AFETOS DA ARQUITETURA
Frederico de Holanda

Introdução
O texto discute um exercício singelo, cuja referência metodológica mais geral está no projeto
de pesquisa Dimensões morfológicas do processo de urbanização – DIMPU 1. O objetivo
geral do projeto é o desempenho do espaço arquitetônico em todas as suas escalas e todos os
seus aspectos ante diversas expectativas sociais. Trabalhos têm sido realizados em várias
dimensões2. Este exercício enfoca uma dimensão ainda não explorada no âmbito do projeto:
os aspectos emocionais (ou afetivos) do desempenho dos lugares3.
A arquitetura nos atinge de muitas maneiras. Uma delas diz respeito ao afeto, aqui entendido
como sentimento terno de adesão, estado provocado por estímulos externos e composto por
estados emotivos, e.g., relacionados à sensação de serenidade ou dramaticidade, peso ou
leveza, graça ou sisudez, contenção ou exuberância etc., que são-nos prazerosos ou não, na
medida de nossas personalidades e de nossa empatia para com a “personalidade” dos lugares.
Eis um dos pressupostos da posição conceitual DIMPU (não exclusivo dela): em grande
medida a arquitetura fala por si própria, tem um desempenho que independe do sujeito,
funciona como variável independente 4.
O exercício foi realizado com a turma da disciplina Sintaxe urbana do Curso de Graduação
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, primeiro semestre letivo regular de
2004.
Os resultados
Trata-se de examinar a personalidade afetiva de lugares artificiais ou naturais, pressupondo
que edifícios ou cidades podem diferir, mas lugares naturais também: praias têm
personalidade distinta de canyons, por exemplo (Figs. 10 e 11)5 . Foram exibidas em sala de
1

Registrado no Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa no Brasil, CNPq.
Em documentos anteriores, propusemos sete dimensões de desempenho: funcionais, de co-presença, bioclimáticas, econômicas, topoceptivas, emocionais e simbólicas. No âmbito do projeto, trabalhos têm sido
realizados em várias dimensões, e.g., KOHLSDORF, Maria E. A Apreensão da Forma da Cidade. Brasília:
Editora Universidade de Brasília, 1996; HOLANDA, Frederico de. O espaço de exceção. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2002; SILVA, Eliel Américo Santana da. Um estudo sobre a agradabilidade visual na
Cidade Velha de Belém do Pará. Dissertação de Mestrado, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2000 (mimeo); MAYKALL, Giannina Picado. Um olhar
sobre o espaço urbano como símbolo. Dissertação de Mestrado, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, 2002 (mimeo). Fora do âmbito do projeto, a bibliografia
referida à temática é vasta.
3
A origem deste trabalho foi a palestra sobre Arquitetura & subjetividade no Colóquio com Bernard Salignon –
interfaces conceituais entre a arquitetura e a psicanálise, Recife, 2003, que gerou o texto Arquitetura &
Subjetividade (mimeo) e este exercício como desdobramento.
4
Discussão em HOLANDA, Frederico de. “A determinação negativa do Movimento Moderno”. In HOLANDA,
Frederico (org.). Arquitetura & Urbanidade. São Paulo: ProEditores Associados Ltda, 2003, pp. 18-39.
5
Um axioma do método DIMPU: o espaço arquitetônico não é apenas aquele artefatual. O espaço natural,
mesmo intocado, é também “usufruído arquitetonicamente”, i. é, tem desempenhos de mesma natureza do
espaço artefatual, afeta-nos de maneira semelhante.
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aula 30 imagens de 28 lugares a serem “adjetivados”; com duas exceções, uma imagem por
lugar. Para mais fácil comparação as imagens estão reproduzidas ao final do texto (Figs. 9 a
38). Em uma planilha-base com “intervalos semânticos”6 os alunos assinalaram as impressões
referentes a cada exemplo e para cada intervalo semântico (Fig. 1). Quatorze alunos
participaram do exercício.

Fig. 1. Planilha-base com o “diferencial semântico” utilizado no exercício.

Os lugares serão caracterizados quanto à definição e pregnância. A definição revela a medida
em que os lugares são avaliados consensualmente pelos respondentes, há mais
intersubjetividade na caracterização; varia entre os pólos de definido (mais consenso, valores
concentrados em determinadas zonas dos intervalos semânticos) e indefinido (menos
consenso, valores mais dispersos pelos intervalos semânticos). Lugares mais definidos falam
por si próprios, deixam menos margem para a projeção, sobre ele, de nossos afetos – eles
“impõem” seus próprios afetos. A categoria será traduzida quantitativamente por: 1) desviopadrão para cada intervalo semântico e 2) média desses desvios-padrão para cada lugar.
Menor desvio padrão = mais definida a sensação transmitida; maior desvio-padrão = mais
indefinida a sensação transmitida. Compare as planilhas-síntese de Teotihuacan (Figs. 2 e 14)
e Ronchamp (exterior, Figs. 3 e 25), respectivamente o menor e o maior desvio-padrão médio
encontrado. Na primeira, os valores tendem a se concentrar numa determinada faixa do
intervalo semântico de –5 a +5; na segunda, eles estão bem mais dispersos; Teotihuacan tem
6 intervalos em que os desvios-padrão caem abaixo de 1, enquanto Ronchamp tem apenas 1.
Não importa aqui em que zona da faixa os valores se concentram, importa a medida da
concentração e isso é captado pelos desvios-padrão.

Fig. 2. Planilha-síntese de Teotihuacan.

6

A literatura sugere várias maneiras de organizar tal exercício. Adaptamos esquema fornecido em
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Fig. 3. Planilha-síntese de Ronchamp (exterior).

A zona da concentração é identificada pela segunda categoria, a pregnância: revela a força
da personalidade afetiva do lugar, varia entre os pólos de forte (valores a se concentrarem
próximo aos extremos dos intervalos) e fraco (valores a se concentrarem em faixas
intermédias dos intervalos). A categoria será traduzida quantitativamente por: 1) valores
absolutos médios de cada intervalo analítico e 2) médias desses valores absolutos7. Compare
as planilhas-síntese de, novamente, Teotihuacan (Figs. 2 e 14) e da Casa Malaparte (Figs. 4
e 24), de Adalberto Libera, respectivamente os lugares mais forte e mais fraco da amostra.
No primeiro, em 6 intervalos os valores absolutos são maiores que 4; no segundo nenhum
intervalo é assim.

Fig. 4. Planilha-síntese da Casa Malaparte, de Adalberto Libera.

Se considerássemos Teotihuacan isoladamente, definição e pregnância pareceriam categorias
redundantes: o lugar é ao mesmo tempo o mais bem definido e o mais forte. Contudo, o
conjunto da amostra sugere que elas são relativamente independentes, eventualmente
contraditórias. A planilha da Fig. 5 mostra os valores de definição e pregnância para todos os
casos, ordenados pela definição; a planilha da Fig. 6 ordena-os pela pregnância.
Consideremos inicialmente a questão da definição. Cores assinalam três grupos de acordo
com a magnitude dos desvios-padrão: laranja escuro para os 10% de casos de desvios-padrão
mais baixos (arredondando para menos a partir dos 28 casos); o restante, em duas metades:
laranja claro para aqueles com desvios-padrão “médios” e amarelo para aqueles com os
“altos”. A definição aumenta de cima para baixo na planilha da Fig. 5.

KOHLSDORF, op. cit.
7
Interessam os valores absolutos porque registram a tendência a um dos pólos do intervalo independentemente
de sua direção.
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Fig. 5. Casos ordenados pela categoria definição. Os casos foram numerados segundo esta ordem.

Não admira que o exemplo com menor desvio-padrão é o sítio arqueológico pré-Colombo de
Teotihuacan (1,052; Figs. 2 e 14): a imagem transmite a força do lugar, ele fala por si próprio
independentemente do sujeito que o observa. Também não admira que o segundo lugar caiba
às Torres Gêmeas do World Trade Center (Fig. 7 e 16)8. Nos dois exemplos o consenso
(inverso de ambigüidade) na descrição dos respondentes é maior, revelando alta
intersubjetividade na caracterização dos respectivos afetos.
Em Teotihuacan e no WTC o consenso se dá em torno de afetos semelhantes, como formal e
altissonante, mas em casos como a praia e o canyon (Figs. 8, 9 e 11) ele implica
características contrastantes: os casos são vizinhos quanto ao desvio-padrão, mas ocupam
pólos opostos em muitos intervalos – e.g., sereno-dramático e grave-gracioso. Diferem
também quanto à pregnância: o canyon foi considerado um lugar de personalidade bem mais
8

As circunstâncias do ato terrorista de 11 de setembro de 2001 podem ter interferido nessa caracterização. A
dimensão simbólica relacionada aos lugares certamente conta na caracterização dos seus afetos, para além dos
atributos físicos, mormente num caso como este. Há que procurar separar analiticamente essas duas dimensões,
desafio a ser considerado.
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Fig. 6. Casos ordenados pela categoria pregnância. A numeração anterior (ordenação por definição) foi
mantida para facilitar a visualização das mudanças de posição de uma categoria para outra.

Fig. 7. Planilha-síntese das Torres Gêmeas do World Trade Centre, New York.

forte (veja a quantidade de valores absolutos nos intervalos semânticos iguais ou maiores que
4). Isto nos remete para a questão da pregnância e de sua relação com a definição.
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Fig. 8. Planilhas-síntese para a praia e o canyon, dois exemplos de desvio-padrão muito próximos mas de
afetos muito contrastantes.

Quando ordenamos os casos pela pregnância revelam-se contradições entre definição e
pregnância que justificam o uso das duas categorias, mas apenas em parte. Por exemplo, o
canyon, localizado em 14o lugar quanto à ambigüidade, passa ao 3o lugar quanto à
pregnância, subindo 11 posições. O Palácio do Itamaraty, de Niemeyer, igualmente subiu 11
posições. Para facilitar a leitura das mudanças de lugar, as cores na Fig. 5 foram mantidas na
Fig. 6; note como alguns “amarelos” subiram na escala, empurrando “laranjas” para baixo. O
canyon e o Itamaraty mostram-se mais fortes do que definidos. Houve movimentos inversos:
o Teatro Sta. Isabel, de Vauthier, caiu 18 posições, e a Vila Savoye, de Le Corbusier, caiu 14;
a definição foi mais alta que a pregnância. Contudo, a simples análise visual da Fig. 6 indica
reduzida “dança de cadeiras”: há clara tendência de a definição diminuir enquanto cai a
pregnância; estatisticamente os desvios-padrão sobem em medida aproximada à da queda nos
valores absolutos). Isto é revelado pela correlação simples de –0,77 entre as duas séries de
valores. Em outras palavras, há 77% de probabilidade que lugares maldefinidos sejam
também lugares de personalidade fraca; todavia, o que não se encaixa nesta probabilidade é
importante demais para ser descartado, mantendo-se a validade das duas categorias analíticas
independentes.
As limitações
O exercício foi feito a partir de representações visuais dos lugares; poucos eram conhecidos
“ao vivo e a cores” pelos estudantes. Sabemos da precariedade da representação por imagens
de muitos dos atributos fundamentais da arquitetura, mormente os atributos relacionados aos
6
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seus afetos 9. Para uma nova edição do exercício, será estudado um formato diferente, que
combine o registro dos afetos na planilha com visitas aos locais em pauta.
Invalidamos os resultados obtidos no intervalo integrado x contraposto constante da planilhabase; não foram computados nas planilhas-síntese. Mais do que nos outros intervalos, a
representação visual foi insuficiente para transmitir idéia minimamente satisfatória das
relações do lugar com o contexto. Isto ficou patente no alto desvio-padrão apresentado no
intervalo.
Muito esforço foi investido na “sintonia fina” dos termos utilizados para caracterizar os
intervalos polares semânticos; o Dicionário Houaiss de Antônimos e Sinônimos foi apoio
crucial10. Ainda assim, variações de sentido nas expressões selecionadas, como percebidas
subjetivamente, podem interferir indesejavelmente no resultado. Aqui, como em outros
aspectos, valerá uma cooperação interdisciplinar – e.g., com pesquisadores das áreas de
letras, literatura ou lingüistica – para aperfeiçoar a terminologia empregada. Verificar
exercícios semelhantes porventura realizados por psicólogos ambientais também pode
contribuir.
A questão terminológica é importante porque procurou-se especular sobre o ponto de vista
“desinteressado”, i.é, do leigo. Carecia testar a hipótese: a arquitetura é uma linguagem
captada intersubjetivamente pelo senso comum quanto aos afetos que transmite? A
realização do exercício com estudantes de arquitetura deu-se por facilidade operacional, mas
implicou limitações: alguma informação especializada já era de domínio dos respondentes.
Contudo, nos primeiros testes da planilha, procuramos eliminar o que lembrasse “gíria da
corporação”; por exemplo, foi excluído o intervalo racional x orgânico. Um problema
existente no nosso curso veio em nosso favor: infelizmente não há muitas oportunidades em
que os estudantes discutam esses aspectos11. Sem o domínio de informação ou teorias sobre o
assunto, os respondentes foram, pois, “desinteressados”.
A natureza da amostra deve ser repensada. Com algumas exceções ela limitou-se a edifícios
emblemáticos da “constelação arquitetônica”. Como os alunos foram rapidamente
apresentados ao conjunto de casos antes de se deterem em cada um deles para preencher as
planilhas, a caracterização tendeu a ser comparativa. Isso pode ter levado alunos a
caracterizar o espaço interno da Catedral de Brasília como muito “indefinido” ou a casa de
Meyer como pouco “pregnante” – mesmo assim, há que refletir melhor sobre esses
resultados12. A inclusão de edifícios mais comuns, ao ampliar o universo, poderia tornaria
mais clara a definição e pregnância de lugares tidos como emblemáticos na história da
arquitetura.
É questão controversa a necessidade de cultura arquitetônica para participar de tal enquete.
Pesquisas em semântica musical, com objetivos semelhantes, têm optado por respondentes

9

COUTINHO, Evaldo. O espaço da arquitetura. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1970, comenta
essa limitação e opta por uma via “radical”: é a palavra lírica que melhor transmite a “aura do vão”, não
imagens, nem mesmo as em movimento como no cinema.
10
HOUAISS, Antônio, VILLAR, Mauro de Salles, FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss
de sinônimos e antônimos. Rio de Janeiro: Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia, 2003.
11
Exceções são disciplinas oferecidas por Matheus Gorovitz (e.g., “Estética do Projeto”, “Estética da Cidade”),
que abordam o assunto, embora não centralmente. Todavia, poucos alunos haviam realizado as disciplinas.
12
Permito-me o registro de um afeto pessoal: surpreende-me a baixa definição ou pregnância conferida aos três
edifícios que reputo os mais emblemáticos da arquitetura moderna, sem ordem de prioridade – o Palácio do
Itamaray, a Casa da Cascata, a Capela de Ronchamp.
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“interessados”13. Optamos pelo contrário, mas há questões relacionadas ao juízo do gosto que
merecem atenção. Esta não foi uma pesquisa no âmbito da estética, não interessava ir além da
caracterização dos afetos, aos alunos não foi solicitado manifestar o deleite (ou seu contrário)
que a caracterização envolvia, não eram esses os objetivos. Mas as interfaces são óbvias, a
caracterização dos afetos também está relacionada ao juízo do gosto, que é passível de
treinamento, como pressupuseram os pesquisadores sobre semântica musical referidos.
Este exercício é um passo inicial na teorização dos afetos na arquitetura, no âmbito do projeto
DIMPU14. A construção teórica pressupõe o aperfeiçoamento dos procedimentos realizados e
desdobramentos que permitam relacionar afetos aos atributos arquitetônicos dos lugares.
Detentores do conhecimento relativo aos impactos emocionais que resultarão de seus traços,
os arquitetos estarão num novo patamar no domínio de seu ofício.

13

E.g., pesquisas a caracterizar afetos de composições musicais, como em CUMMING, Naomi. “Metaphor in
Roger Scruton’s aesthetics of music”. In POPLE, Anthony. Theory, analysis and meaning in music. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994.
14
Deixamos de citar, por desconhecimento, experiências semelhantes feitas por outros pesquisadores. Quaisquer
informações serão muito benvindas.
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Fig. 9. Praia de Fleixeiras, Ceará.

Fig. 11. Canyon.

Fig. 13. Casa do autor (interior),
1999.

Fig. 10. Dunas na Praia de Fleixeiras, CE.

Fig. 12. Casa do autor (exterior), 1999.

Fig. 14. Avenida dos Mortos, Teotihuacan, México pré-Colombo, 300800 D.C.
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Fig. 15. Oaxaca, México.

Fig. 17. Frank Lloyd Wright, Casa da Cascata,
Bear Run, Pensilvânia, EUA, 1935.

Fig. 16. Torres Gêmeas do World
Trade Center, 1966-77, destruídas
pelo ato terrorista de 11.09.2001.

Fig. 18. Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, Fox River,
Plano, Illinois, EUA, 1946.

Fig. 19. Erich Mendelsohn, Einstein Tower, Postdam,
1920-4.

Fig. 20. Richard Meyer, Casa Douglas, Harbor
Springs, Michigan, EUA, 1973.
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Fig. 21. Le Corbusier, La Tourette, 1955-9.

Fig. 22. Le Corbusier, Ville Savoye, Poissy, França,
1929.

Fig. 23. Antonio Gaudí, Casa Milá, Barcelona,
Espanha, 1910.

Fig. 24. Adalberto Libera, Casa Malaparte, Capri, Itália,
1938.

Fig. 25. Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, 1950-5.
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Fig. 26. Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, interior.

Fig. 27. Oscar Niemeyer, Catedral de Brasília, 1958
em diante. Vista no contexto da Esplanada dos
Ministérios.

Fig. 28. Oscar Niemeyer, Catedral de Brasília, 1958 em
diante. Entrada.

Fig. 29. Oscar Niemeyer, Catedral de Brasília, 1958 em
diante. Interior, antes dos vitrais coloridos, as pétalas
estruturais ainda em concreto aparente.

Fig. 30. Oscar Niemeyer, Catedral de Brasília, 1958
em diante. Interior pós-implantação dos vitrais e da
pintura das pétalas estruturais em branco.
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Fig. 31. Antonio Gaudí. Sagrada Familia, 1882 em
diante.

Fig. 32. Antonio Gaudí. Capela da Colonia Güell, 18981915.

Fig. 33. Richard Neutra, Casa Kaufmann, Palm
Springs, California, EUA, 1947.

Fig. 34. Oscar Niemeyer, Casa do Baile, Pampulha,
Belo Horizonte, 1942.
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Fig. 35. Louis Vauthier, Teatro Sta. Isabel,
Recife, 1840-50 / 1869-76.

Fig. 36. Oscar Niemeyer, Palácio do Itamaraty, Brasília, 195967.

Fig. 37. Oficina Francisco Brennand, Recife, 1971 em diante.

Fig. 38. Luis Barragán, Casa Gilardi, Mexico,
1976.
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