade de controle nesse tipo de espaços, ainda que o destaque nos valores de integração 

desses ambientes muito se deva ao peso dos valores de integração dos corredores que a eles se 

conectam diretamente (FIG. 45). 

 

No esquema planimétrico em forma de U, entretanto, as duas alas laterais – que também abrigam 

corredores e compartimentos, e se conectam ao corpo principal através de vestíbulos de transição 

– possuem, em todos os pavimentos, valores de integração menos significativos que os conjuntos 

posicionados no corpo central. Também os seus vestíbulos e escadas apresentam valores de 

integração mais baixos que os do conjunto articulador central ao conjunto – os corredores dessas 

alas laterais apresentam valores de integração sempre inferiores a 1,000 e os seus vestíbulos 

secundários valores um pouco superiores ou inferiores a 1,000 (de 0,99 a 1,02), mas somente no 

primeiro e no segundo pavimentos. 
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FIGURA 44 – Royal Infirmary de Edinburgh – representação do sistema de espaços convexos 
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FIGURA 45 – Royal Infirmary de Edinburgh – grafo jus tificado a partir do espaço do exterior –  sistema simplificado – 
permeabilidade 

 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 46 - Royal Infirmary de Edinburgh – grafo justificado a partir d o espaço d o exteri or – sistema simplificado – visibilidade 
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Pelo grafo justificado para a permeabilidade, nota-se a mesma quantidade de níveis de 

profundidade, quando justificado a partir do exterior, que o exemplar anterior (doze). Por outro 

lado, devido à possibilidade de se fazer a conexão vertical entre pavimentos por mais de um 

ponto, o sistema apresenta alguns anéis, fato inexistente no exemplar anterior. Entretanto, 

tratam-se de anéis compostos de vários espaços, sendo necessários vários passos para que se 

complete o percurso em qualquer um deles – definem circuitos longos, não locais; podem ser 

utilizados em movimentos mais globais, como opção secundária de circulação entre um conjunto 

de espaços de um pavimento e outros. 

 

Considerando a análise convexa de visibilidade, começam a ser percebidas algumas mudanças – 

 o número de níveis de profundidade total diminui em um passo, chegando a onze níveis 

(redução de 8,33% com relação ao sistema quanto à permeabilidade). De modo geral, os maiores 

valores de integração para a visibilidade se concentram nos espaços de conexão, os mesmos que 

detêm os maiores valores de integração quanto à permeabilidade: corredores, vestíbulos e 

escadas. Todavia, todos têm valores de integração relativos mais altos que na análise de 

permeabilidade (variando de 1,386 a 1,4610). O valor médio de integração visual do sistema é 

maior que no exemplar predecessor (0,9193). Por conseqüência, o GHV do edifício também é 

um pouco mais alto (1,0515). (FIG. 46) 

 

Já na dimensão axial, em comparação com o exemplar anterior, nota-se um aumento significativo 

no comprimento das linhas.  Por cada pavimento, são três longas linhas que articulam todo o 

conjunto, tendo destaque as linhas que, em cada pavimento, atravessam os corredores e os 

vestíbulos do corpo central do U. Além de tudo, encontram-se conectadas entre si pelas linhas 

representativas das escadas centrais – esse grupo de sete longas linhas representa o núcleo de 

maiores valores de integração do sistema (FIG. 47).  

 

As demais linhas mais longas, relativas às alas laterais do corpo em U, vêm em seguida nos 

valores de integração, só estando, obviamente, mais integradas que as linhas correspondentes ao 

atravessamento de um compartimento a outro. 

 

Percebe-se como ganha força a noção de centralidade. Os espaços centrais à composição 

geometricamente, são também centrais topologicamente, ou seja, mais integrados. Muito 

contribui para esse efeito a grande dimensão das linhas que, consideradas individualmente, 

atravessando mais espaços convexos e sendo interceptada por maior número de linhas menores, 
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potencializa a capacidade de controle do sistema como um todo com um menor número de 

deslocamentos, de mudanças de direção e, por conseqüência, maior alcance visual. 

 

 
FIGURA 47 - Royal Infirmary de Edinburgh – mapa axial – 

integração global 

 

 

A linha mais integrada é aquela que representa a escada de conexão entre o primeiro e segundo 

pavimentos. É ela que conecta as duas linhas mais longas do sistema, correspondentes aos 

sistemas de corredor-vestíbulo-corredor dos pavimentos 1 e 2. 

 

Esse conjunto de mudanças faz com que edifícios de tal natureza apresentem um ganho quanto à 

capacidade de controle visual dos visitantes pelos habitantes. São características que poderiam ser 

identificadas para outros exemplares correlatos, como o London Hospital ou a Manchester Royal 

Infirmary (MARKUS, 1983) (FIG. 21 A FIG. 23). Linhas mais longas, com menos inflexões, 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

109 

permitem que, em cada pavimento, um médico ou enfermeiro que esteja circulando por um 

corredor, ou posicionado no vestíbulo central, veja, à distância, eventuais movimentos dos 

doentes internados (EVANS, 1997). A vigilância se soma à possibilidade de deslocamento direto 

até o internado, tornando, também, mais nítida a distância entre os dois grupos que utilizam o 

edifícios (GOFFMAN, 2007).  

 

c) Para o edifício radial: 

 

Uma evolução natural do esquema anterior seria obtida pela multiplicação no número das alas 

(corredores) seguido de um incremento no potencial exercício de controle e vigilância sobre elas 

– decorrência da adoção de uma planta radial. Segundo Markus, um dos primeiros projetos de 

distribuição de compartimentos a partir de um plano de raios concêntricos que extrapola a 

simples repetição de composição volumétrica em cruz latina é o hospital radial de Petit, de 1774 

(MARKUS, 1983 p. 42) (FIG. 26). Além dos raios e de um corpo central articulador, o edifício 

possuiria ainda um anel exterior que se conectava com as outras extremidades mais excêntricas 

das alas. 

 

O valor médio de integração para a permeabilidade é o mais alto até então (1,9105). Os maiores 

valores de integração são expressivos; encontram-se justamente no vestíbulo-capela central 

(5,1265) e nos corredores (3,0165; 3,0361), seguidos pelos espaços intermediários entre o 

vestíbulo-capela central e os pátios (2,5556). São bem distantes dos valores dos demais espaços: 

celas (1,8952), pátios (1,6964) ou mesmo os espaços do anel periférico (de 1,5506 a 1,9504).  

 

Quanto à permeabilidade do sistema convexo, é o exemplar que apresenta menor número de 

níveis de profundidade até então (apenas sete). A formação arbustiva no grafo de espaços 

convexos justificado é notável, e a noção de anelaridade torna-se mais evidente, devido aos 

espaços do anel exterior – são percebidos seis anéis no grafo. Neste exemplo, surgem algumas 

soluções inovadoras: passa-se a ter um único vestíbulo de articulação entre os vários corredores, 

ao invés dos três identificados em cada pavimento do exemplar anterior; devido ao anel externo, 

porém, nota-se que os espaços relativos aos corredores passam a servir não só como espaços para 

o isolamento das células, mas também como distribuidores do próprio sistema acesso ao interior 

do edifício (FIG. 48; FIG. 49; FIG. 51). 
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Nota-se como o núcleo vestíbulo central-capela/corredores ganha força e peso na centralidade 

com este arranjo, sendo que essa percepção é mais evidente ainda quando considerado o sistema 

de visibilidade. O valor médio de integração para a visibilidade é ainda mais alto (2,1415) e o 

sistema mais raso (cinco níveis a partir do exterior, representando uma redução de 28,57% com 

relação à permeabilidade; entretanto, se justificado a partir do vestíbulo central, o sistema 

apresenta apenas três níveis de profundidade, exprimindo a centralidade topológica deste espaço) 

(FIG. 50; FIG. 52). 

 

O GHV tem um valor maior que nos exemplares anteriores (1,6396), demonstrando como a 

noção de controle visual (vigilância à distância) começa a se desenvolver como um sistema quase 

independente do controle puramente a partir da acessibilidade. 

 

No esquema planimétrico radial, todas as linhas axiais relativas aos corredores, as mais longas, 

cruzam-se na zona central do conjunto. Também merece destaque o fato de uma mesma linha 

servir à representação de dois corredores ao mesmo tempo, atravessando o espaço do vestíbulo 

central de distribuição. Esta possibilidade faz com que as linhas se tornem ainda mais longas que 

nos exemplos anteriores e as mudanças de direção sejam menores (FIG. 53).  

 

Obtêm-se, então, um número reduzido de linhas numa mesma situação hierárquica, 

diferentemente do exemplo anterior, no qual diferentes corredores apresentavam valores de 

integração também diferentes entre si. Como as linhas dos corredores apresentam valores muito 

altos de integração, potencialmente, tendem a concentrar o controle de acesso às demais. 

 

A solução radial, encontrada também nos exemplos do hospital radial de Poyet e da Ipswich Gaol 

(FIG. 29), apresenta uma evolução significativa quanto às possibilidade de controle sobre os 

indivíduos sujeitos à re-formação. Posicionado no vestíbulo central, um habitante (médico) 

aprende praticamente todas as possibilidades de movimentação dos visitantes (doentes 

internados). Mais ainda, a partir deste espaço, é possível acessar, sem mudanças de direção e sem 

passar por outros espaços, qualquer um dos corredores (EVANS, 1997) – demonstra maior 

capacidade de eficiência da atividade de controle ao inserir uma noção mais precisa de vigilância. 
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FIGURA 48 – Hospital radial de Petit – representação do sistema de espaços convexos 
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FIGURA 49 – Hospital radial de Petit – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema simplificado – permeabilidade 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 50 – Hospital radial de Petit – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema simplificado – visibilidade 
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FIGURA 51 – Hospital radial de Petit – grafo justificado a partir do espaço do vestíbulo central – sistema simplificado – 
permeabilidade 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 52 – Hospital radial de Petit – grafo justificado a partir do espaço do vestíbulo central – sistema simplificado – visibilidade 
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FIGURA 53 - Hospital radial de Petit – mapa axial – integração global  

(Fonte: o autor) 

 

 

O edifício radial de Petit é o único que se resolve apenas no pavimento térreo dentre os demais 

edifícios de re-formação analisados. Provavelmente, a ampliação da capacidade de separação e 

controle visual faz com que uma subdivisão em vários andares não seja mais tão necessária 

quanto antes (a não ser que o número de celas/quartos realmente tornasse tal solução necessária). 

Da mesma maneira, com a existência de anéis em escala local, mantêm-se a eficiência quanto à 

circulação entre os vários corredores mesmo sem a presença das escadas. 

 

d) Para o Panóptico: 

 

Conforme Foucault (2003), Markus (1983; 1993) e Evans (1982), a concepção do Panóptico 

significa um ponto de inflexão no processo de adequação das soluções para os edifícios de re-

formação. Embora posterior aos edifícios radiais, o Panóptico foi o primeiro a assumir a 

prevalência da noção de vigilância sobre os compartimentos/celas. Isto foi possível graças à sua 

estrutura circular. Apresenta, ainda, um espaço especializado na vigilância – a sua torre central. 

Por conta dessa especialização, entende-se que é um espaço que deve servir também de referência 

às análises, gerando-se grafos justificados a partir dele. A análise do Panóptico foi realizada sobre 

base gráfica planimétrica elaborada tal qual a descrição presente nos textos originais de Bentham 

(BENTHAM, 2000). 

 

Considerado nos seus dois pavimentos para a dimensão convexa medida a partir das relações de 

permeabilidade, o valor médio de integração do sistema é de 1,8384, tendo os valores máximos 
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de integração na escada que conecta o corredor circular do térreo à galeria do pavimento superior 

(4,4971), nos espaços correspondentes aos corredores circulares (3,0280 e 2,9686) e no espaço da 

torre de vigilância e da escada que o conecta com a galeria superior (2,2597). Os valores são altos 

em decorrência da intenção de dotar o habitante (o inspetor observador) de maior poder sobre as 

demais partes do edifício – o espaço mais segregado no sistema é o exterior (1,4747), seguido 

pelas celas do pavimento superior (1,7537) e as do térreo (1,7742). 

 

Quanto à profundidade, o sistema apresenta variações, dependendo da raiz escolhida. Sendo esta 

o exterior, são cinco os níveis de profundidade, com a torre de vigilância posicionada apenas no 

terceiro nível. Por outro lado, sendo a torre de vigilância escolhida como raiz do grafo, são 

apenas três os níveis de profundidade do sistema com o exterior posicionado no nível mais 

profundo – como dispositivo de uma instituição total (GOFFMAN, 2007), quando o edifício se 

fecha com relação ao exterior, quem detém maiores possibilidades de circular facilmente pelo 

edifício é o inspetor-habitante (FIG. 55; FIG. 57). 

 

Quando consideradas as relações de visibilidade entre os espaços do Panóptico, a profundidade 

do sistema reduz-se significativamente. São três níveis, quando tomada a partir do exterior 

(redução de 40% com relação à mesma medida para a permeabilidade) e somente dois quando se 

considera a raiz posicionada na torre de vigilância (redução de 33,33%). O valor médio de 

integração torna-se alto, bem superior aos demais casos discutidos até então (4,3426) – quanto à 

visibilidade, trata-se de um sistema muito mais raso do que todos eles (FIG. 56; FIG. 58).  

 

É curioso observar que, em ambas as situações, todas as celas se encontram no mesmo nível de 

profundidade em ambas as situações. A diferença está na posição ocupada com relação aos 

demais níveis do sistema: quando o grafo é justificado a partir do exterior, as celas localizam-se 

no nível mais profundo; quando justificado a partir da torre, encontram-se no primeiro nível – 

conectadas diretamente à torre de inspeção, que as separa dos demais espaços do sistema. 

 

As diferenças entre os valores de integração visual são as maiores dentre os exemplares 

analisados. O espaço mais integrado visualmente é a própria torre de vigilância (454,2108), 

atingindo um nível muito mais alto do que qualquer outro espaço da amostra de exemplares 

analisados. O mais segregado no edifício do Panóptico é, mais uma vez, o exterior (2,2049). 
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FIGURA 54 – Panóptico – representação do sistema de espaços convexos 
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Figura 55 – Panóptico – grafo justificado a partir do espaço do 
exterior – sistema simplificado – permeabilidade 

 

Figura 56 – Panóptico – grafo justificado a partir do espaço do 
exterior – sistema simplificado – visibilidade 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 57– Panóptico – grafo justificado a partir d o espaço da 
torre de vigilância  – sistema simplificado – permeabilidade 

 

Figura 58 – Panóptico – grafo justificado a partir do espaço da 
torre de vigilância  – sistema simplificado – visibilidade 
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Percebe-se nos grafos a concentração de poder sobre o controle visual da torre de vigilância. Essa 

concentração e as grandes disparidades nos valores relativos, fazem com que o GHV aumente 

significativamente se comparado aos demais exemplares (atinge o valor de 125, uma diferença 

latente com relação aos demais casos), além de ficar evidente a idéia de fechamento do sistema 

com relação ao exterior. 

 

Na fragmentação dos espaços em linhas axiais, procurou-se aproximar ao máximo das geometrias 

circulares dos espaços do corredor do térreo e da galeria do pavimento superior. Há um grande 

número de linhas curtas na tentativa de melhor representar tal condição. O sistema apresenta o 

maior valor de integração no espaço correspondente às escadas que conectam os dois pavimentos 

de corredores circulares (FIG. 59). Devido à fragmentação em um grande número de linhas, 

percebe-se uma gradação dos valores de integração, estando as mais integradas localizadas mais 

próximas à entrada do edifício. 

 

Em todo caso, nota-se a concentração das linhas mais integradas no centro do edifício, 

coincidindo com o conjunto de espaços correspondentes à torre de vigilância e aos acessos desta 

com seus espaços adjacentes. Mais uma vez, nota-se que a centralidade geométrica tende a 

coincidir com a centralidade topológica demonstrando a importância atribuída aos espaços 

destinados aos habitantes (os inspetores) com relação à sua capacidade de controle sobre os 

visitantes (posicionados nas celas). 

 

Cabe observar que a relação entre habitantes e visitantes no Panóptico é, de fato, completamente 

diferente das demais. As necessidades de movimento para exercício de controle são quase 

suprimidas – a co-presença só precisa se dar em casos extremos. Toda a vigilância ocorre a partir 

da permanência dos indivíduos nas suas posições específicas. A grande diferença de valores entre 

a permeabilidade do sistema e as suas relações de visibilidade atestam a ruptura com a lógica de 

funcionamento destinada aos demais exemplares analisados27 (MILLER, 2000). 

 

Além disso, o funcionamento do sistema de vigilância é algo ainda mais refinado que nos casos 

anteriores. O fato de se garantir uma relação assimétrica entre vigilante e vigiado – o vigilante 

pode ver tudo, mas o vigiado só pode imaginar se está sendo ou não visto – denota, como afirma 

                                                 
27 Convém observar, entretanto, que os altos valores apresentados pelo Panóptico devem-se ao fato de se tratar de 
uma situação ideal, sem sofrer as restrições práticas de viabilidade que os demais exemplos tiveram que enfrentar. 
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Foucault (2005a), uma revolução no dispositivo re-formador. Tal poder alcançado é fruto de uma 

interpretação mais profunda da noção de co-ciência por parte de Bentham (2000), se comparado 

aos seus predecessores. 

 

 
 

FIGURA 59 - Panóptico  – mapa axial – integração global 

 

 

e) Para a prisão ideal do século XIX – Casa de Detenção do Recife: 

 

Finalmente, chega-se à última das experiências com soluções re-formadoras. Como foi aludido no 

início deste capítulo, a prisão ideal do século XIX, sendo a Casa de Detenção do Recife um 

exemplo de tal categoria, deveria associar as mais eficientes propriedades de todos os sistemas 

anteriores. Os sucessos na intenção re-formadora deveriam permanecer, mesmo que algumas 

adequações precisassem ser feitas para tornar o dispositivo, além de preciso, também salubre e 

exeqüível. 

 

Em verdade, muitas dessas características apontadas por Markus (1993) e Evans (1982) tornam-se 

explícitas na análise sintática do padrão espacial do exemplar. 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

120 

 

 
 

FIGURA 60 – Casa de Detenção do Recife – representação do sistema de espaços convexos 

 

 

 
 

 

 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

121 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIGURA 61 – Casa de Detenção do Recife – grafo justificado a partir d o espaço d o exterior – sistema simplificado – 

permeabilidade 

 

 

 

 
 

 

 

 
FIGURA 62 – Casa de Detenção do Recife – grafo justificado a partir d o espaço d o exterior – sistema simplificado – visibilidade 
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FIGURA 63 – Casa de Detenção do Recife – grafo justificado a partir d o espaço d o posto de vigilância – sistema simplificado – 
permeabilidade 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 64 – Casa de Detenção do Recife – grafo justificado a partir d o espaço d o posto de vigilância – sistema simplificado – 
visibilidade 
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No sistema convexo da Casa de Detenção do Recife, o valor médio de integração do conjunto 

para a permeabilidade é de 1,0430. Os espaços mais integrados são o pátio e o corpo central do 

edifício (respectivamente 2,0531 e 2,0494), seguidos pelos corredores do térreo (os três com valor 

de 1,7977). Os espaços mais segregados são as celas do último pavimento (0,7594), não tão 

distantes do valor de integração do posto de vigilância (0,8120), assim como o exterior, que 

apresenta também um valor acima do valor médio (1,4753). 

 

Os grafos da análise convexa de permeabilidade foram justificados a partir de dois espaços: a rua 

(exterior) e o posto de vigilância do primeiro pavimento, repetindo o que havia sido feito na 

análise do Panóptico. Percebe-se que o sistema é mais profundo com relação ao posto de 

observação do que com relação à rua. No primeiro caso são dez níveis de profundidade, no 

segundo sete (FIG. 61; FIG. 63). 

 

Em ambas as situações, observa-se que as celas de um mesmo pavimento se concentram em um 

mesmo nível do grafo justificado. Nota-se também que as celas do térreo são mais rasas que as 

demais, e que entre o nível destas e os níveis das demais celas, há sempre um nível intermediário, 

no qual se concentram os corredores elevados de circulação dos pavimentos superiores. 

 
Quanto à visibilidade, o sistema torna-se, no geral, mais raso e integrado, com valor médio de 

2,5118. O espaço do posto de vigilância passa a ser o mais integrado do sistema (6,8731). As 

passarelas do primeiro pavimento, os corredores e o corpo central do térreo apresentam 

integração, também, bem acima da média (de 4,0804 a 4,8170), sendo seguidos pelos corredores, 

escadas e passarelas do segundo pavimento (valores entre 3,3748 e 3,7078). Os espaços mais 

segregados são as celas (a maioria tem valores entre 2,30 e 2,40, no térreo, e na casa dos 2,10 nos 

demais pavimentos) e os espaços administrativos do térreo (1,8693). O exterior aparece com um 

valor relativamente baixo, entre os valores das celas do térreo e dos pavimentos superiores 

(2,3003). 

 

Com relação à profundidade do sistema de visibilidade, percebe-se que, quando justificado a 

partir do espaço do posto de vigilância, o grafo apresenta sete níveis a menos em relação ao 

sistema de permeabilidade para o mesmo espaço (redução de 70% na profundidade do sistema 

quando considerado a partir do posto de vigilância); quando justificado a partir do exterior, passa 

dos sete (para a permeabilidade) para quatro níveis (redução de 42,85%). Nos dois casos, passa a 

ser um sistema bem mais raso. Nota-se, todavia, que espaços de circulação (corredores e 
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passarelas) aparecem em níveis mais rasos do que as celas, em ambos os casos. Em nenhuma das 

duas opções há o contato visual direto entre o posto de vigilância e as celas, apenas com os seus 

corredores e passarelas de todos os pavimentos (FIG. 62; FIG. 64). 

 

O GHV do si stema da Casa de Detenção do Recife é alto com relação aos outros edifícios 

estudados (24,3309). O fato se deve, principalmente, à grande mudança de comportamento do 

edifício quanto a uma e outra variável, mas ainda assim é bem menor que o apresentado pelo 

Panóptico. 

 

Percebe-se da análise axial do edifício que há uma grande disparidade em termos dos valores de 

integração das linhas representativas dos espaços do pavimento térreo para as linhas dos demais 

pavimentos. As duas linhas mais integradas são aquelas que atravessam os dois eixos principais 

do edifício, são mais longas e mais conectadas que todas as demais, embora que, mesmo entre as 

duas, exista a prevalência daquela que articula as duas alas de celas Norte e Sul com relação à 

outra que articula a ala de celas Leste com a ala administrativa Oeste (integração da primeira de 

2,8227 e da segunda de 2,3105) (FIG. 65).  

 

A seguir, com valores mais altos de integração, vêm as linhas que representam as conexões do 

corpo central do edifício com os pátios e as escadas de conexão do térreo para o primeiro 

pavimento (todas com valores em torno de 1,9). No caso destas últimas, nota-se como são as 

escadas dos corredores das alas Norte e Sul que possuem os mais altos valores (em torno 1,95), 

enquanto que as da ala Leste aparecem com valores menores (1,69). Todas as linhas do primeiro 

pavimento apresentam valores mais baixos (entre 1,5 e 1,2), chegando à linha de menor valor de 

integração do conjunto (0,7822), representando a conexão do posto de vigilância (o púlpito) com 

o apartamento da administração. Já no segundo pavimento, praticamente todas as linhas são 

“frias” (valores de integração abaixo de 1,2). 

 

Os habitantes (os agentes penitenciários) e os visitantes (os presos) na Casa de Detenção do 

Recife, como exemplo de penitenciária ideal, mantêm uma relação de características semelhantes 

à do Panóptico, só que com uma co-ciência mais limitada. A grande diferença está no poder de 

vigilância do habitante ao ocupar o posto de supervisão no centro do edifício: ele não terá o 

contato direto com os ocupantes das celas, mas apenas estará dominando visualmente os 

corredores, um número de espaços bem menor. Por outro lado, para que possa chegar 

presencialmente às celas, principalmente às dos pavimentos superiores, são vários os espaços que 
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precisam ser percorridos. No Panóptico, ou no sistema radial, tinha-se um acesso bem mais fácil 

a corredores e celas a partir dos seus espaços centrais de supervisão. 

 

Entende-se que uma penitenciária ideal – como a Casa de Detenção e os edifícios de Haviland – 

colocam-se numa posição intermediária entre o esquema dos edifícios radiais e o Panóptico 

principalmente no que se refere à visibilidade, trazendo ganhos com relação aos primeiros e 

algumas perdas com relação aos segundos. Com relação à permeabilidade, as prisões ideais 

operam a relação entre habitantes e visitantes de modo semelhante aos outros dois padrões de 

edifícios quando se considera apenas o exterior como o espaço de partida para a contagem de 

níveis de profundidade. Quando se parte do espaço especializado de vigilância, muitos mais 

passos topológicos são necessários para que se percorra todo o seu sistema. 

 

 
FIGURA 65 - Casa de Detenção d o Recife – mapa axial – integração global  

 

5.2.1 A identidade sócio-espacial dos edif ícios de re-formação 
 

Ao final das análises efetuadas na seção anterior, pode-se identificar com mais clareza quais as 

relações sintáticas e programáticas que se estabelecem entre os espaços dos edifícios de re-

formação, considerando que puderam ser identificados, também, certos padrões de relações entre 

os indivíduos que deles fizessem uso. Desse exercício, podem-se tirar algumas conclusões sobre a 

caracterização do tipo do ponto de vista sócio-espacial. 

 

Sinteticamente, pode-se afirmar que a amostra apresenta: 
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a) quanto à permeabilidade na dimensão convexa: todos os exemplares são sistemas profundos 

quando considerados a partir do exterior (desde sete níveis de profundidade, no hospital radial de 

Petit e na Casa de Detenção do Recife até os 12 níveis do Surgeon’s Hospital e na Royal 

Infirmary). A exceção é do Panóptico, que apresenta apenas três níveis de profundidade quando 

considerada a partir do exterior. Em todos os casos, percebe-se a presença de cut-vertexes, com a 

conseqüente formação de setores espaciais pelo agrupamento de compartimentos/celas, estes 

com baixos valores de integração. Além disso, são sistemas com tendência à conformação de 

grafos com aspecto de árvores, com poucos anéis locais. Todos apresentam baixos valores 

médios de integração global quando comparados aos mais altos valores de integração dos seus 

respectivos sistemas, sendo exceção o Panóptico, em que seus valores ficam mais próximos.  

 

b) quanto à visibilidade na dimensão convexa: apresenta maior variação de resultados. O hospital 

radial de Petit, o Panóptico e a Casa de Detenção do Recife apresentam redução da profundidade 

global, se comparada com os as suas profundidades para o sistema de permeabilidades (28,57%, 

40% e 42,85%, respectivamente). O mesmo não se percebe nos demais casos, que continuam 

com o mesmo número de níveis de profundidade. Aqueles mesmos três exemplares apresentam 

valores médios de integração visual altos, porém muito distantes dos valores mais altos obtidos 

em cada uma das configurações, o que denota a existência de espaços com alta concentração de 

centralidade visual em potencial, o que se constata pela conformação em arbusto dos grafos de 

visibilidade. Nos demais edifícios, os valores médios de integração visual não são somente baixos, 

como também são muito próximos aos valores médios de integração dos sistemas de 

permeabilidades. 

 

c) quanto à dimensão axial: percebe-se a economia no número de linhas longas. No geral, são as 

linhas mais longas as mais integradas nos sistemas, coincidindo com os espaços dos corredores. 

No hospital radial de Petit e na Casa de Detenção do Recife, as linhas mais longas cruzam-se em 

um único espaço, coincidente com o espaço convexo representativo dos seus vestíbulos centrais. 

Elas coincidem com o núcleo das linhas mais integradas do sistema, sempre no pavimento térreo. 

 

Por outro lado, pelo GHV, podem ser feitas inferências mais particulares. Os seus valores 

indicaram em que medida se correlacionam os sistemas de permeabilidades com os de 

visibilidades dos edifícios. Os baixos valores do GHV (em torno de 1,00) indicam que tanto a 
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permeabilidade quanto a visibilidade detêm igual importância para o funcionamento do edifício. 

Uma correlação menor indica que as medidas de uma das duas prevalecem sobre as da outra.  

 

Nota-se como havia baixos GHV tanto no edifício do Surgeon’s Hospital como da Royal 

Infirmary, com valores próximos a 1,00. Como eram exemplares com altos valores de 

profundidade para uma e para outra dimensão, significa dizer que os edifícios separavam 

fisicamente seus ocupantes, mas que a vigilância teria que ser feita diretamente: era preciso 

acessar cada corredor, individualmente para se ter acesso visual aos visitantes, na necessidade de 

uma atividade peripatética. 

 

O esquema radial de Petit apresenta um GHV um pouco maior (1,6369) porque os valores de 

integração do sistema de visibilidade se tornam maiores em relação aos de permeabilidade. Além 

disso, a profundidade visual cai. Há um menor número de níveis em relação à profundidade do 

sistema de permeabilidades. Embora o acesso visual aos visitantes ainda dependa do acesso ao 

corredor, havia a possibilidade de se acessar todos os corredores, visualmente, de uma só vez. 

 

Já o Panóptico apresenta um grande salto no GHV da amostra (125) porque insere o acesso 

visual aos visitantes de forma independente do acesso aos corredores. O controle sobre as 

atividades é feito diretamente sobre o interior das celas sem depender do acesso aos corredores 

circulares. Por conta disso, porém, quando compreendido globalmente, o sistema termina por ser 

raso, também quanto à permeabilidade.  

 

A Casa de Detenção do Recife, por sua vez, repete a prevalência da posição do habitante-

vigilante, mas dispensa o acesso visual às atividades dos visitantes dentro das celas. Por outro 

lado, permite que todos os corredores se tornem, visualmente, diretamente acessíveis em todos 

os seus pontos, a partir do posto de vigilância. O GHV é alto (24,3309) porque o sistema é 

profundo quanto à permeabilidade, mas muito raso quanto à visibilidade – fazendo com que o 

exemplar ocupe uma posição intermediária entre o Panóptico e o esquema radial.  

 

Tal fato ocorre porque se procurou adequar o grande ganho nas relações de vigilância oferecido 

pelo Panóptico a um sistema de espaços ainda profundo e restritivo, também, à permeabilidade. 

Enquanto o controle da permeabilidade já era manipulado de modo eficiente desde exemplares 

anteriores, para se atingir a condição de “penitenciária ideal”, foi preciso potencializar a 

capacidade de vigilância simultânea dos corredores entre todos os pisos – necessidade suprida 
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graças à permanência da noção de transparência entre pavimentos herdada da proposta de 

Bentham.  

 

Embora apresentasse menor eficiência no controle das atividades dos ocupantes realizadas dentro 

das celas, o arranjo espacial da prisão ideal permitia exercer a vigilância, à distância, sobre 

eventuais tentativas de fuga. Na verdade, tal combinação entre permeabilidade e visibilidade se 

torna viável porque o sistema espacial da penitenciária ideal conseguia reproduzir as relações de 

permeabilidade dos sistemas que utilizavam a separação por corredores e ser, ao mesmo tempo, 

ainda mais transparente – globalmente – que todos os demais exemplares. No geral, era uma 

solução que atendia satisfatoriamente a todos os requisitos do tipo.  

 

As propriedades sócio-espaciais dos edifícios, portanto, foram sendo aprimoradas por um 

processo de adequação das soluções arquitetônicas ao problema original proposto pelas 

instituições totais (GOFFMAN, 2007). As tentativas de atendimento pleno às expectativas sociais 

impostas levaram a soluções mais refinadas e mais específicas aos propósitos re-formadores, 

restringindo a possibilidade de outros usos serem realizados no seu interior, principalmente por 

parte dos indivíduos visitantes.  

 

Até este ponto, porém, tais conclusões são ainda sintéticas e gerais. Considerando os exemplares 

caso a caso, pode-se discutir como se dá a adequação de algumas propriedades e a emergência de 

outras em simultâneo a tais permanências de modo mais detalhado. 

 

Nota-se, por exemplo, no exemplar mais antigo da amostra, o Surgeon’s Hospital de Edinburgh, 

como o texto de um edifício de re-formação, calcado no objetivo de ser uma instituição total de 

controle sobre os seus visitantes (indivíduos nele internados), já consegue ser minimamente 

atendido (GOFFMAN, 2007). Além da mera subdivisão em compartimentos, existe a idéia de 

agregar alguns deles em setores e isola-los do restante do sistema, destacando posições relativas 

específicas (FOUCAULT, 2005).  

 

Percebe-se tal característica já a partir da conformação de “árvore” que o seu grafo justificado 

adquire, um sistema profundo com “ramos” que se i solam entre si através de nós mediadores, 

representantes dos corredores (espaços mediadores entre as categorias de indivíduos e espaços) 

(EVANS, 1997). Na hierarquia do conjunto, são eles os espaços que articulam o movimento dos 

habitantes do edifício e permitem que estes indivíduos tenham o mesmo nível de controle sobre 
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os compartimentos de um mesmo “ramo”. O corredor ocupa uma posição de cut-vertex , ou seja, 

se a conexão dele com alguns espaços do sistema original for cortada, cada setor lateral doe 

difício forma um outro sistema com relações locais bem definidas (STEADMAN, 1983; 

AMORIM, 1999).  

 

O corredor é, assim, o espaço separador por excelência: aquele que permite aos habitantes 

controladores percorrer todo o edifício através de espaços destinados apenas a essa função, 

distribuindo e separando, deliberadamente, os espaços terminais dos mais centrais ao sistema 

(EVANS, 1997). Esse sistema de permeabilidade controlada no plano horizontal atua em parceria 

com os espaços mediadores do acesso vertical. Como a separação também se dá em diferentes 

pavimentos, percebe-se, além do destaque dos corredores, a importância dos espaços 

representativos das escadas. O encontro com os visitantes, pacientes da instituição, tende a só 

ocorrer nos espaços mais profundos, ou seja, quando um habitante (no caso, um cirurgião) assim 

o desejar.  

 

Por outro lado, a baixa capacidade de vigilância à distância indica, como já antecipado, uma 

coincidência entre possibilidades de co-presença e co-ciência entre espaços. A preocupação é 

maior com o isolamento físico, a classificação dos indivíduos internados, e não tanto com a 

supervisão, que só se dá localmente, espaço a espaço, com a co-presença entre cirurgião-habitante 

e interno-visitante a um passo de distância. 

 

Já no segundo caso, do edifício da Royal Infirmary de Edinburgh, como se trata de um conjunto 

com maior número de unidades, nota-se como o corredor assume importância maior na 

hierarquia do conjunto, sendo responsável por homogeneizar o grau de controle sobre os setores 

de espaços cada vez maiores. Entretanto, entre um corredor e outro, aparece o vestíbulo como 

espaço articulador e mediador entre os vários setores, e com maior centralidade geral em relação 

às possibilidades de movimento dentro do conjunto de cada pavimento.  

 

Globalmente, contudo, continua a se verificar que são as escadas que detêm maior potencial de 

controle dos movimentos. Na verdade, nota-se como se adicionam níveis de profundidade como 

uma estratégia de compensação do aumento do número de compartimentos e da complexidade 

do programa – procura-se um melhor isolamento entre as duas categorias de indivíduos (médicos 

ou enfermeiros-habitantes, internos-visitantes) e suas diferentes atividades dentro do edifício.  
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Ainda assim, para garantir os percursos globais dos médicos-habitantes pelo sistema, terminam 

por surgir anéis, conforme já dito, não encontrados no caso do edifício anterior. Eles garantem, 

por exemplo, a possibilidade de um médico acessar o primeiro pavimento através da escada do 

vestíbulo central, encontrar um doente num compartimento em uma ala deste pavimento à 

esquerda, atingir o segundo pavimento por meio da escada desta mesma ala, se dirigir até a ala da 

direita do segundo pavimento através dos corredores e, descendo as escadas da ala da direita, 

retornar ao pavimento térreo. Tal possibilidade de percurso, contudo, é privilégio do médico-

habitante e aparece como um mecanismo de separação dele com relação aos indivíduos 

internados. 

 

Esse aumento da complexidade das possibilidades de utilização do edifício termina por separar o 

sistema de permeabilidade do de visibilidade. Isso é notável num pequeno aumento na 

capacidade de vigilância (valor do GHV) em relação ao exemplo anterior, embora a lógica ainda 

seja de só se poder ver diretamente aquilo que se acessa também diretamente. 

 

Neste momento, começa a ser inserido nos edifícios uma estratégia de atendimento mais eficiente 

às demandas do texto prescritivo do tipo de re-formação – sobre a necessidade de 

monitoramento, análise e vigilância dos indivíduos, que, até então, só estavam devidamente 

separados e classificados. A visibilidade vai se tornando uma variável com valores mais 

expressivos a partir daí. 

 

Assim, fica perceptível o motivo pelo qual se potencializa, no caso do hospital radial de Petit, a 

importância dada ao vestíbulo central com relação ao acesso aos corredores e ao conjunto como 

um todo. Movimentos globais tendem a passar sempre pelo centro (que, como já dito, não é só 

geométrico, mas também topológico). Mais ainda, o vestíbulo central é um espaço que permite 

longas visadas através de corredores consecutivos, dois a dois. Torna-se um espaço que detém 

controle visual sobre o conjunto. Da mesma forma, estando em um corredor, é possível se 

acessar, visualmente, muito mais partes do edifício. Por tais características, vê-se como o esquema 

radial – com suas alas (raios) compostas por séries de compartimentos e conectadas, através dos 

corredores, ao vestíbulo central de controle e distribuição de movimentos – é mais do que a 

simples multiplicação de unidades de espaços com uma nova geometria.. Abre-se mão de uma 

maior facilidade de movimentação (o hospital de Petit não tem escadas, por exemplo), mas 

compensa-se com um menor número de níveis de profundidade e maior capacidade de vigilância 

– o GHV, mais alto que nos dois casos anteriores, demonstra tal afirmação. 
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Deve-se perceber que, nos três casos analisados, essa noção de hierarquia de potencial de 

controle cresce à medida que a relação vestíbulo – corredor – celas se torna mais definida. Do mesmo 

modo, aumenta o grau de centralidade do seu primeiro elemento componente – o vestíbulo.  

 

De fato, essa relação é mais eficiente no edifício de Petit por se tratar de um exemplar térreo. 

Tudo se passa em um só pavimento, sem a presença de escadas e de uma conseqüente 

concentração da noção de centralidade. O vestíbulo de acesso de um edifício térreo exerceria um 

papel de maior potencial de dominação do que se verifica em edifícios de vários pavimentos – a 

possibilidade de dominar todo o conjunto a partir de um só espaço é maior quando não existe a 

separação, inclusive visual, entre níveis.  

 

Por outro lado, embora os dois primeiros dos três casos acima tenham optado pela subdivisão 

vertical, resolvendo-se em mais de um pavimento, nota-se que cada um desses pavimentos repete, 

aproximadamente, a mesma relação entre os elementos. Isto significa que, se considerados 

isoladamente, a centralidade do vestíbulo se mantém por cada pavimento. Porém, considerados 

em conjunto, é possível notar como esse poder centralizador do vestíbulo, principalmente para os 

movimentos, é menor que dos espaços das escadas, que se tornam responsáveis pela articulação 

geral do sistema. Quando o edifício se torna maior, a probabilidade de elaborar um arranjo 

espacial que garanta a vigilância de um espaço sobre todos os demais se torna bastante reduzida 

em arranjos não-radiais que optassem pela subdivisão em vários pavimentos, especialmente 

enquanto permanecessem as opacidades das lajes dos seus pi sos. 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que a relação topológica entre os elementos principais dos edifícios 

re-formadores vistos até então tende a ser constante – a centralização do vestíbulo, o poder de 

separação do corredor e a garantia de isolamento e maior profundidade das celas como espaços 

terminais. Ela é sempre buscada da mesma maneira, só que sempre tentando ser maximizada. A 

forma geométrica dos edifícios acompanha essa tentativa de maximização – em certa medida, 

características geométricas e volumétricas vão se modificando de um exemplar para outro – 

entretanto, as maneiras como os espaços se relacionam para viabilizar o uso principal dos 

edifícios permanece – eles são similares, tanto quanto ao movimento entre os espaços como 

quanto à capacidade dos usuários de se enxergarem entre um e outro. 
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É provável que tenha sido essa constatação que levou Jeremy Bentham (2000) à solução do 

Panóptico. No esquema de Bentham existem praticamente os mesmos elementos que nos casos 

anteriores: um espaço central, corredores e celas. Entretanto, Bentham consegue concentrar 

ainda mais o controle visual potencial deste espaço central (do monitoramento pela vigilância, 

portanto) quando prioriza a possibilidade de inspeção direta das celas sem que seja necessário o 

percurso pelo corredor.  

 

A circularidade do edifício de Bentham é resultado do encurvamento do corredor ao redor do 

vestíbulo, que é transformado numa torre de inspeção. As linhas visuais, agora, não coincidem 

com o corredor, mas o cruzam, transversalmente, incidindo diretamente nas celas. Quanto às 

linhas de controle visual, o corredor é absolutamente secundário. Bentham também percebe que, 

se o edifício se organiza em mais de um pavimento, as lajes podem ser parcialmente suprimidas – 

são necessários apenas estreitos corredores de acesso até as celas. Da torre, passa a ser possível 

enxergar mais de um pavimento de celas ao mesmo tempo. A independência desta, com relação 

aos corredores, aumenta, assim como o seu nível de integração visual, garantida pela grande 

transparência interna do edifício, com os demais espaços do conjunto. 

 

Por tais motivos, entende-se por que a capacidade de vigilância é tão alta no Panóptico (o mais 

alto GHV da amostra) com relação aos seus predecessores. Como dito acima, neste esquema, 

nitidamente se prioriza a visibilidade em detrimento da permeabilidade, já que, para Bentham, o 

“poder ver” e o “poder ser visto” era a relação chave para uma maior eficiência na re-formação. 

O sistema de visibilidade se torna mais eficiente, independentemente do sistema de 

permeabilidade – este, inclusive, é bem mais raso que nos casos anteriores, pois a vigilância 

substitui a necessidade de movimentos nos corredores.  

 

O poder hierárquico da torre de vigilância, pode-se dizer, é ainda maior do que os valores chegam 

a apresentar. Para Bentham, o ideal era que o inspetor-habitante pudesse observar os confinados-

visitantes quando quisesse, sem nunca ser visto, devido a estratégias de luz e sombra. Os 

indivíduos confinados apenas sabem da possibilidade de estarem sendo vigiados, enquanto que o 

inspetor pode vigiá-los de fato – a co-ciência tem um caráter assimétrico, atuando sempre em 

favor do habitante do edifício (BENTHAM, 2000; FOUCAULT, 2005a; 2005b). 

 

Existem, portanto, duas lógicas claras e distintas dentro do Panóptico – a de visibilidade, 

relacionada à facilidade de vigilância, e a de permeabilidade, relacionada à dificuldade de encontro 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

133 

entre ocupantes das celas e ocupantes da torre. Essa distinção faz com que o sistema não seja 

compreendido com a mesma facilidade que os anteriores. Trata-se de um exemplar que não 

deveria ser percorrido, mas observado, e somente de um ponto específico – a torre do inspetor. 

O padrão espacial não permitiria aos habitantes que estivessem fora da torre a possibilidade de 

ver outras partes do edifício além da própria torre. Ao circular pelos corredores, por exemplo, um 

inspetor não teria acesso visual a outras celas que não fossem aquelas posicionadas 

imediatamente na sua frente (conseqüência, também da sua geometria circular).  

 

Sob esse ponto de vista, o edifício circular de Bentham não é um descendente direto do edifício 

radial de Petit, mas representa uma revisão de possibilidades, tanto topológicas quanto 

geométricas, dentro da família dos edifícios de re-formação. Não são apenas os aspectos 

geométricos da planta ou da volumetria do edifício que mudam, mas também a sua configuração 

espacial assume um outro caráter, devido, principalmente, a uma nova relação visual entre os 

elementos. É como se o próprio código de geração da forma do edifício fosse sofrendo 

sucessivas mutações, em uma constante seleção das melhores soluções arquitetônicas para se 

realizar a re-formação. 

 

Notam-se como modificações na geometria dos exemplares são decorrentes de tentativas de fazer 

com que a relação entre os espaços permita uma utilização mais eficiente, ou que se consiga 

desempenhar as atividades programadas para o edifício de maneira mais adequada. As relações 

entre espaços guiam as alterações tectônicas, como no caso da curvatura do corredor em torno da 

torre de inspeção e da supressão da laje do pavimento superior do Panóptico, sempre em busca 

de maior transparência para o conjunto.  

 

Mais ainda – até então, os edifícios operavam a seguinte relação entre habitantes e visitantes: os 

habitantes situavam-se em espaços menos profundos do sistema, com possibilidade de contato 

com os visitantes apenas de forma direta. Em outras palavras, a co-ciência entre habitantes e 

visitantes tendia a ser vinculada à co-presença. A partir do Panóptico, percebe-se que essa relação 

pode ser modificada, passando a ser possível que os habitantes tenham um contato indireto com 

os visitantes (apenas visual), mesmo estando em uma posição mais profunda em termos de 

permeabilidade. A co-ciência passa a ser independente da co-presença. 

 

Entende-se, então, que o principal fator que influencia e permite as alterações nas possibilidades 

de uso e uma melhor adequação da propriedade isoladora/controladora dentro do tipo (a 
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propriedade que permanece em meio às várias transformações) é a modificação da propriedade 

visual nos padrões espaciais. 

 

O Panóptico, porém, é um modelo teórico preciso, antes de ser um edifício. Como já discutido 

neste capítulo, apresentou uma série de dificuldades de viabilização prática. Além disso, outros 

requerimentos do tipo re-formador passavam a pesar nas decisões arquitetônicas, como o 

incremento da salubridade dos seus espaços (EVANS, 1982). Por isso, o Panóptico é revisto 

parcialmente, tendo algumas idéias aproveitadas num conjunto de novos edifícios penitenciários 

desenvolvidos no século XIX – as prisões. 

 

Paradoxalmente, quando surgem as penitenciárias ideais, como os edifícios projetados por 

Haviland e da Casa de Detenção do Recife, de Mamede Ferreira, apresenta-se uma evidente 

modificação no padrão espacial re-formador com relação ao do Panóptico, como se tivesse 

havido um retrocesso no processo de melhor adequação aos objetivos de re-formação. À 

primeira vista, o esquema planimétrico da Casa de Detenção (como dos edifícios de Haviland) 

está mais próximo do esquema radial que do Panóptico de Bentham. 

 

De fato, comparando os padrões espaciais dos dois edifícios quanto à permeabilidade, evidencia-

se uma migração da importância hierárquica dos seus espaços mais representativos. O esquema 

de Bentham determina o contato visual direto do habitante para o visitante, mas impede que o 

inverso se processe. A capacidade de co-ciência entre a torre de vigilância e as celas se estabelece 

como condição primordial para o perfeito desempenho do seu dispositivo, mas apenas o 

habitante sabe realmente o que faz o visitante, que passa todo o período da sua re-formação 

vislumbrando a presença ininterrupta da torre de vigilância – o contrário nunca é permitido.  

 

Tal condição, até então inédita, explica por que Bentham começa o seu texto pela afirmação de 

que “o edifício é circular” (BENTHAM, 2000). Esta situação inicial de arranjo geométrico do seu 

sistema é o dado que garantia o funcionamento pleno do dispositivo de vigilância permamente 

descrita por Bentham. A noção de poder de vigilância era exercida pela simples existência da 

torre, pois entre esta e as celas exista apenas a transparência, garantida pelo interstício do vazio. 

O espaço do corredor circular – que integra o sistema em termos de permeabilidade, mas 

apresenta pouca importância quanto à visibilidade – é um elemento auxiliar, pois o edifício 

concentra a sua eficiência sobre o desempenho da variável visibilidade. No Panóptico, as 
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restrições à permeabilidade são o suporte ao papel principal desempenhado pela visibilidade no 

sistema. 

 

Quando transposto para as soluções não circulares de Haviland e de Ferreira, a iniciativa de 

manter cada cela sob uma possível supervisão constante do inspetor é abandonada. Ainda que a 

torre de vigilância do tipo da Casa de Detenção seja a unidade mais integrada visualmente no 

sistema, o contato torre-cela é intermediado pela vigilância dos espaços dos corredores lineares 

inseridos nas alas radiais, só que agora sem a opacidade das lajes, que era característica dos 

exemplares com mais de um pavimento anteriores ao Panóptico.  

 

Se no Panóptico o desempenho da função de vigilância se dá transponde-se visualmente o 

corredor, sem que ele interfira na relação, na Casa de Detenção do Recife o corredor é mais um 

espaço (ou nível de profundidade) antes que a percepção visual da torre (neste caso, púlpito) 

atinja qualquer cela. O controle é efetivamente exercido sobre o corredor e não sobre a cela – a 

vigilância é sobre o possível acesso do indivíduo encarcerado ao corredor, e não sobre as suas 

atividades cotidianas. 

 

Todavia, merece ser observado que, quanto à visibilidade, o controle sobre todos os corredores a 

partir da torre de vigilância, independente do pavimento em que estejam, é a mesma. Neste 

ponto, a idéia de Bentham de supressão das lajes dos pavimentos e garantia de uma transparência 

quase absoluta para quem ocupa a torre de vigilância é aproveitada integralmente nos edifícios de 

Haviland e de Mamede Ferreira, fazendo com que tais exemplares, e especialmente o edifício da 

Casa de Detenção Recife, diferenciem-se, também, dos esquemas radiais anteriores. 

 

Essa grande discrepância entre permeabilidade e visibilidade do esquema espacial das prisões 

ideais, representadas pela Casa de Detenção do Recife, é patente no caso dos valores de 

integração da torre de vigilância – um dos espaços menos integrados quanto à permeabilidade é, 

ao mesmo tempo, o mais integrado quanto à visibilidade. Daí o alto valor do seu GHV, só menor 

que o do Panóptico (resultado do baixíssimo valor de correlação entre as medidas assumidas 

pelas duas variáveis).  

 

As diferenças entre os padrões espaciais de uma prisão ideal e do Panóptico podem ser assim 

resumidas: 
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O Panóptico: (a) permeabilidade restringida pelos espaços dos corredores circulares, que exerce 

controle (separa) as celas da torre do observador; (b) a integração visual é potencializada 

majoritariamente para torre de vigilância, reduzindo a quantidade de níveis de profundidade no 

sistema (visualmente, todas as celas estão a um passo da torre, embora os ocupantes das 

primeiras nunca saibam o que se passa dentro da segunda); e (c) a disposição circular das celas ao 

redor da torre, demonstrando como o arranjo viabiliza – e maximiza – as expectativas relacionais 

à distância. 

 

A Casa de Detenção do Recife: (a) quanto à permeabilidade, as unidades do térreo são mais 

rasas que todas as restantes do sistema, notando-se a importância dos corredores como espaços 

de distribuição e controle; (b) a integração visual também é potencializada para o posto de 

vigilância que, quanto à permeabilidade, está bem mais distante dos espaços mais integrados do 

conjunto – todavia a profundidade de todas as celas é de dois passos a partir do psoto, sendo o 

corredor a unidade a ela diretamente conectada; e (c) o dispositivo Casa de Detenção não é 

circular – tal opção, diferentemente do Panóptico, impede que a sua solução apresente o mesmo 

desempenho que o preconizado pelo dispositivo de Bentham. 

 

De fato, entende-se por que, apesar de um retorno à planta radial, o exemplo da Casa de 

Detenção do Recife representa uma solução completamente nova e, supõe-se, muito mais 

próxima do nível de eficiência ideal para a função de re-formação. Dentre todos os exemplos é 

aquele que mais claramente torna a visibilidade independente da permeabilidade, num sentido 

positivo com relação ao seu texto: os visitantes ficam em espaços muito profundos com relação 

ao habitante-vigilante em termos de acesso físico, porém os primeiros espaços de acesso daqueles 

para o exterior estão a apenas um passo visual do seu campo de controle. 

 

Na Casa de Detenção do Recife, o corredor, nos andares superiores, mantém a função de espaço 

mediador somente quanto à permeabilidade. Quanto à visibilidade, ele praticamente se 

desmaterializa, pois não é necessário (na verdade, é indesejável) para que se aumente a 

transparência interna do conjunto e o alcance visual dos inspetores. 

 

Dos resultados apresentados anteriormente, notam-se as distinções entre os edifícios estudados. 

Enquanto os dois exemplares mais antigos apresentam maior proximidade entre si, o Panóptico 

aparece isoladamente com resultados muito mais altos para a visibilidade e para o GHV, 

refletindo a sua condição excepcional, típica de um modelo teórico. O edifício radial de Petit, por 
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outro lado, posiciona-se entre os dois em termos de visibilidade, ganhando em termos de 

capacidade de vigilância hierarquizada, mas abrindo mão das restrições quanto à permeabilidade. 

 

Já a Casa de Detenção do Recife aparece também particularizada, equilibrando uma baixa 

integração quanto à permeabilidade com um aumento significativo dos valores de visibilidade – 

além do Panóptico é o único com valores acima da média da amostra para esta variável. Percebe-

se como a Casa de Detenção é, de fato, um exemplar fruto de uma especialização em busca da 

relação mais restritiva entre controle e vigilância. Essa especialização, entretanto, também o 

transforma em um edifício com limitações. Trata-se de uma estrutura espacial rígida, que 

dificilmente se adapta ao cumprimento de expectativas diferentes daqueles que motivaram a sua 

existência. 

 

A genealogia de soluções arquitetônicas dos exemplares estudada no trabalho resume a identidade 

tipológica do caso utilizado – os edifícios concebidos com base em modelos longos, que tratam 

da relação entre pessoas e pessoas, com o interesse de viabilizar a atuação de instituições 

ocupadas da re-formação de indivíduos.  

 

Todos os projetos de edifícios de re-formação, portanto, contêm elementos em comum, 

conforme as suas prescrições sociais – todos tentam dar suporte às intenções de isolamento, 

separação, controle e supervisão/vigilância – sendo que tais dados sociais expõem-se com mais 

clareza a partir das permanências nos padrões morfológicos das suas estruturas espaciais. Os 

atributos espaciais foram adotados como suporte a atividades de classificação, separação, 

isolamento e vigilância de indivíduos dotados de alguma patologia (física, mental ou 

comportamental) (MARKUS, 1993; FOUCAULT, 2005a) para favorecer a outros indivíduos 

constituintes do corpo das instituições totais, formadas justamente para curar tais patologias 

(GOFFMAN, 2007).  

 

Permanece a noção de que, aos indivíduos a serem re-formados – os membros externos ao 

sistema, os seus visitantes – são reservados os espaços mais profundos e segregados das 

configurações; aos membros das instituições totais – os agentes re-formadores, os seus habitantes 

– são concedidos o poder da livre circulação e do domínio visual sobre os primeiros. Todavia, no 

decorrer da investigação, procurou-se revelar como mudanças nas prescrições sociais (texto) e 

nas soluções arquitetônicas (espaço) podem estabelecer transformações significativas nos arranjos 

originais na busca de uma maior aproximação às condições ideais para a re-formação. 
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De fato, para os edifícios de re-formação, a busca se dá no sentido de dotar a categoria dos seus 

habitantes (médico, agentes carcerários, etc.) de maiores poderes e potenciais privilégios de 

utilização dos espaços. A eles caberia a possibilidade de realização do programa de atividades 

necessário para cumprir com as suas funções sem que existisse o contato fortuito e indesejado 

com os visitantes, indivíduos submissos à instituição total (GOFFMAN, 2007). Apreende-se que 

a necessidade de se deslocar nos corredores para se exercer a vigilância fazia com que a re-

formação não fosse tão eficiente. Antes do Panóptico, havia uma aproximação maior entre 

habitantes e visitantes. Na busca pela maior eficiência do tipo, tende-se a afastar habitantes de 

visitantes fisicamente, evitando a co-presença, embora se passe a valorizar a possibilidade da co-

ciência à distância (tanto geométrica como topológica).  

 

O processo de emergência e adequação de soluções do tipo re-formador busca, portanto, 

segregar cada vez mais as posições dos espaços destinados aos seus visitantes (indivíduos 

submissos à instituição total) – a eles não deveria ser possível compreender o funcionamento da 

instituição, nunca indo ao encontro dos seus habitantes, mas sendo acessados apenas de maneira 

planejada. Tal planejamento sobre a vida e as atividades dos visitantes é garantido pela 

possibilidade de supervisão sobre os seus corpos (FOUCAULT, 2005a), uma estratégia que é 

viabilizada pelo requinte da visibilidade controlada (até mesmo assimétrica, no caso do 

Panóptico). 

 

Os edifícios de re-formação foram se especializando e adequando suas propriedades sócio-

espaciais em direção à conservação de uma ordem hierárquica rígida na relação entre habitantes e 

visitantes, que tencionava negar a aleatoriedade de potenciais encontros entre indivíduos de 

grupos distintos. Com passar do tempo, as instituições imbuídas das práticas da re-formação e os 

seus projetistas vão compreendendo que, além do uso das barreiras ao movimento e de separação 

entre grupos sociais, é da manipulação da propriedade visual (também uma variável espacial 

básica) que se podem extrair as estratégias mais eficientes de separação e prevenção de encontros 

entre pessoas e pessoas.  

 

Portanto, genealogicamente, o refinamento no exercício da re-formação, patente em um 

exemplar como a Casa de Detenção do Recife, advém da manutenção de conhecimentos sobre a 

separação e isolamento – decerto – mas só promove a emergência de soluções precisas e 

inovadoras quando tais conhecimentos são utilizados em associação com sucessivas adequações 

sobre o funcionamento da propriedade visual. 
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6. OS LIMITES E AS GENERICIDADES DO TIPO 

 

 

No capítulo anterior, viu-se que o edifício da Casa de Detenção do Recife, o exemplar que 

suscitou o interesse sobre o problema da identidade tipológica edilícia, é, na verdade, um edifício 

re-formador dos mais complexos e dos mais especializados. Suas características morfológicas 

seguiam os preceitos do que seria o mais eficiente dispositivo re-formador do século XIX, 

constituindo-se em um exemplo de uma penitenciária ideal (EVANS, 1982). 

 

O raciocínio que levou à sua caracterização foi montado em uma seqüência linear: motivações 

sociais geram textos prescritivos, que geram soluções espaciais. Se for assim, a sua utilização para 

qualquer outro fim, que não fosse o da re-formação, seria algo que negaria a sua razão de 

existência e, mais ainda, todo o percurso de soluções espaciais que o precedeu. Contudo, não é 

exatamente assim que o seu funcionamento parece responder contemporaneamente. 

 

No seu uso prático, a Casa de Detenção foi um exemplar que se tornou famoso no Recife por ter 

abrigado desde presos de alta periculosidade até ilustres perseguidos políticos durante os regimes 

ditatoriais de 1930 a 1945 (ditadura de Vargas) e 1964-1985 (regime militar), ou seja, servia aos 

seus propósitos originais com reconhecida eficiência (FRANCA, 1977). 

 

Em meados da década de 1970, entretanto, a função penitenciária do edifício foi desativada, 

passando a ser alvo de discussões sobre a sua conversão em um equipamento que servisse a outro 

programa diverso ao da re-formação – de um equipamento turístico-cultural regional, voltado à 

venda de produtos artesanais. 

 

Ora, se a lógica utilizada pelo trabalho estiver correta, as suas características morfológicas são 

dependentes da programação (texto) da atividade carcerária ou de alguma outra atividade re-

formadora, estritamente. Um texto diferente daquele utilizado para um edifício de re-formação 

não geraria um edifício de troca, assim como um edifício re-formador não comportaria o 

programa previsto no texto para um edifício de troca – qualquer outra combinação, inclusive, não 

seria possível, caso os elementos não seguissem a ordem do raciocínio. 
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De fato, o edifício da Casa de Detenção do Recife tornou-se obsoleto como penitenciária porque, 

nos anos de 1970, já eram muitas as transformações nos padrões de uso e ocupação da área 

central do Recife com relação àqueles do século anterior. A ilha de Antonio Vaz, então 

subdividida nos bairros de Santo Antonio (comercial e institucional) e São José (habitacional e 

comercial), estava mais densamente povoada e com maior diversificação de fluxos e afluxos em 

escala metropolitana. Individualmente, o edifício já não comportava a demanda carcerária local e 

a sua situação, num meio urbano denso, já não apresentava a segurança necessária para o 

cumprimento ideal da sua função. 

 

Em 1976, decidiu-se que a função penitenciária deveria ser retirada da zona urbana e o edifício 

transformado em um equipamento de novo uso. Com a motivação dos conselhos de figuras 

ilustres dos círculos culturais da época e a pretensa vocação turística do centro histórico da 

cidade, entendeu-se que o edifício deveria ser convertido em um equipamento cultural – uma 

casa da cultura regional. Mais precisamente, foi transformado em um mercado de artesanato28. O 

prenome “Casa” foi mantido, mas as suas celas não serviriam mais para detenção – seriam agora 

lojas para vender produtos da cultura popular do estado – passando a ser chamada de Casa da 

Cultura de Pernambuco (NASCIMENTO & AMORIM, 2006).  

 

O projeto arquitetônico de intervenção/restauração foi idealizado pelos arquitetos Lina Bo Bardi 

e Jorge Martins Junior, mas efetivamente desenvolvido por José Luiz da Mota Menezes e 

Fernando Borba. Poucas modificações ocorreram na estrutura espacial. Nas antigas celas, nem as 

portas de madeira e as grades originais foram retiradas. As celas situadas próximas ao meio de 

cada ala foram transformadas em sanitários; as localizadas próximas ao corpo central foram 

ocupadas por elevadores de pequena capacidade. A muralha externa, após muita polêmica, foi 

demolida, só restando as suas guaritas de vigilância. Em 1980, o prédio foi tombado em instância 

estadual, ficando sob a responsabilidade da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco (FRANCA, 1977). 

 

O novo programa, entretanto, não atendeu plenamente às expectativas econômicas comuns a 

empreendimentos dessa natureza – as lojas situadas nos andares superiores não apresentavam o 

mesmo desempenho que aquelas do térreo, atingindo menores índices de vendas. Durante mais 

de vinte anos, discutiu-se a viabilidade do empreendimento e as possibilidades de serem efetuadas 

                                                 
28 A sugestão de substituir o uso prisional pelo comercial-turístico é bastante anterior à primeira reforma: foi dada 
pelo artista plástico Francisco Brennand, quando Chefe da Casa Cível do primeiro governo de Miguel Arraes, de 
1963 a 1964 (FRANCA, 1977). 
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modificações mais significativas que facilitassem o acesso às lojas do primeiro e segundo andares 

(NASCIMENTO & AMORIM, 2006). 

 

Em 2004, o edifício sofreu a sua mais recente e controversa intervenção. Atendendo às antigas 

solicitações de facilitar a conexão entre os corredores do térreo e os pavimentos superiores, foi 

desenvolvido um novo projeto de intervenção para o edifício. Com autoria da equipe do 

arquiteto Milton Botler (da Fundarpe), elevadores panorâmicos foram inseridos em meio a cada 

ala, interligando diretamente os três níveis de celas/lojas (AMORIM, LOUREIRO & 

NASCIMENTO, 2007) (FIG. 77; FIG. 78).  

 

O projeto foi alvo de diversas críticas que apontavam a descaracterização do espaço original do 

prédio. Por outro lado, os responsáveis alegavam a adequação do patrimônio histórico às 

demandas contemporâneas, não só funcionais, como também legais e estéticas. 

 

Independente de eventuais polêmicas, que não interessam nem competem à investigação, o fato 

da mudança de expectativas de uso em torna da Casa de Detenção do Recife, afinal, é a 

conjuntura que motiva toda esta discussão sobre a questão da identidade tipológica.  

 

 
FIGURA 66 - Aspecto atual da Casa da Cultura de Pernambuco; vista do exterior  

(Foto do autor) 
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FIGURA 67 - Casa da Cultura de Pernambuco; vista do interior de uma das alas, já com a presença de um dos elevadores 
panorâmicos da intervenção de 2004  

(Foto do autor) 

 

 

Seja no seu momento inicial de mudança de texto e de uso, seja no momento posterior da 

intervenção mais radical, o processo de transformação da Casa de Detenção do Recife em Casa 

da Cultura de Pernambuco representa uma solicitação que provoca a necessidade de transgredir, 

ou subverter a lógica de funcionamento do tipo.  

 

Como o fenômeno não atende ao raciocínio construído pelo trabalho e ao seu argumento central, 

entende-se, desde o início da investigação, que uma análise mais precisa deve ser efetuada. Deste 

caso particular pode ser desenvolvida uma análise ainda mais interessante sobre a identidade 

tipológica alcançada pelos edifícios de re-formação através do seu processo de emergência e de 

adequações conceituais e espaciais. 

 

Analisando este caso de mudança de expectativas sobre um padrão espacial característico do tipo 

re-formador, pode-se explicitar quão específico é esse padrão em relação a expectativas de outras 

naturezas – até que ponto as propriedades originais do tipo permanecem – ou quão genéricas são 

as soluções a ponto de permitir a consolidação da mudança.  

 

Se o exemplar da Casa de Detenção do Recife for portador de uma identidade tipológica forte, 

verificável espacialmente, supõe-se que dificilmente ele será capaz de atender a solicitações que 

deveriam ser respondidas por um outro tipo, também detentor de uma identidade espacialmente 
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específica e diversa à de um edifício re-formador. Mais ainda, seria essa inadequação tipológica 

que teria motivado as reformas, modificações na sua estrutura morfológica que, não se sabe, 

podem, ou não, ter chegado a tornar viável a iniciativa de substituição do seu programa de uso. 

 

Tendo já caracterizado os padrões espaciais dos edifícios de re-formação, bem como o seu 

processo de transformação, deve-se buscar a compreensão do fenômeno particular da conversão 

da Casa de Detenção do Recife em Casa da Cultura de Pernambuco pelos mesmos meios – as 

análises sintáticas dos seus padrões espaciais. 

 

Os valores obtidos para os dos dois momentos dessa modificação – a primeira, com elevadores 

localizados dentro das celas, fruto da reforma de 1976; e a segunda, com a inserção dos 

elevadores panorâmicos, da intervenção de 200429 – são sintetizados na Tabela 2, 

comparativamente aos da Casa de Detenção do Recife Original e aos dos edifícios de re-

formação anteriores: 

 
Tabela 2: Síntese  comparativa das medidas sintáticas para os edifícios da Casa de Detenção do Recife e das duas 

condições da Casa da  Cultura de Pernambuco – sistema convexo 
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Casa de Detenção 2.0531 0.7504 1.043 6.8731 1.8693 2.5118 7 4 42,85% 24.3309 

           
Casa da Cultura 
1976 2.2101 0.7641 1.109 6.8731 1.8693 2.5118 7 4 42,85% 25.974 

           
Casa da Cultura 
2004 2.1227 0.7643 1.0768 7.2379 1.9523 2.6909 7 4 42,85% 18.0831 

                     

MÉDIA (Edifícios de 
re-formação)  2.83748 0.8989 1.25918 93.8821 1.35924 2.11488 8.6 7 42,85% 30.6163 

 

Detalhadamente, seguem as considerações sobre as análises feitas para cada momento das duas 

tentativas de subversão do tipo original. 

                                                 
29 Como o interesse não está em uma descrição detalhada da mudança de uso, na análise não foram levadas em conta 
as eventuais modificações e subdivisões que possam ter existido no interior das celas (como os leiautes das lojas, as 
divisões de ambientes das celas que se tornaram banheiros) ou das freqüentes aberturas e entaipamentos de portas 
entre celas que se deram de forma sucessiva nos últimos anos, principalmente no segundo pavimento. Conforme 
demonstra Amorim (1999), essas modificações nos espaços mais segregados dos sistemas têm pouca, ou nenhuma, 
influência nos resultados globais do ponto de vista hierárquico.   
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6.1 A primeira tentativa de subversão: a Casa da Cultura do século XX  

 

Com a derrubada dos muros de proteção externos e da mudança completa na lógica de 

funcionamento do edifício, a primeira transformação da Casa de Detenção em mercado de 

artesanato buscava uma maior interação com os espaços das ruas circundantes, como seria de se 

esperar de um mercado (PENN, 2005). 

 

Entretanto, mesmo sem os muros, os limites do terreno se mantiveram, fazendo com que a 

relação imediata dos espaços internos com o antigo pátio permanecesse. Do mesmo modo, a 

inserção dos três pequenos elevadores (um para cada ala) no interior das celas mais próximas ao 

vestíbulo central, foram alterações que, sintaticamente, imprimiram poucas modificações no 

conjunto. 

 

Para o sistema convexo, praticamente nada muda, principalmente com relação à visibilidade. Já 

com relação à permeabilidade, o valor médio de integração da configuração aumenta um pouco 

(1,1090), mas os demais espaços sofrem pouca influência da conexão direta entre algumas celas 

propiciada pelos elevadores. Os números de níveis de profundidade se mantêm, tanto para o 

grafo justificado a partir do exterior quanto a partir do posto de vigilância (FIG. 69; FIG. 70).  

 

Tal fato é compreensível, pois a modificação – acréscimo de mais uma conexão entre pisos – 

ocorre em âmbito local ao sistema: é interna a cada um dos setores espaciais representativos das 

alas do edifício. 

 

Nota-se que, diferentemente do que ocorria anteriormente, alguns nós representativos das celas 

do primeiro e do segundo pavimento aparecem nos mesmos níveis dos nós representativos dos 

corredores, uma nítida diferença com relação ao que ocorria no edifício original, em que celas de 

pavimentos diferentes eram separadas entre si por pelo menos um nível de nós de corredores. 
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FIGURA 68 – Casa da Cultura de Pernambuco em 1976 – representação do sistema de espaços convexos 
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FIGURA 69 – Casa da Cultura de Pernambuco em 1976 – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema simplificado – 
permeabilidade 

 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 70 – Casa da Cultura de Pernambuco em 1976 – grafo justificado a partir do espaço do posto de vigilância – sistema 
simplificado – permeabilidade 
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Pelo aumento nos valores de integração para a permeabilidade dessas celas com relação a todas as 

demais, caracteriza-se um acréscimo desigual nos valores de integração para o sistema quanto à 

permeabilidade. Tal descompasso provoca uma menor correlação entre tais valores e os valores 

de integração para o sistema quanto à visibilidade. Constata-se esta heterogeneidade no GHV, 

que sobe um pouco mais em relação ao edifício original (25,9740). Entretanto, o ganho no grau 

de vigilância não se dá sobre os espaços de circulação, como no edifício original, mas tem 

importância local-setorial: sobre cada cela que passa a articular os três pavimentos através dos 

elevadores.  

 

Do mesmo modo, no sistema axial, são as linhas representativas dos corredores do térreo que se 

mantêm como as mais integradas, com um pequeno decréscimo no valor da linha das alas Norte-

Sul e um pequeno acréscimo no valor da linha das alas Leste-Oeste (passam a 2,7756 e 2,3792, 

respectivamente). Nas linhas que conectam o corpo central do edifício ao pátio, percebe-se um 

aumento no valor de integração (chegam à casa dos 2,0), acompanhando o ganho geral do 

conjunto (FIG. 71). 

 

 

 

Também se nota uma pequena redução no nível de integração das linhas de conexão do primeiro 

com o segundo pavimentos (as escadas), principalmente nas da ala Leste (na casa de 1,80). 

 

 
FIGURA 71 - Casa da Cultura de Pernambuco, p rojeto de 1976 – mapa axial – integração global  
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A grande mudança se dá, na verdade, nas posições ocupadas por habitantes e visitantes do 

edifício. Na ocupação das celas, saem os detentos-visitantes e entram os comerciantes, que 

passam a ser os novos habitantes. Na circulação através dos corredores, saem os agentes 

penitenciários-habitantes e entram os turistas, potencias compradores, que agora passam a ser os 

visitantes. Como se percebe, a mudança nas categorias de indivíduos que ocupam os dados 

espaços é acompanhada por uma mudança nas suas funções no uso do edifício. 

 

Não existem mais vigilantes, o que faz com que o posto de observação, o púlpito de supervisão 

sobre os corredores, deixe de ser mais necessário. A intenção é que, na nova programação de uso, 

os visitantes transitem livremente pelos corredores, tendo múltiplos contatos visuais e presenciais 

com os vendedores-habitantes, sem seguir a nenhuma ordem – pelo contrário, tratando de 

valorizar a aleatoriedade da livre movimentação e visualização de produtos.  

 

6.2 A segunda tentativa de subversão: a Casa da Cultura do século XXI – os 

elevadores panorâmicos 

 

Neste segundo momento, além das intervenções anteriores, somam-se ao conjunto de espaços da 

Casa da Cultura três elevadores panorâmicos, fazendo a conexão do corredor do térreo com as 

passarelas dos dois pavimentos superiores. 

 

No argumento utilizado para defender a intervenção de 2004, afirmava-se que, sendo de um 

material leve, transparente e com estrutura desmontável, a sua interferência no edifício seria 

minimizada (AMORIM, LOUREIRO & NASCIMENTO, 2007). De forma a levar em conta as 

intenções defendidas pela proposta, não se considerou a presença desses elementos como uma 

barreira que impedisse a compreensão dos corredores como espaços unitários, continuando a ser 

possível ver e acessar todos os pontos contidos no polígono convexo que o representa (FIG. 79).  

 

Não se chega, portanto, a uma condição que justifique uma fragmentação dos seus respectivos 

polígonos convexo em outros dois, considerados os corredores de cada ala, uma a uma. Entende-

se que a sua influência se percebe, quanto ao sistema de permeabilidade, no plano vertical, como 

um espaço convexo, nele posicionado, para estabelecer a conexão entre pisos. 
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FIGURA 72 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – representação do sistema de espaços convexos 
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FIGURA 73 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema simplificado – 
permeabilidade 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 74 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – grafo justificado a partir do espaço do exterior – sistema simplificado – 
visibilidade 
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FIGURA 75 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – grafo justificado a partir do espaço do posto de vigilância – sistema 
simplificado – permeabilidade 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 76 – Casa da Cultura de Pernambuco em 2004 – grafo justificado a partir do espaço do posto de vigilância – sistema 
simplificado – visibilidade 
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FIGURA 77 - Casa da Cultura de Pernambuco – vista em 
detalhe de um dos elevadores panorâmicos da intervenção de 

2004  
(Foto do autor) 

FIGURA 78 - Casa da Cultura de Pernambuco – m omento de 
utilização do espaço do corredor térreo de uma das alas  

(Foto do autor) 

 

 

 
 

FIGURA 79 - Casa da Cultura de Pernambuco - vista de um das celas através de um dos elevadores panorâmicos da intervenção 
de 2004  

(Foto do autor) 
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Para o sistema de espaços convexos, portanto, os elevadores representaram, cada um, um novo 

espaço para se realizar a conexão entre o corredor do pavimento térreo e as passarelas dos 

pavimentos superiores através de apenas um passo topológico (FIG. 73; FIG 74). 

 

Ao se justificar o sistema, tanto a partir do exterior quanto a partir da torre de vigilância, vê-se 

que esta nova conexão não implica na redução de níveis de profundidade. Na verdade, o que se 

nota é um aumento das possibilidades de percurso dentro de cada ala, tornando cada uma delas 

mais anelada isoladamente. Constitui-se, na verdade, uma mudança interna ao setor espacial-

funcional de cada ala, isolado de maiores interferências globais pela presença do espaço mediador 

do vestíbulo central (EVANS, 1997; AMORIM, 1999). 

 

Por conseguinte, não há redução na profundidade total do sistema porque, mesmo com a 

existência de uma conexão direta entre os pisos, a relação entre os elevadores e as passarelas dos 

andares superiores é intermediada por plataformas, inseridas também na reforma de 2004. Os 

espaços convexos relativos a essas plataformas posicionam-se no quarto nível de profundidade (a 

partir da rua), mesmo nível ocupado pelos corredores do primeiro pavimento, fazendo com que 

as celas, necessariamente, só venham a ser acessadas um nível acima – o investimento é na 

visualização das novas possibilidades de conexão vertical. 

 

O valor de integração médio do sistema é de 1,0768, sendo que os espaços mais integrados 

passam a ser o pátio (2,1272) e o vestíbulo do corpo central do edifício (2,1272). Os valores das 

celas do primeiro e do segundo pavimento continuam a ser baixos (1,0000 e 0,7643; 

respectivamente), ainda distantes dos valores das celas do térreo (1,3754). 

 

Por outro lado, ao se considerar o sistema quanto às suas relações de visibilidade, nota-se como 

os elevadores se destacam. Os seus respectivos espaços convexos assumem valores altos de 

integração (5,1835 nas alas Norte e Sul e 3,0102 na ala Leste). Nota-se que, por conta disso, o 

valor médio de integração visual do sistema também se eleva (2,6909), juntamente com o valor 

do espaço do posto de vigilância (7,2379) e do vestíbulo central (5,3230).  

 

Embora o sistema se mantenha com os mesmos níveis de profundidade (quatro, quando 

justificado a partir do exterior, três quando justificado a partir do posto de vigilância, ou mesmo 

de algum dos elevadores), vê-se que as celas localizadas no entorno imediato das torres dos 

elevadores, dos pavimentos superiores, descem um nível, já que podem manter um contato visual 
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direto com indivíduos que estiverem circulando verticalmente nos seus interiores (FIG. 75; FIG. 

76). 

 

Em conseqüência, também vários outros espaços têm seus valores de integração ligeiramente 

elevados com a entrada dos elevadores, como é o caso do pátio externo, das escadas e dos 

próprios corredores e passarelas. 

 

Finalmente, é interessante perceber como o aumento relativo da integração do sistema como um 

todo e uma maior distribuição de espaços altamente integrados visualmente faz o GHV do 

edifício diminuir com relação à situação anterior (chega a 18,0831), tornando-se mais distante do 

obtido para a Casa de Detenção do Recife original e para a versão anterior da Casa da Cultura de 

Pernambuco. 

 

Na dimensão axial, entretanto, como se considera cada linha como uma possibilidade (ao mesmo 

tempo) de movimento e de visualização, os elevadores foram considerados como “ilhas” – 

elementos capazes de interferir na angulação das linhas, pois mesmo que se possa ver através 

deles, não se pode percorrer todos os pontos contidos no espaço convexo de cada corredor sem 

que seja necessário deles se desviar. 

 

Por isso, com a presença dos elevadores, percebe-se o aumento no número de linhas no sistema, 

principalmente no térreo, ocasionado pelas derivações nas possibilidades de movimento a um 

lado ou outro de cada elevador. 

 

No mapa axial é notável a mudança. Até então, as linhas mais integradas (em vermelho) estavam 

representando os dois eixos principais de celas do edifício. Com a fragmentação gerada pelos 

elevadores, as linhas com maior valor de integração deixam de ser apenas duas e passam a ser sete 

(todas com valores superiores a 2,6; chegando a 2,7886). Gera-se um feixe de linhas integradas no 

térreo do edifício (FIG. 80). 

 

Merece destaque o valor das linhas que representam os novos elevadores panorâmicos, com 

valores relativamente altos (em torno de 2,0), distribuindo melhor os níveis de integração para o 

segundo pavimento. 
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Se tal efeito acarreta um aumento relativo nos valores de todas as outras linhas do sistema (a linha 

de menor valor de integração apresenta 0,8376), por outro lado, implica em uma maior 

desproporção entre o número de linhas mais integradas e menos integradas – o térreo se torna 

bem mais integrado que as demais partes do edifício. 

 

Quando os elevadores são analisados sob o ponto de vista do ponto de vista das possibilidades 

de encontros entre as categorias de indivíduos no uso do edifício, têm-se, na verdade, mais um 

espaço que realiza a conexão entre os espaços do térreo e aqueles dos pavimentos superiores, ala 

a ala, quanto à permeabilidade. Quanto à visibilidade, trata-se de mais um espaço, em cada ala, do 

qual se pode ver e ser visto.  

 

Sintaticamente, as mudanças atingem essencialmente os visitantes-compradores, que 

normalmente deveriam circular pelos corredores, mas não se traduz numa efetiva aproximação 

topológica entre os espaços. Isto se dá porque, além de cada um dos elevadores, também são 

inseridas as plataformas de acesso, representando um nível de profundidade a mais entre 

corredores do térreo e as passarelas dos pavimentos superiores.  

 

O ganho, na verdade, é de mais três possibilidades de percurso e mais três posições de interação 

visual, uma em cada ala, e não de mais facilidade nos acessos globais. 

 
 

 
 

FIGURA 80 - Casa da Cultura de Pernambuco, p rojeto de 2004 – mapa axial – integração global  
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6.3 A inversão de um edifício reverso 

 

De forma geral, percebe-se que as mudanças efetuadas no edifício têm influência notável, porém 

limitada, na sua sintaxe, ainda que sejam compreensíveis quanto às prerrogativas do novo texto.  

 

Como feito para os casos antecedentes à Casa de Detenção do Recife, discutem-se as suas 

mudanças, que a transformam na Casa da Cultura de Pernambuco, sob os mesmos critérios 

anteriores: 

 

a) quanto à permeabilidade na dimensão convexa: na primeira modificação, da década de 70 do 

século XX, o edifício permanece praticamente o mesmo, com o mesmo número de níveis de 

profundidade; com a inserção dos elevadores do século XXI, torna-se um pouco mais raso, 

reduzindo em um nível com relação à condição anterior. Entretanto, como antecipado acima, há 

um ganho muito pequeno nos valores de integração global. De maneira resumida, os elevadores 

só propiciam mais uma alternativa de acesso dos corredores do térreo aos pavimentos superiores. 

 

b) quanto à visibilidade na dimensão convexa: a primeira intervenção não alterou as relações de 

visibilidade internas ao edifício e, conforme decidido anteriormente, a inserção dos elevadores 

também não deve ser considerada como redutor das possibilidades de contato visual. Por conta 

disso, na dimensão sintática, o sistema se mantém como o original. A segunda intervenção, com 

os três elevadores panorâmicos, já traz algumas alterações mais significativas, principalmente a 

redução da prevalência do espaço do posto de vigilância como espaço concentrador do poder de 

visualização do edifício, ou seja, perde-se, um pouco, a noção de hierarquia visual que antes era 

dominante e notavelmente concentrada no espaço do posto de vigilância. 

 

c) quanto à dimensão axial: tem maiores mudanças pela inserção dos elevadores panorâmicos. 

Por funcionarem como ilhas à permeabilidade, terminam por aumentar e fragmentar o número 

de linhas no pavimento térreo, percurso que antes poderia se dar sobre apenas uma linha axial ao 

longo de cada dois corredores, cruzando o vestíbulo central. Sendo assim, é neste pavimento 

onde se verifica maior influência da modificação. As linhas também se tornam mais curtas e os 

mais altos valores de integração global do sistema tendem a se concentrar ainda mais nos 

corredores do térreo. 

 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

157 

Confirma-se, portanto, que tanto para a reforma de 1976 como para a de 2004, a principal 

modificação que se estabelece reside na relação entre habitantes e visitantes – agentes 

penitenciários substituídos por vendedores; presidiários por turistas, potenciais compradores.  

 

As posições entre eles, originalmente pautadas numa relação reversa (visitantes nos espaços 

menos integrados, habitantes nos espaços mais integrados), são subvertidas, tornando-se a 

relação direta – os habitantes-vendedores ficam posicionados dentro das celas – espaços que 

continuam a ser os menos integrados – recebendo os visitantes-compradores, que circulam 

livremente pelos corredores – espaços que ainda permanecem com considerável valor de 

integração. 

 

A transparência interna do edifício, que permanece, ressalta a presença dos elevadores – objetos 

transparentes, porém plasticamente notáveis. De modo oposto, a necessidade de se fazer uso da 

potencialidade de vigilância concentrada no espaço da torre de inspeção desaparece por 

completo, mesmo que seu valor de integração visual cresça, vide a queda significativa do GHV. 

Pode-se ter noção da distância entre as duas situações da Casa da Cultura de Pernambuco para a 

condição original da Casa de Detenção Recife e para os demais exemplares analisados a partir da 

comparação dos seus valores médios, mínimos e máximos na tabela utilizada na seção anterior. 

 

 

   
FIGURA 81, FIGURA 82 e FIGURA 83 - Casa da Cultura de Pernambuco atualmente. Visadas dos espaços das três alas de lojas 

(antigas celas) a partir do posto de observação  
(Fotos do autor) 
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Apreende-se que há uma sutil modificação nas suas condições, tanto de permeabilidade quanto 

de visibilidade – as duas situações, com e sem os elevadores panorâmicos, continuam a apresentar 

valores próximos, estando abaixo da média quanto à permeabilidade e acima, quanto à 

visibilidade.  

 

Na verdade, com a inserção de mais espaços no si stema, sem redução da profundidade, existe 

uma redução no valor médio de permeabilidade após a inserção dos elevadores no centro das 

alas, que faz com que o edifício da Casa da Cultura de Pernambuco, na sua condição atual, se 

afaste, na média, do valor médio do conjunto para a permeabilidade. Afasta-se, também para 

menos, da sua condição anterior (sem elevadores panorâmicos, mas com elevadores embutidos 

em algumas das celas) e do edifício original, a Casa de Detenção do Recife. Por outro lado, se 

distancia positivamente do valor médio de visibilidade do conjunto e das suas condições 

anteriores, expressando o ganho que obtém no seu valor médio de visibilidade trazido pelos 

elevadores que multiplicam as possibilidades de co-ciência globalmente. 

 

Como previsto, as modificações da estrutura espacial original que motivam as variações nos 

valores sintáticos estão ligadas não só ao modo como habitantes e visitantes devem passar a se 

relacionar quando o edifício passa a ter a venda de mercadorias como seu objetivo principal, mas 

à intensidade dessas relações. De fato, um mercado de artesanato tem uma lógica completamente 

diferente daquela que se espera de um edifício de re-formação.  

 

Assim como os edifícios de re-formação, os edifícios para a o cumprimento da função de 

mercado também podem ser compreendidos como um dispositivo especializado surgido na 

modernidade ocidental para abrigar e ordenar eventos que já ocorriam anteriormente, ainda que 

sem uma disciplina mais evidente (como a feira, por exemplo) (MARKUS, 1993). 

 

Por isso Markus (1993) chama os edifícios que mediam a relação entre indivíduos e produtos que 

são vendidos e/ou comprados de edifícios de troca, dentro do tipo daqueles que relacionam pessoas 

a coisas. Os emergentes exemplares de mercados da modernidade européia, urbanos e 

organizados (número definido de lojas, horários de funcionamento determinados) constituem 

seus exemplos mais característicos, mas toda sorte de edifícios comerciais também podem se 

enquadrar dentro do mesmo tipo. Existem, segundo Markus, algumas prescrições básicas para o 

exercício da função de troca em um mercado moderno: 
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1. ser um espaço exclusivo, seguramente isolado da população plebéia; 
2. a máxima abertura (amplitude) interna, para que através da liberdade e 

facilidade de movimento dos mercantes a probabilidade de encontro entre 
indivíduos seja maximizada; 

3. riqueza de informações visuais e auditivas sobre oportunidades de 
compra/venda, barganhas e aporte de notícias recentes; 

4. a imposição de uma ordem suficiente e de classificação espacial para 
permitir aos participantes identificar prontamente quem está lidando com 
determinada especificidade de bens ou determinado serviço ou produto 
especializado está precisamente situado.30 (cf. MARKUS, 1993, p. 310) 

 

Markus faz referência a exemplos como o mercado padrão de Sturm (1696) (FIG. 84) e o 

mercado St. John, de Liverpool (1822) (FIG. 86; FIG. 88) que, embora apresentem soluções 

formais-espaciais diferentes (o primeiro é um mercado de planta quadrada, com um grande pátio 

interno, ladeado de galerias, com as lojas posicionadas na periferia; o segundo é de lógica 

contrária, centrípeta, colocando os mostradores dos comerciantes no espaço central de um 

grande vão delimitado pelo corpo alongado do edifício) demonstram um esquema espacial bem 

menos rígido que o esperado de uma penitenciária. 

 

 
FIGURA 84 - Planta e elevação do mercado padrão de Sturm, de 1696.  

(Fonte: British Library cf. MARKUS, 1993 p. 307) 

 
                                                 
30 Livre tradução do autor para o original: “1 - An exclusive space, securely cut off from the plebeian population; 2 – 
Maximum internal openness, so that through the free and easy movement of merchants the probability of chance 
encounters is maximised; 3 – Rich visual and auditory information on opportunities, bargains and new s; 4 – The 
imposition of sufficient order and spatial classification to allow participants to identify readily those dealing in 
specific categories of goods, or specialising in specified geographical markets”. (cf. MARKUS, 1993, p. 310).  
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FIGURA 85 - Mercado de Lês Halles, de Baltard e Callet, de 1835 – perspectiva mostrando a relação com a vida urbana exterior 

(Fonte: British Library cf. MARKUS, 1993 p. 305) 

 

 
FIGURA 86 - Planta do mercado de St. John, de Liverpool, de 1822  

(Fonte: Liverpool Public Libraries cf . MARKUS, 1993 p. 302) 

 

 
FIGURA 87 - Alguns exemplos de plantas de edifícios de troca 

do século XIX  

(Fonte: SMITHIES, 1988 cf. MARKUS, 1993 p. 309) 
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A título de ilustração, percebe-se como os quatro pontos expostos pela análise que Markus faz do 

mercado tornam-se visíveis na análise morfológica espacial de um exemplar como o mercado St. 

John de Liverpool. Este edifício apresentou os seguintes resultados, sinteticamente, em relação a 

todos os demais exemplares analisados até então:  

 
Tabela 3: Síntese  comparativa das medidas sintáticas para as duas condições da Casa da Cultura de 

Pernambuco,os edifícios de re-formação  e o mercado St. John de Liverpool – sistema convexo. 
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Surgeons' Hospital 1.1718 0.4589 0.6769 1.1452 0.4547 0.6592 12 12 0% 1.0411 

           

Royal Infirmary 1.3389 0.6215 0.8271 1.461 0.688 0.9193 12 11 8,33% 1.0728 

           

Radial Petit 5.1265 1.189 1.9105 5.7204 1.5793 2.1415 7 5 28,57% 1.6369 

           

Panóptico 4.4971 1.4747 1.8384 454.2108 2.2049 4.3426 5 3 40% 125 

           

Casa de Detenção 2.0531 0.7504 1.043 6.8731 1.8693 2.5118 7 4 42,85% 24.3309 

           

Casa da Cultura 1 2.2101 0.7641 1.109 6.8731 1.8693 2.5118 7 4 42,85% 25.9740 

           

Casa da Cultura 2 2.1227 0.7643 1.0768 7.2379 1.9523 2.6909 7 4 42,85% 18.0831 

           

Mercado de Liverpool 1.9228 0.9007 1.2304 8.265 2.739 3.8678 4 3 25% 2.9308 

                     

MÉDIA (Edifícios de re-
formação) 2.8374 0.8989 1.2591 93.8821 1.35924 2.11488 8.6 7 23,95% 30.6163 

                     

MÉDIA GERAL 2.0852 0.8097 1.1387 7.4586 2.1868 3.0235 6 3.6 28,8% 15.6626 

 

 

Nota-se que o valor médio de integração (1,2304), na análise quanto à permeabilidade, é bem 

representativo do conjunto total de valores, que apresenta uma variação contida – os maiores 

valores encontram-se nos espaços dos vários corredores (variando entre 1,3537 e 1,9228); os 

menores valores são das lojas laterais (0,9007). Do mesmo modo, os corredores se concentram 

no segundo nível de profundidade, a partir do exterior, demonstrando a possibilidade de fácil 

contato destes com o meio urbano. 
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Vê-se pelo grafo justificado (quatro níveis de profundidade a partir da rua, com conformação de 

arbusto) como funciona a lógica de distribuição das células (lojas) em relação aos corredores. 

Diferentemente do que ocorre nos edifícios de re-formação, são várias as possibilidades de 

percursos para se acessar as lojas – conformam-se anéis devido às conexões existentes entre os 

vários corredores. No conjunto, esses anéis de abrangência local terminam por conformar outros 

anéis globais. Essa associação faz com que, além de percursos globais, também possam ser 

realizados percursos exploratórios do edifício em escala local, uma possibilidade típica da relação 

entre ofertas e procuras de produtos (PENN, 2005). 

 

Quanto à visibilidade, o equilíbrio entre valores já não se mantém. A partir da rua, o conjunto 

apresenta três níveis de profundidade, com valor médio de integração de 3,8678. Os espaços mais 

integrados são, mais uma vez, os corredores, só que agora com valores muito mais altos que 

quando se considera a permeabilidade (entre 4,9590 e 8,2650); os menos integrados são os das 

lojas, apresentando uma variação um pouco menor (indo de 2,7390 a 3,4896). 

 

Da análise axial, o que primeiro se nota é a formação de dois principais grupos de linhas: um 

grupo formado pelas linhas correspondentes aos corredores e outro correspondente às conexões 

destes e as lojas. O primeiro grupo, formado por apenas sete linhas, as mais longas, apresenta os 

mais altos valores de integração (entre 2,9262 e 4,5878). O segundo, formado pela maioria das 

linhas mais curtas do sistema, apresenta um visível equilíbrio nestes mesmos valores (na sua 

maioria apresentam valores entre 2,0208 e 2,8291). O destaque é a presença de linhas que 

representam as ruas imediatamente adjacentes ao edifício, espaços complementares ao sistema de 

espaços internos – são seis as conexões entre os espaços interiores do mercado com essas ruas do 

exterior – ressaltando a sua interação com o meio urbano exterior (FIG. 90). 

 

Notam-se como duas estratégias convivem no edifício do mercado: a maximização da co-ciência, 

com a distribuição da capacidade de vigilância por vários espaços e alta anelaridade, que aumenta 

as possibilidades de percurso dentro do edifício. O ganho significativo quanto à co-ciência faz 

com que o edifício tenha uma correlação entre permeabilidade e visibilidade um pouco menor 

que a apresentada pelos edifícios de re-formação anteriores ao Panóptico (o hospital radial de 

Petit, o Surgeons’ Hospital e a Royal Infirmary), mas ainda bem superior ao deste exemplar e o 

próprio edifício da Casa de Detenção do Recife. Essa condição o coloca em uma posição 

intermediária entre os exemplares re-formadores mais antigos e o edifício da Casa de Detenção 
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do Recife, quando se considera a hierarquia visual nos espaços do mercado – expressa em um 

GHV de 2,9308. 

 

Entretanto, ainda que se mantenha a utilização do GHV como parâmetro comum de comparação 

com os demais edifícios analisados, por não se tratar de um edifício que preza pelo controle e a 

supervisão (como eram os edifícios de re-formação), a medida de vigilância não é tão adequada 

ao se discutir a função de mercado31. A simples compreensão do ganho significativo de potenciais 

situações de inter-visibilidade entre indivíduos associada à da alta permeabilidade do sistema 

ainda constituem as propriedades que melhor explicam o funcionamento do edifício de troca 

(FIG. 88). 

 

Por exemplo, o edifício do mercado de St. John de Liverpool apresenta valores de 

permeabilidade muito próximos aos do valor médio da amostra, maiores que da maioria dos 

edifícios de re-formação, menor apenas que os apresentados pelo Panóptico e pelo hospital radial 

de Petit – esquemas que compensavam a pouca profundidade e as facilidades de movimento com 

a centralização da vigilância.  

 

 
FIGURA 88 - Mercado de St. John de Liverpool, de 1822 – perspectiva 

externa e interna  
(Fonte: Liverpool Public Libraries cf  MARKUS, 1993 p. 302) 

 
                                                 
31 A medida originalmente proposta por Amorim (1999), por exemplo, considerando todos os contatos visuais entre 
os espaços do mercado, explicitaria o alto grau de cognição alcançado pelo edifício. 
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Tal diferença com relação aos edifícios de re-formação é notável ao se verificar que os valores 

médios de integração do exemplar do mercado de St. John de Liverpool são consideravelmente 

distantes dos valores médios de todos os demais exemplares, tanto para a permeabilidade como 

para a visibilidade. Especialmente os altos valores de visibilidade (estes inferiores só aos do 

Panóptico) mostram como as suas características são diversas. 

 

Com tal comparação, percebe-se que, mesmo com as modificações, a Casa da Cultura de 

Pernambuco ainda se mantém mais próxima de um edifício de re-formação altamente 

especializado (próximo à sua condição original de Casa de Detenção do Recife) do que de um 

edifício de troca – os níveis de permeabilidade e de acessibilidade teriam ainda que ser ampliados 

para que houvesse uma equiparação. 

 

Inclusive, a distância maior entre a Casa da Cultura de Pernambuco (em seus dois momentos) e 

as condições esperadas de um mercado se refere ao grau de hierarquização da vigilância que 

apresentam. A presença dos elevadores panorâmicos e uma maior distribuição das possibilidades 

de interação visual – de co-ciência – não são suficientes a ponto de provocar uma queda no seu 

GHV que o aproximasse, realmente, da “riqueza de informações visuais e auditivas sobre 

oportunidades de compra/venda, barganhas e aporte de notícias recentes” (cf. MARKUS, 1993, 

p. 310), aspecto presente na sua rede de corredores de circulação. 

 

 
 

FIGURA 89 - Mercado St. John de Liverpool – representação do sistema de espaços  convexos  
(Fonte: o autor, sobre base original em MARKUS, 1993 p. 302) 
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FIGURA 90 - Mercado St. John de Liverpool – mapa axial – integração global 

 

 

6.3.1 Os limites de um edif ício de re-formação e as particularidades de um híbrido 
 

Pode-se sintetizar o fenômeno envolvendo a conversão do edifício da Casa de Detenção em Casa 

da Cultura da seguinte maneira: constrói-se um tipo que atenda às expectativas de um texto que 

objetiva classificar e relacionar pessoas a pessoas, exercendo a atividade de re-formação; busca-se, 

posteriormente, com modificações no padrão espacial desse edifício, fazer com que seja capaz de 

atender a um outro texto, que objetiva associar pessoas a coisas, em uma atividade de troca de 

mercadorias (MARKUS, 1993). 

 

Finalmente, após o cumprimento de todos os objetivos específicos estipulados, chega-se a uma 

conclusão genérica, mas já satisfatória sobre o fenômeno: as expectativas em torno do tipo dos 

edifícios que relacionam pessoas a coisas, os edifícios de troca – representados pelos mercados – 

não podem ser, completa e perfeitamente, atendidas pela estrutura de um edifício de re-formação 

como a Casa de Detenção do Recife. De fato, ficam explícitas as incompatibilidades entre a 

estrutura espacial especializada de uma penitenciária ideal e as demandas de um mercado de 

artesanato – o novo uso ou não se consolida ou o edifício precisa ser profundamente modificado 

espacialmente. 

 

Todavia, antes de apresentar conclusões mais profundas e específicas sobre o significado das 

tentativas de subversão do tipo, deve-se refletir sobre os motivos que poderiam ter levado à 
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crença de que o exemplar seria capaz de comportar um uso tão diverso àquele que motivou a sua 

existência. 

 

Existe uma semelhança fundamental, em termos de organização espacial, entre o esquema radial 

de distribuição de celas e os mercados que pode ser admitida: a existência de uma série de 

unidades enfileiradas acessíveis por um espaço de fácil circulação, quando cada ala é considerada 

individualmente. Certamente, foi essa semelhança que possibilitou o surgimento da idéia da 

conversão do edifício para o novo uso.  

 

O cruzamento das duas linhas axiais das alas – coincidentemente, as duas mais integradas – é uma 

condição bastante próxima do que se deseja no tipo de “troca” que Markus identifica. Melhor 

comparando, a alta densidade de celas/lojas que se conectam àqueles dois eixos assemelha-se aos 

próprios princípios de uma rua urbana (HILLIER & HANSON, 1984; HOLANDA, 2003), 

situação propícia para circulação de usuários e oferta de serviços e produtos – ainda mais quando 

já não existe a muralha que antes isolava totalmente a penitenciária e os seus corredores das ruas 

circundantes.  

 

As conexões, compacta e homogeneamente distribuídas ao longo do eixo, maximizam a 

oportunidade de contato entre quem procura e quem oferta, sendo um fenômeno notável o uso 

desse eixo como uma oportunidade de exposição dos produtos que se deseja vender (HILLIER 

& HANSON, 1984). 

 

O edifício da Casa de Detenção do Recife, agora servindo ao tipo mercado, passa a prezar 

justamente pela densidade de movimento de indivíduos, contando com várias seqüências de 

espaços adjacentes que contenham os produtos à venda (FIG. 91 aFIG. 93). Nesta situação, 

percebe-se como a relação do pavimento térreo do edifício atende, num primeiro momento, ao 

novo modelo32 (aspecto mais visível na dimensão axial). Se na função de “casa de inspeção” as 

suas capacidades de vigilância são limitadas quando tidas com relação ao esquema do Panóptico 

de Bentham, justamente pela opção da planimetria radial, essa mesma limitação, ao menos 

parcialmente, favorece a sua modificação de uso para Casa da Cultura de Pernambuco.  

 

                                                 
32 Plantas organizadas em alas convergentes, próximas ao esquema radial, são encontradas em alguns mercados, 
como o exemplo local do Mercado da Encruzilhada, também no Recife. Mais uma vez, trata-se de um exemplar 
térreo, com muitos contatos com as ruas ao seu redor e acesso visual ao interior do edifício, além de uma relação 
entre lojas e corredores mais propícia à exposição de produtos e ao contato mais direto entre vendedores (habitantes) 
e compradores (visitantes) (FIG. 91). 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

167 

Possivelmente por conta essa semelhança parcial, na primeira tentativa de subversão do tipo, 

ainda na década de 1970, pouca coisa é mudada na estrutura espacial com relação à condição 

original. O que de fato ocorre é uma total transformação sobre a lógica de utilização do edifício. 

Embora se perceba que a estrutura física praticamente se mantenha a mesma, pode-se afirmar 

que ela é invertida em relação à original. O edifício, que antes era um exemplar de típico 

funcionamento “reverso”, passa a ser agora utilizado como um edifício que opera uma relação 

“direta” entre habitantes e visitantes. A exposição da sua lógica de uso é clara a todas as 

categorias de indivíduos – ao invés de isolar alguns e favorecer outros, como fazia anteriormente 

(HILLIER e HANSON, 1984). 

 

Ainda assim, a distância topológica das passarelas e das celas dos pavimentos superiores com 

relação a esses eixos “urbanos” do térreo (pelo menos dois passos) não condiz com as 

expectativas do novo modelo esperado. Também a capacidade de visualização dos produtos 

dentro das celas, a partir dos corredores é limitada – fato também mais difícil de ser realizado nos 

pavimentos superiores, haja vista a pouca largura das suas passarelas. 

 

Esta é a grande diferença que faz um edifício como um shopping center, por exemplo, ser eficiente 

na atividade de troca (FIG. 93). Mesmo organizado em séries de corredores, há uma profusão de 

possibilidades de exposição de produtos pela transparência das vitrines, associada à densidade das 

lojas. Tais incompatibilidades, não percebidas pelos defensores da pretensa eficiência das 

reformas sobre a Casa de Detenção do Recife, justificam o baixo desempenho apresentado logo 

após a transformação do programa do edifício, suscitando, inclusive, a utilização indiscriminada 

do corredor como local de exposição dos produtos (FIG. 94). 

 

As mudanças mais perceptíveis, motivadas por essa suposta semelhança dos corredores 

penitenciários com corredores comerciais, são verificadas na segunda tentativa de adequação do 

edifício, no projeto de intervenção de 2004. Dentre elas, poderiam ser apontadas as que mais se 

destacam: um aumento da concentração dos mais altos valores de integração nos espaços dos 

corredores do pavimento térreo, principalmente naqueles do eixo Norte-Sul; uma pequena 

redução na posição de alguns espaços quanto à profundidade do conjunto quando se considera o 

exterior como referência – as novas plataformas de acesso aos elevadores, mesmo as do segundo 

pavimento, ficam a apenas um nível dos espaços do térreo, embora se perceba que a distância 

destes para as celas e corredores dos andares superiores ainda permaneça a mesma.  
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FIGURA 91 – Corredor de um edifício de troca típico 

(Mercado da Encruzilhada, Recife – PE) 

(Foto do autor) 

 

 
FIGURA 92 - Corredor de um edifício de troca típico 

(Mercado de São José, Recife – PE) 

(Foto do autor) 

 

 
FIGURA 93 – Maximização da exposição dos produtos e da 

atividade comercial: as vitrines de um shopping center 

(Foto do autor) 
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Por outro lado, houve transformações muito mais sensíveis quanto à visibilidade. E é justamente 

sob tal aspecto que a inclusão dos elevadores parece um recurso parcialmente satisfatório. Nota-

se uma difusão na capacidade de visualização dos espaços do edifício – passa a haver mais 

espaços de onde se pode ver e ser visto de vários outros pontos do edifício, ou seja, há uma 

queda na hierarquia do sistema de vigilância (além do posto de vigilância original e dos corredores 

e espaços do térreo, agora também os elevadores panorâmicos desempenham um importante 

papel no exercício da co-ciência). 

 

Deve-se observar, por exemplo, como o mercado de St. John de Liverpool tem o seu valor médio 

de integração visual não tão distante do que é apresentado pela Casa de Detenção de Detenção 

do Recife após a inserção dos elevadores panorâmicos, além de seu valor médio de integração 

para a permeabilidade ser próximo da média encontrada para os exemplares de re-formação 

como um todo. 

 

Todavia, considerando uma escala mais restrita, as relações (de visibilidade e de permeabilidade) 

entre aqueles indivíduos que poderão estar nos corredores do térreo e aqueles que poderão estar 

nas celas dos pavimentos superiores é mantida praticamente sem alterações, entendendo-se por 

que estes primeiro e segundo pavimentos nunca adquirirão a mesma eficiência que a verificada no 

térreo para a expectativa de troca, com contato denso entre o espaço servidor (corredor) e os 

servidos (as lojas/celas). 

 

Resumidamente, embora o edifício não apresente ganhos significativos em termos de 

permeabilidade (na verdade, houve uma pequena redução na média de integração global na 

reforma de 2004), passa-se a ter ciência, de forma mais imediata, da existência de andares 

superiores e da possibilidade de fácil acesso a eles (através da visão dos elevadores em 

funcionamento) – o visitante, que agora entra no edifício por qualquer uma das alas, passa 

também a ter mais domínio visual do conjunto.  

 

Isto significa dizer que a Casa da Cultura de Pernambuco, principalmente após a inserção dos 

elevadores panorâmicos, passa a ser um outro edifício, um dispositivo novo, diverso à Casa de 

Detenção do Recife, não só quanto à sua função, mas também sintaticamente. 
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Entretanto, mesmo com uma lógica completamente nova, a permanência das características que 

garantiram, anteriormente, a identidade do tipo re-formador ainda é perceptível. A proximidade 

da Casa da Cultura com o edifício original é notável, tanto antes como depois da reforma de 

inserção dos elevadores. A proximidade entre as propriedades obtidas nos dois momentos do 

edifício após as tentativas de subversão, bem como a sua distância para os valores de um 

exemplar de mercado, fica evidente ao se analisarem os seus resultados em comparação aos da 

Casa de Detenção do Recife. 

 

De fato, mesmo após as reformas, a sua estrutura espacial global permanece ainda distante 

daquela que seria esperada para um edifício de troca característico. Essa distância dos padrões 

espaciais da Casa da Cultura de Pernambuco para o padrão espacial de um mercado típico 

(principalmente sob o ponto de vista da permeabilidade, que é maior que a dele para os outros 

exemplares do tipo re-formador estudados) se deve justamente àquele alto grau de especialização 

da configuração espacial que edifícios como a Casa de Detenção do Recife atingiram dentro do 

seu tipo – eram os mais eficientes dispositivos de vigilância de indivíduos.  

 

Na Casa da Cultura de Pernambuco, devido ao fato das suas características espaciais 

permanecerem em uma posição intermediária, o desempenho que seria esperado de um mercado 

é restringido pelas limitações da estrutura de espaços de uma prisão. Ao mesmo tempo, toda a 

capacidade de eficiência que o edifício poderia apresentar para desempenhar a função de prisão é 

absolutamente desnecessária ao mercado.  

 

Um fato que deixa clara tal afirmativa é a obsolescência do posto de vigilância na sua função 

atual. Sua existência deixa até mesmo de ter sentido, já que se tratava de um espaço especializado 

com a função única de possibilitar e concentrar o poder de inspeção à distância. As trocas e as 

compras, por sua vez, precisam acontecer com maximização também da co-presença, com 

contato direto entre habitantes-vendedores e visitantes-compradores. 

 

A intervenção que insere os elevadores panorâmicos, então, surge como compensação dessa 

inadequação.  Eles passam a dividir com o posto de vigilância o poder de controle visual, ou seja, 

de apreensão de espaços longínquos do edifício, distribuindo a co-ciência pelas três alas do 

edifício – tornam-se os novos espaços de referência, ocupando a mais alta hierarquia na intenção 

de ver e ser visto (ou saber ser visto). Por outro lado, continuam a ser elementos concentradores 
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– a interação visual é multiplicada para outros pontos, mas não homogeneizada no edifício como 

um todo. 

 

Ainda assim, mantêm-se as incompatibilidades em vários pontos, especialmente quando se 

considera o sistema de espaços no âmbito global – como uma configuração. Deste modo, o 

edifício, como um todo, dificilmente será tão eficiente quanto um mercado, e já não se caracteriza 

mais como uma prisão.  

 

As divergências entre expectativas de uso e os padrões espaciais da Casa da Cultura de 

Pernambuco foram apontadas, até então, sempre ao compará-la com situações titicas bem 

definidas – ora com a sua condição anterior de Casa de Detenção do Recife, ora com a sua 

condição desejada de edifício de troca. Todavia, sob outra perspectiva, se forem analisadas as 

relações entre os espaços do edifício num âmbito mais local, tentando compreender qual a lógica 

social do seu padrão espacial atual, sem considerar exatamente uma desejável máxima eficiência 

na atividade de compra e venda de produtos, surgem algumas constatações interessantes e 

particulares ao fenômeno da tentativa de subversão.  

 

Os corredores ao rés-do-chão do edifício, por exemplo, mostravam-se originalmente bastante 

integrados e densamente conectados aos espaços das celas/ lojas (propriedade que foi discutida 

no início do capítulo e constatada ainda na primeira versão do edifício). Quando ocorre a 

inclusão dos elevadores panorâmicos, impõe-se um certo grau de comprometimento em relação 

às suas possibilidades de livre movimentação axial – as três novas torres de elevadores se 

constituem em obstáculos ao livre movimento linear através dos corredores. Mesmo montados 

em estruturas transparentes, constituem-se em ilhas inseridas no meio dos corredores.  

 

Como conseqüência, essas ilhas aumentam a fragmentação das linhas, significando um 

encurtamento nos eixos de movimento-visibilidade antes observados. Cria-se um 

congestionamento de linhas, que aumenta o número de possibilidades de direções nos 

movimentos de indivíduos no térreo ao redor das torres panorâmicas, mas que também reforçam 

o isolamento entre as alas (raios) já pré-existente. Além disso, nota-se uma maior concentração 

das linhas com os maiores valores de integração sobre apenas um dos eixos do pavimento térreo 

original do conjunto (desde a entrada até a ala norte). Somados à redução da permeabilidade axial 

do sistema, os fatores supracitados tendem a reduzir a eficácia de livre fruição dos movimentos 
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dos visitantes no térreo, além de não contribuírem em nada para que ela venha a ocorrer nos 

pavimentos superiores (como deveria acontecer em um shopping, por exemplo).  

 

Após essa condição, é interessante observar como, relativamente ao conjunto, aumentam os 

valores de integração em: (a) linhas que conectam o corpo central do edifício ao pátio; e (b) os 

nós representantes do pátio e dos espaços térreos do edifício. Por conta desse efeito, as torres 

panorâmicas dos elevadores passam a ser elementos que têm maior importância e poder de 

atração das atenções e dos potenciais movimentos no uso do edifício que a própria condição de 

densidade de conexões gerada pelo enfileiramento dos compartimentos das lojas (antigas celas) 

(FIG. 94; FIG. 95).  

 

Sendo assim, todas estas constatações sugerem também um fenômeno novo, caracterizado pela 

migração do potencial efeito de congregação, antes existente nas linhas que se estendiam através 

dos corredores, para pontos de concentração, as regiões de entorno dessas “ilhas” geradas pelos 

elevadores. Esse efeito tende a criar uma situação curiosa: faz com que os elevadores, mesmo que 

transparentes, passem a ser elementos de destaque quando cada ala é tomada isoladamente – 

potencializam novas centralidades, uma em cada ala.  

 

 

 

  
FIGURA 94 e FIGURA 95 - Casa da Cultura de Pernambuco atualmente. Utilização dos elevadores panorâmicos e das passarelas como 

espaços de exposição para os indivíduos que utilizam os corredores térreos   
(Fotos do autor) 
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Se o edifício original expandia o poder de vigilância da torre de inspeção para a extensão do 

corredor, retificando a linha de celas proposta pelo Panóptico, agora cada ala passa a ter a sua 

própria torre-elevador de exposição, tornando o alcance da inter-visualização mais localizado, em 

oposição à idéia de vigilância global, que era imprescindível para a intenção de re-formação 

inicial. Cada torre translúcida de elevador torna-se um elemento que expõe a tentativa projetiva 

de deixar claro que é possível ascender facilmente aos andares superiores, negando a necessidade 

de se utilizar as escadas e de percorrer todo o corredor. É como se cada ala, isoladamente, 

repetisse a organização centralizadora do Panóptico (embora sem o arranjo circular) de forma 

totalmente subvertida – pois a assimetria da relação de co-ciência original cede vez a uma 

condição de simetria plena, do ver e ser visto propiciada pela transparência das caixas dos 

elevadores (FIG. 96; FIG. 97). 

 

Como se percebe, pode-se afirmar que em certos níveis, principalmente quando o edifício é 

tomado em suas partes (só o pavimento térreo, cada ala individualmente) há certas 

correspondências entre as expectativas do novo modelo praticado e as capacidades do padrão 

espacial, depois de alterado, em suportá-las – o ganho fica patente com a queda no grau de 

hierarquia de vigilância que o exemplar apresenta após a reforma, ainda que não chegue a se 

aproximar sensivelmente de edifício com baixa hierarquia visual, como o mercado. 

 

 
 

 
 

FIGURA 96 – Esquema representando a situação atual: três pequenos sistemas 

de inter-visibilidade com significativo grau de independência (Desenho do autor 

sobre base gráfica original da Fundarpe) 

FIGURA 97 – Vista do edifício a partir do interior 

de um dos elevadores (Foto do autor) 
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Da análise da situação da Casa da Cultura após a primeira transformação, de 1976, conclui-se que 

o padrão espacial do tipo re-formador não apresenta flexibilidade suficiente a ponto de atender a 

expectativas muito diferentes das suas originais. As características da sua estrutura de espaços 

denotam todo o processo de adequação e especialização pelo qual passou o tipo, com o objetivo 

de melhor atender às suas prerrogativas e a permanência de uma série de propriedades restritivas.  

 

O edifício da Casa de Detenção era, em essência, um exemplar de re-formação – particularizado 

com relação aos demais pela sua capacidade de atender bem a dadas expectativas sociais e não 

atender a outras. Entretanto, tentaram-se transgredir completamente os limites do tipo em 

termos de uso, embora muitos dos aspectos espaciais anteriores tenham sido preservados. Da 

primeira experiência, já fica patente que a transformação não poderia chegar a ser completa sem 

que o espaço fosse alterado ou se as suas propriedades sócio-espaciais principais ainda 

permanecessem.  

 

Provavelmente por tais motivos, percebeu-se que, para se aproximar ao texto de um edifício de 

troca, mudanças mais significativas na sua estrutura espacial teriam de ser realizadas, motivando, 

assim a intervenção de 2004. Pela análise efetuada, sabe-se que a iniciativa aumenta, efetivamente, 

o grau de transformação num âmbito local – principalmente nos setores espaçais 

correspondentes a cada ala. Sabe-se também, entretanto, que as modificações não chegam a 

apagar totalmente as propriedades sócio-espaciais originais do edifício como um todo. 

 

Seguindo-se o princípio genealógico de caracterização do processo de emergência e adequação 

(com conseqüente especialização) do tipo, pode-se dizer que o grau de particularização alcançado 

por um edifício como a Casa de Detenção do Recife foi corrompido – pelas mudanças de uso, da 

posição entre habitantes e visitantes e do padrão espacial – sem ser, todavia, totalmente apagado. 

O resultado desse processo é um edifício híbrido, que não mais atende perfeitamente ao seu texto 

original nem chegará a atender ao seu novo texto, mas que apresenta uma lógica individual, 

também híbrida. Tais considerações levam a crer que, de fato, as capacidades de atendimento a 

propósitos sociais que um edifício apresenta estão definidas na sua estrutura espacial, em 

atendimento a solicitações sociais específicas, mais do que na sua materialidade plástica – pode-se 

notar, inclusive, que este aspecto praticamente se mantém intocado no processo de hibridização 

do exemplar, embora espacialmente tenha se obtido um novo edifício. 
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Pela discussão sobre tal processo, pode-se afirmar, efetivamente, que é a partir da relação entre 

propriedades ligadas à permeabilidade e à visibilidade entre as unidades espaciais dos edifícios que 

um tipo emerge e se adequa a novos condicionantes – modifica-se, especializa-se. Mais ainda, 

entende-se por que alguns edifícios chegam a atingir níveis de particularização tais que, quando 

permanecem, mesmo após uma tentativa de subversão, limitam e inviabilizam a sua utilização 

para um propósito diverso daquele ao qual a sua estrutura espacial procurou mais precisamente 

atender. 

 

Pelo caso utilizado – do fenômeno de conversão da Casa de Detenção do Recife em Casa da 

Cultura de Pernambuco – pode-se afirmar que tentativas de subversão de um tipo não se 

realizam apenas com a mudança de uso de uma estrutura edilícia. Condições adequadas de 

cumprimento a dado texto podem exceder os níveis de flexibilidade apresentados pela estrutura 

espacial de um dado tipo, sendo que a migração de uma identidade tipológica para outra depende, 

inevitavelmente, de transformações profundas, que se iniciam nas mais elementares variáveis do 

padrão espacial até (seria suposto) atingir níveis globais de alteração do sistema. Em caso 

contrário, se as modificações forem apenas parciais, insuficientes para alterar a identidade 

tipológica original, as suas características permanecem assim como permaneceram as 

propriedades sócio-espaciais da Casa de Detenção do Recife na Casa da Cultura de Pernambuco 

– seja quanto às suas potencialidades ou restrições. 



Até os limites do tipo 
Emergência, adequação e permanência das propriedades sócio-espaciais dos edifícios de re-formação 

________________________________________________________________________ 

 

176 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: POSSÍVEIS GENERALIZAÇÕES E LIMITAÇÕES 

 

 

O interesse do trabalho estava centrado na discussão da idéia de tipo edilício. Reconheceu-se, 

porém, que a utilização do termo dentro da teoria da arquitetura carecia de precisão conceitual – 

dentre os vários autores, o emprego do termo aparece sob várias interpretações, vários sentidos 

distintos, tornando a sua compreensão vaga.  

 

Na tentativa de delimitar as competências da investigação, estabeleceu-se, logo no início do 

trabalho, que a abordagem do problema não levaria em conta aspectos só formais ou só 

funcionais da arquitetura. Entendeu-se que edifícios deveriam ser tratados como objetos dotados 

de características morfológicas, de fato, mas que existem, também, bases sociais profundas que 

subjazem tais características, que se expressam espacialmente como um sistema independente e 

anterior à plástica visível.  

 

A relação entre a forma edificada e as suas origens sociais deveria ser o critério para que as 

identidades tipológicas se consolidassem – que um tipo fosse reconhecível nas suas 

particularidades ao ponto de poder ser claramente distinguido de outros tipos.  Para realizar a 

discussão pretendida, de modo coerente com o escopo do trabalho, demarcou-se o objetivo de 

abordar a idéia de tipo a partir do estudo da tal identidade tipológica sócio-espacial de um caso – 

um tipo edilício que permitisse perceber mais claramente a relação entre uma programação de 

atividades de indivíduos (um dado de origem social) e as respostas morfológicas, principalmente 

espaciais, que deveriam favorecer o desempenho dessas atividades. 

 

O tipo escolhido foi o dos edifícios de re-formação, termo utilizado por Thomas Markus – autor 

de estudos históricos e morfológicos de edifícios da modernidade – para caracterizar exemplares 

de funções ligadas à classificação, separação, isolamento, controle e vigilância de indivíduos por 

instituições pautadas em rígidas práticas disciplinares: as prisões, os hospitais, os asilos e 

manicômios. 

 

Entendeu-se que era interessante à investigação, também, a escolha de um exemplar de re-

formação em particular que demonstrasse uma tentativa de transgressão dos preceitos do tipo, 

uma subversão da sua identidade sócio-espacial, para que se verificasse como tal identidade se 
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manifesta na prática – até que ponto ela dificultaria ou permitiria a utilização das características 

espaciais de um dado tipo para uma destinação diversa àquela que a motivou. Foi utilizado para 

este exercício o caso da Casa de Detenção do Recife, penitenciária de meados do século XIX 

convertida em um mercado de artesanato – a Casa da Cultura de Pernambuco.  

 

Tendo sempre como referência o próprio exemplar da Casa de Detenção do Recife, o trabalho 

tratou de descrever a identidade sócio-espacial do tipo dos edifícios de re-formação. 

 

De início, entendeu-se que seria necessário precisar o conceito de tipo, voltando às origens do 

termo, em Quatremère de Quincy, e chegando até a uma visão contemporânea, através de Hillier, 

Penn, Hanson e Markus. Afirmou-se que o conceito de tipo, ou a identificação de um tipo 

perante os demais, está mais vinculado à dimensão social da arquitetura do que às suas 

características plásticas ou construtivas. O tipo é um padrão de relações entre indivíduos, 

realizado no (e viabilizado pelo) espaço edificado. 

 

O passo seguinte foi aprofundar este tal referencial teórico-metodológico, que lidava 

satisfatoriamente com tal idéia. Foi explicado como Hillier e Markus dão suporte a uma 

investigação sobre a morfologia edilícia associando preceitos sociais a estruturas espaciais, 

particularmente através do entendimento dessas estruturas como configurações elaboradas para 

atender, o melhor possível, a prescrições sociais bem definidas – um texto que especifica e 

precede o tipo. Além disso, pôde-se dispor de um instrumental descritivo e analítico das 

propriedades espaciais dos edifícios resultante deste mesmo referencial: a sintaxe espacial. 

 

O referencial teórico metodológico também serviu à compreensão mais ampla do caso em 

estudo, o tipo dos edifícios de re-formação: a classificação proposta por Thomas Markus (1993) 

pode ser vista como uma especificação dos modelos longos de Hillier e Penn (1991), e dos 

chamados edifícios reversos de Hillier e Hanson (1984). 

 

Com as bases teóricas e metodológicas construídas, procedeu-se à exposição das idéias em torno 

do tipo re-formador, através dos estudos de autores como Giddens, Foucault e Goffman. Foram 

identificados, numa perspectiva histórica, o seu texto prescritivo e as necessidades de uso que 

ensejaram a produção desses edifícios. 
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A associação entre tais idéias e as soluções projetivas de alguns exemplares de re-formação, 

produzidos à época da emergência do tipo na modernidade ocidental, foram expostas através de 

Markus e Evans. Procurava-se compreender qual o processo de especialização pelo qual passam 

os edifícios motivados por prescrições tão precisas. 

 

Fazendo uso dos métodos da sintaxe espacial (HILLIER, HANSON & GRAHAM, 1987; 

HILLIER & HANSON, 1984) ficaram claras as propriedades espaciais e a relação com as 

demandas sociais que fundamentam as mudanças na morfologia dos espaços dos exemplares no 

decorrer de uma maior precisão nos seus textos. Terminou por ser constituída uma descrição 

genealógica do tipo de re-formação – começando pelos simples edifícios especializados a 

programas emergentes da modernidade até uma prisão ideal do século XIX (representada pela 

própria Casa de Detenção do Recife), e passando pelo Panóptico, caracterizado como exemplar 

paradigmático desse processo. 

 

Foi possível, então, fazer uma série de considerações sobre o processo de emergência e 

adequação do tipo re-formador, aferindo quantitativamente as distâncias entre as suas 

características espaciais para as possibilidades de permeabilidade e de visibilidade, bem como a 

identificação da permanência de certas propriedades que prezavam pela manutenção do poder de 

promover a vigilância por meios cada vez mais eficientes.  

 

A discussão sobre a tentativa de subversão do tipo foi apresentada após a análise das 

conseqüências da conversão da Casa de Detenção do Recife em Casa da Cultura de Pernambuco 

sobre a sintaxe da sua estrutura espacial. Foi visto que se tentou transformar um edifício de re-

formação num edifício de troca, sendo que essa migração foi dificultada pelo nível de 

particularização atingido pelo exemplar ao procurar servir do modo mais adequado ao seu texto 

original, e que, mesmo com mudanças na sua estrutura espacial, a Casa da Cultura ainda aparece 

mais próxima dos edifícios de re-formação que de um mercado urbano, por exemplo. 

 

Sendo assim, o trabalho migrou de uma questão genérica da teoria da arquitetura para um caso 

específico de tipo e, de um mais específico ainda, ao se concentrar sobre um único edifício para 

discutir a mudança sobre o seu uso.  

 

A redução a um só tipo trouxe certas facilidades à obtenção de resultados objetivos. As 

evidências são obtidas, deliberadamente, dentro de um tipo de modelo longo, com muitas 
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restrições projetivas; tanto as restrições como as soluções arquitetônicas a elas são mais evidentes, 

pois se trata de edifícios precisamente especializados para programas muito bem delimitados – 

são, assim, mais facilmente identificáveis. Um tipo de modelo curto, com menos restrições, 

provavelmente, tenderia a tornar as soluções menos precisas e a verificação de evidências menos 

imediatas, pois se trataria de edifícios menos especializados. 

 

Um maior número de exemplares e um maior número de tipos, pode levar a generalizações mais 

consistentes sobre o processo de particularização da dimensão sintática dos edifícios. Novas 

medidas topológicas devem ainda ser desenvolvidas para este interesse específico, de modo que 

um instrumental de análise próprio à genealogia e à taxonomia edilícia possa surgir – seria ideal 

que todos os edifícios pudessem ser discutidos com base em um princípio morfogenético 

comum.  

 

Do ponto de vista metodológico, admite-se que a gama de ferramentas utilizadas aqui foi bem 

menor do que as que hoje são disponibilizadas pela sintaxe espacial. Novos softwares, que lidam, 

ao mesmo tempo, com a permeabilidade e com a visibilidade, foram criados, assim como novas 

medidas sintáticas vêm sendo testadas, além do grande número de combinações entre elas que 

poderiam ter sido introduzidas com vistas a obter um maior número de valores e mais critérios 

de comparação, tornando a caracterização dos edifícios mais completa.  

 

Em todo caso, compreende-se que os instrumentos utilizados foram suficientes para entender o 

fenômeno que interessava à investigação: da emergência, especialização e particularização do tipo 

– uma análise exaustiva teria maior eficiência em estudos posteriores, montados sobre o 

conhecimento até então adquirido por esta investigação. 

 

A adaptação de uma medida como o grau de cognição – originalmente desenvolvida por Amorim 

(1999) – para uma medida como do grau de hierarquização da vigilância (GHV), é vista como 

uma contribuição de interesse para estudos sobre edifícios complexos, advindos, principalmente, 

de modelos longos. 

 

Também se compreende que alguns aprofundamentos foram efetuados por este trabalho, quando 

entendido do ponto de vista da descrição e análise morfológica dos edifícios que foram utilizados 

na etapa analítica e sobre o caso empírico da Casa de Detenção do Recife/Casa da Cultura de 

Pernambuco. 
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Em todo caso, através do estudo, pôde-se melhor perceber como a produção arquitetônica é 

balizada pela idéia de um tipo ideal a ser atingido: no percurso genealógico dos edifícios de re-

formação foi possível descrever algumas tentativas de aprimoramento dos seus exemplares na 

busca por um melhor desempenho na realização das atividades previstas, sempre em 

complementaridade à permanência de outras soluções já testadas e consagradas anteriormente. 

 

Mais interessante é perceber como esse processo é pautado na criação e aprimoramento das 

possibilidades de modos de se realizarem as relações entre os indivíduos. Aspectos geométricos 

são conseqüências da organização dessas relações nos espaços dos edifícios, portanto, de 

aspectos topológicos, ou, melhor dizendo, configuracionais.  

 

Vê-se isso claramente no Panóptico, quando o corredor, até então o meio mais eficiente de 

promover o isolamento, passa a ser recurvado em torno de uma torre de vigilância, e então o 

edifício, antes de geometria linear, passa a ser circular. 

 

Para a identificação de um edifício com um determinado tipo, pouco interessa o estilo artístico 

em que é composto na sua superfície. Confirma-se que é a relação entre espaços o dado 

prevalente na caracterização de um tipo edilício, mais do que forma plástica, tecnologias 

construtivas, volumetria e aspectos táteis. O sentido de existência de um dado edifício está no seu 

espaço, não exatamente como objeto artístico, mas principalmente como dispositivo para a 

viabilização de relações sociais.  

 

A sociedade cria suas demandas, que tentam ser supridas pelos edifícios a partir do 

estabelecimento de configurações espaciais específicas. Quando essas demandas e as suas 

respectivas configurações se repetem, o tipo edilício torna-se reconhecível e até reprodutível. A 

sua especialização e associação com um rótulo, diretamente ligado ao texto de prescrições do 

edifício, fazem com que se possa identificar um presídio em relação a um mercado, reconhecer as 

suas particularidades, capacidades e limitações. 

 

O espaço, portanto, carrega valores culturais de modo tão consistente quanto a dimensão 

tradicionalmente vista como a “artística” da arquitetura. Deve, portanto ser compreendido na 

mesma escala de valor dos materiais, ornamentos e volumetrias quanto à sua preservação. A 

mudança de uso de um edifício de reconhecido valor histórico, como no caso da Casa de 
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Detenção do Recife/Casa da Cultura de Pernambuco, deve levar em conta as possibilidades e 

limitações da estrutura espacial que pré-existe. Mesmo que seja inevitável a substituição do 

programa, deve-se, ao menos, buscar alguma similaridade do novo com o antigo. Similaridades 

entre os padrões espaciais de diferentes programas não é algo tão improvável, como mostram os 

edifícios de re-formação – hospitais e presídios têm uma estrutura espacial semelhante, assim 

como ambos poderiam ser atendidos pelo esquema do Panóptico. 

 

Chega-se à conclusão, então, de que o tipo é determinado por esse sistema de relações entre 

indivíduos que se deseja viabilizar em qualquer sociedade, sendo que ele se viabiliza no espaço 

edificado e é identificável como padrões nas estruturas espaciais dos edifícios, algo possível de ser 

determinado e discutido pelo conhecimento arquitetônico atual. Sendo a produção da arquitetura 

dependente da determinação dessa estrutura de espaços, afirma-se que o tipo é também elemento 

preponderante para o exercício de concepção do objeto arquitetônico, ainda que as condições 

finais dos edifícios sejam complementadas por soluções dadas a outras variáveis – tecnológicas, 

culturais, ambientais, simbólicas (STEADMAN, 1998; 2002). 

 

Não são raros os exemplos de edifícios de um mesmo tipo – até de um mesmo programa 

funcional – com características plásticas distintas (o que é fácil de ser percebido em qualquer 

concurso de idéias de projetos de arquitetura). Também não são raros os casos da utilização de 

uma mesma linguagem plástica-tectônica como solução aos mais distintos tipos de edifícios 

(quantos não são os arquitetos que prezam por uma “assinatura” estilística independente do 

problema projetivo a ser solucionado?). 

 

O raciocínio leva à dedução de que a compreensão de um edifício reside, principalmente, nas suas 

estruturas de espaços. Elas são responsáveis diretas pelo seu caráter e guardam, além de uma 

sintaxe interna, também uma carga de informações culturais da sociedade que o concebe e utiliza, 

sendo a partir daí que se tende a buscar uma aplicação prática para a investigação tipológica. 

Como no terreno da arquitetura nada é mais prático do que o ato projetivo, algumas inferências 

sobre a relação tipo X projeto arquitetônico devem ser feitas para se evitar uma interpretação 

equivocada das conclusões deste trabalho. 

 

De fato, tipologias arquitetônicas são efetivamente formuladas como um instrumental de 

referência para o método projetivo, e que tipos são esquemas consagrados na prática 
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arquitetônica com recorrência sempre que se torna necessária a solução de um problema de 

desígnio (LANG, 1987; pp. 61-62).  

 

Por outro lado, entende-se que “soluções tipo” podem ser uma armadilha para projetistas que 

não disponham de ferramentas de análise e classificação precisas no momento de tratar de novos 

e mais complexos programas. Em paralelo ao uso de uma tipologia de soluções já testadas, 

certamente, há momentos em que pesam a intuição e o exercício especulativo, que guiam o 

método de projeto e permitem a emergência de novas soluções (COLQUHOUN, 1970).  

 

No processo de projeto, o arquiteto trabalha uma relação dialética entre duas formas de abordar 

o problema com que se depara: existe, de fato, uma memória de soluções espaciais típicas que 

devem responder às solicitações iniciais do problema de projeto; por outro lado, existe a 

necessidade de fazer com que esse sistema de relações espaciais já conhecido tenha uma 

expressão material que responda a uma série de variáveis das mais diversas naturezas – aspectos 

construtivos, simbólicos, condições de conforto climático, etc. (CENIQUEL, 1990; 

HOLANDA, 2002).  

 

Essa construção não invalida a idéia de que o tipo é componente fundamental do edifício. De 

fato, o tipo é um parâmetro na equação do projeto de um dado edifício – padrões de 

comportamento nos sistemas de relações entre indivíduos guardam maior grau de permanência e 

recorrência dentro de uma mesma sociedade. Já resoluções plásticas ou tectônicas atuam como 

variáveis dessa equação, sendo que, no curso da história, estas tendem a apresentar um intervalo 

de opções igualmente válidas que é cada vez mais amplo (HOLANDA, 2006). Considerando as 

variadas possibilidades tecnológicas e os diversos fatores ambientais que incidem sobre cada 

situação particular de concepção arquitetônica, é de se esperar que, a cada momento, mais 

individualizações formal-tectônicas venham a ser verificadas na produção atual da arquitetura. 

 

Os tipos, por outro lado, têm a capacidade de permanecer apropriados por mais tempo ou de 

servir igualmente a variadas circunstâncias construtivas ou ambientais. Para um mesmo tipo, 

cabem várias tecnologias, vários dimensionamentos e várias expressões formais-estilísticas. 

Retomam-se, portanto, as idéias de Lavin (1992) de que, apesar das transformações nos meios 

mais superficiais através dos quais um edifício se apresenta, das variações da forma plástica 

exterior, os princípios fundamentais de geração do tipo permanecem. 
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Reafirma-se, também, a relação entre tipo e modelo expressa por Quatremère de Quincy (1977). 

A diferença é que o tipo deixa de ser um conceito difuso. Passa a ser descritível e identificável a 

partir das características dos edifícios que o representam. Aproxima-se, portanto de uma visão 

mais holística sobre os objetos edificados. 

 

É óbvio, ainda, que a aceitação da validade do tipo na arquitetura permite realizar também a sua 

serventia mais imediata: o exercício de classificação dos exemplares edilícios. O estabelecimento 

de tipologias é um processo natural ao desenvolvimento teórico de um campo científico que lida 

com dados empíricos de uma realidade tangível. Tal qual o estudo realizado por Markus 

(MARKUS, 1993), o conceito de tipo aqui defendido representa uma base útil para que se 

estabeleça uma taxonomia edilícia mais eficiente, pois passa a tratar de fatores que são 

fundamentais a todo e qualquer exercício de arquitetura: expectativas e capacidades de 

desempenho social das edificações. 

 

Entende-se que a contribuição que o domínio do conceito de tipo dá à investigação e à prática da 

arquitetura – permitindo a construção de um referencial taxonômico em que se organizam 

conscientemente as capacidades e restrições inerentes aos diferentes tipos de estruturas espaciais 

com que se deseje trabalhar – é uma etapa essencial para que possa construir um conhecimento 

objetivo, um campo científico próprio para o espaço edificado nas suas diversas escalas. 

 

O tipo, portanto, deixa de ser um conceito vago, quase místico. Passa a ser um parâmetro 

perfeitamente compreensível e identificável cientificamente – ele deve ser compreendido como 

um dado social que está impresso nas características da dimensão espacial da arquitetura de cada 

edifício. 
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9. ANEXOS 


