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RESUMO 
Este artigo explora como a habitação social modificada tem sido configurada espacialmente e quais 
são as principais consequências para as atitudes dos residentes.  O trabalho de campo constitui-se na 
coleta de dados em uma amostra de 35 casas de dois dormitórios, isoladas nos terrenos, no conjunto 
Vila Farrapos em Porto Alegre, cujos projetos originais sofreram modificações.  Estas casas foram 
construídas e ocupadas na década de sessenta, como parte da política habitacional seguida pelo BNH 
até a década de oitenta, quando foi extinto.  As técnicas de análise sintática são utilizadas para medir 
as propriedades configuracionais, tal como valores de integração, em adição à análise estatística dos 
dados reveladores das atitudes dos residentes relativas às unidades habitacionais originais e 
modificadas.  Os espaços abertos privados são considerados como parte da configuração espacial de 
cada habitação, já que estes espaços conectam distintos espaços internos.  Diferentes configurações 
espaciais, afetando movimento e escolha de caminho são reveladas, assim como a importância dos 
espaços abertos privados como parte da configurações e as atitudes dos residentes relativas às 
habitações modificadas.  
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1. INTRODUÇÃO 
Habitação social geralmente significa habitação para aqueles menos privilegiados na sociedade.  No 
Brasil, a habitação social tem sido, geralmente, sujeita à conversões ou modificações, principalmente 
em se tratando do tipo arquitetônico casa. Casas podem ser entendidas como padrões de espaços 
organizados, estruturados de acordo com alguns princípios sociais e, portanto, carregando informação 
cultural na sua forma material e organização espacial, que afetam o tamanho, conexões e configuração 
das peças, assim como a relação entre os habitantes e entre os habitantes e os visitantes.  A análise da 
configuração do espaço doméstico possibilita a ligação entre o projeto de habitações e determinadas 
consequências sociais associadas ao movimento de moradores e visitantes (Hanson, 1998). 

Como referido por Hanson (1998), casas podem aumentar ou diminuir de tamanho num padrão cíclico 
de acordo com o aumento ou diminuição do grupo de moradores, afetando o uso das peças.  Ainda, um 
aumento no nível de complexidade social e política na sociedade parece estar relacionado à um 
aumento na compartimentação da configuração espacial (Hanson, 1998).  Aumento no tamanho da 
unidade habitacional tem sido uma prática comum envolvendo alterações nas habitações sociais no sul 
do Brasil, afetando não somente o uso original das peças mas também, o uso original dos espaços 
abertos privados (p.ex. Reis, 2000, 1992).  Devido ao fato de que muitas destas habitações sociais 
modificadas tendem a apresentar fortes conexões entre os espaços internos e externos, os espaços 
abertos privados de cada habitação podem ser considerados como parte da configuração espacial.  
Hanson tem salientado que: 

 

fernando



A maioria dos estudos sobre casas que são focados na relação entre os espaços interiores não 
diferenciam as bases onde  a casa é localizada em seus espaços constituintes, mas pode haver 
circunstâncias onde é essencial faze-lo.  Muitos estudos em anos recentes tem prestado 
atenção particular na modelagem da complexidade do espaço externo, olhando para a relação 
entre a casa e o seu terreno, a interface entre a casa e a rua...´  (Hanson, 1998, p.280). 

Investigações sobre as atitudes dos residentes em relação às suas casas produzem conhecimento sobre 
os efeitos das configurações espaciais sobre as suas vidas diárias.  Muitos estudos tem investigado, já 
por algum tempo, a relação entre o ambiente habitacional e as atitudes e comportamentos dos 
residentes (p.ex. Lay, 1992; Reis, 1992; Cooper Marcus & Sarkissian, 1986; Francescato et al, 1979).  
Entretanto, a associação entre as descrições sintáticas das configurações espaciais e os efeitos 
resultantes nos usuários destes espaços é mais recente.  Hanson reconhece que: `... pode ser 
informativo perguntar às pessoas ... sobre como elas se sentem em relação  às suas casas, se elas estão 
satisfeitas com as suas casas e quais melhorias a mais elas gostariam de fazer aos interiores...´ 
(Hanson, 1998, p.306).  Portanto, o objetivo deste artigo é explorar como as habitações sociais 
modificadas tem sido configuradas espacialmente e quais são as consequentes atitudes dos residentes 
num grupo de unidades habitacionais no sul do Brasil.   

2. METODOLOGIA 
Padrões de transformações espaciais de casas isoladas no terreno foram categorizados de acordo com o 
tipo de aumento realizado na unidade habitacional: 1) casa original, 2) casa original mais extensão 
isolada no pátio dos fundos, 3) casa modificada com 1 pavimento sem extensão isolada nos fundos, 4) 
casa modificada com 1 pavimento com extensão isolada nos fundos, 5) casa modificada com 2 
pavimentos sem extensão isolada nos fundos e 6) casa com 2 pavimentos modificada com extensão 
isolada nos fundos.  Casas modificadas eram aquelas caracterizadas por um aumento no tamanho 
original da habitação.  Os resultados apresentados foram obtidos a partir da análise das plantas 
originais e dos dados obtidos através de trabalho de campo conduzido numa amostra de 35 casas de 
dois dormitórios, isoladas no terreno, no conjunto habitacional Vila Farrapos, localizado em Porto 
Alegre, e ocupado entre 1965 e 1967 por uma população de renda média-baixa.  A coleta de dados foi 
realizada através de levantamentos físicos, questionários e entrevistas informais.  Questionários foram 
aplicados aos moradores destas casas com o objetivo de medir as suas atitudes e comportamentos com 
relação à habitação e aos espaços abertos privados.  O padrão predominante de casas isoladas no 
terreno de acordo com o aumento realizado é caracterizado pelas 22 casas modificadas sem extensão 
isoladas nos pátios dos fundos.  Outros padrões na Vila Farrapos, não selecionados para investigação 
neste artigo incluíam: 2 casas originais, 2 casas originais com extensões isoladas nos fundos, 4 casas 
modificadas com extensões isoladas nos fundos, e 5 casas modificadas com 2 pavimentos sem 
extensão isolada nos fundos.   

Análise sintática é utilizada para revelar as propriedades configuracionais destas 22 casas.  Spatialist, 
um programa para análise espacial desenvolvido no `Georgia Institute of Technology´, USA, por John 
Peponis et al (1997; 1998a, 1998b), foi empregado para analisar as plantas das unidades habitacionais 
selecionadas para este estudo.  Uma propriedade configuracional importante é a integração, medida 
calculada com base no número mínimo de espaços intervenientes que devem ser cruzados em ordem a 
atingir todos os espaços da configuração espacial.  Um espaço integrado na casa permite um acesso 
mais direto ao restante da mesma do que um espaço menos integrado (Peponis et al, 1998b; Hillier, 
1996; Hillier & Hanson, 1984). `Integração tem emergido em estudo empíricos como uma das 
maneiras fundamentais nas quais as casas transmitem cultura através de suas configurações´ (Hanson, 
1998, p.32).  Spatialist produz valores de integração reais, onde a medida é ajustada para se ter em 
consideração o número de elementos envolvidos no sistema, de maneira que os valores de sistemas 
com diferentes tamanhos possam ser comparados.  Estes valores de integração real podem ser obtidos 
através da análise dos `s-spaces´, que representam polígonos convexos (onde quaisquer dois pontos 
internos podem ser conectados através de uma reta sem que esta ultrapasse os limites do polígono) 
produzidos através das partições provocadas pelas extensões das superfícies das paredes através de 
seus limites livres ou de cantos agudos gerados pelo encontro de duas paredes, até ques tais extensões 
atinjam outras superfícies de paredes.  Esta análise convexa, todavia, pode produzir espaços que não 
correspondam a peças claramente definidas ou a espaços claramente limitados por superfícies de 
paredes.  Quando esta situação tendia a se materializar na análise, foi minimizada a criação de espaços 
que poderiam não corresponder à partição espacial percebida, por meio da eliminação de alguns cantos 



salientes e adotando uma linha de partição dos espaços ao invés das duas linhas produzidas por um 
canto saliente, que tendiam a fragmentar um espaço interior, inicialmente unificado.  

O padrão de conexões entre espaços pode ser representado como gráfico de permeabilidades ou 
conexões, isto é, um diagrama topológico.  Conforme apresentado em artigo anterior (Reis, 2000), 
distintos tipos de espaços topológicos possuem potenciais diferenciados de ocupação e movimento e 
logo, de escolha; portanto, os espaços que constituem os gráficos de conexões ou permeabilidades 
podem ser divididos em quatro tipos topológicos (Hillier, 1996): 1- espaços tipo a - espaço com uma 
única conexão não permitindo a continuação do movimento à outros espaços; 2 - espaço tipo b - 
espaço com duas ou mais conexões, onde a mesma conexão deve ser utilizada para ir e retornar de um 
espaço vizinho; controla fortemente o movimento; 3 - espaço tipo c - espaço com duas ou mais 
conexões, onde outra conexão, diferente da de ida, pode ser utilizada para retornar de um espaço 
vizinho; 4 - espaço tipo d - espaço com três ou mais conexões, onde ao menos duas outras conexões, 
diferentes da de ida, podem ser utilizadas para retornar de um espaço vizinho; devem conter ao menos 
dois anéis com um espaço comum, estabelecendo um baixo controle de movimento.  Portanto, espaços 
do tipo b e, num menor grau, do tipo c controlam movimento mais fortemente do que espaços do tipo 
a ou do tipo d, porque os primeiros permitem, mas ao mesmo tempo condicionam, o movimento de 
residentes ou visitantes à uma sequência específica de espaços, potencializando diferentemente a 
ocupação e o movimento nos espaços (Hillier, 1996).  Esta categorização topológica dos espaços em 
quatro tipos é utilizada para ilustrar a propriedade de `escolha’ e `profundidade’ em 22 casas 
investigadas através de seus gráficos de conexões.   

3. RESULTADOS  
As casas são, inicialmente, categorizadas de acordo com os seus sistemas topológicos, revelando 
distintos níveis de controle e escolha de caminho, e possibilitando a comparação das configurações 
espaciais das 22 casas modificadas com a configuração espacial da casa original.  

Tabela 1   Ordem dos valores de integração real para casas com sistemas espaciais tipo d e tipo b    
casa ordem valores integração real - mais integrados em negrito- profundidade a partir pátio frontal          = raso        = profundo   
Casa original sem extensão isoladas nos fundos         
tipo espaços  a             a          d         a          c       c           b        c           d        c          c     
Ori2DVF 
tipo d 

b             b        sy         ba       fy      by        wb       k          sy      li1       li1                              núcleo de integração relativamente profundo 
5       <    9   <   6     =   8    <   7   =  1     <    4   <  10   <    2   =  11    <  3                               li1 (3)- forte controle sobre movimento  
0.577  0.698   0.829  0.829  0.885  0.885   0.948  1.021  1.327  1.327    1.896 

Casas modificadas sem extensão isolada nos pátios dos fundos – 4 casas com sistemas do tipo d  
tipo espaços  a             a          a           c         b          a          b          d         b        d          b          d   
2bVFM2 
tipo d 
2 anéis 

ba           ba        d          sy       w1       by         b          fy      kdi       w1      sy1      sy1                   núcleo de integração relativamente raso  
8       <    2    =   4    <    6    <   7     <   1    =   5    <   12   <   3    <  11   <   9    =  10                     sy1 - forte controle sobre movimento 
0.448    0.461  0.461   0.603   0.627   0.653  0.653   0.825   0.871  0.922  1.119  1.119     

tipo espaços a             a          a         a            a           c         a         c         c        d           c         c          d     
2bVFM8 
tipo d 
2 anéis 

b             ba        b        kb          d           t         ba       fy       bp       k          li        by        sy    núcleo de integração relativamente profundo 
6       =    8    <   1    <   2     =   13   <    5    <   4    <  10   <  7    < 12    <  11  <   3     <   9 
0.827   0.827   0.866   0.866   0.866   0.909  0.957  1.137  1.299  1.399  1.653   1.819   2.273 

tipo espaços a              a         b         a          a          a           b         b         c         c         c         c          c          c         d        d    
2bVFM28 
tipo d 
2 anéis 

ba            b1      d1       ba         la         li         d1        b1        b        k          t         fy       li1      sybp      sy      li1  núcleo integração rel. raso   
8       <    16  <   9   <   14   <    5    <    3   <   10   <    7   <    6  =   13  =   15   <   2    =  11   <   1    <   4   <  12     sybp,sy, b – forte controle  
0.447   0.573  0.586  0.676   0.753   0.775   0.799   0.824  1.054  1.054   1.054  1.098  1.098  1.146  1.255  1.318               sobre movimento 

tipo espaços a            a         a         a         a         b           c        c         c         c          c        d         c          d                       
2bVFM34 
tipo d 
2 anéis 

b            ba       b         b         ba       b        fybp     k1      k         d         di       k1        li        sy        núcleo de integração relativamente raso 
14     <  12  <    1   =   2    =   3    =  13   <   6   <   4    = 10   =  11  <    9   <   7    =   8   <    5         
0.508  0.671  0.718  0.718  0.718  0.718  0.991 1.095  1.095  1.095  1.156  1.224  1.224   1.301 

Casas modificadas sem extensão isolada nos pátios dos fundos – 4 casas com sistemas do tipo b  
tipo espaços b            a         a          a          a        a          a         a          b       b         b        b                              
2bVFM5 
tipo b 
ramificado 

fy          k1       bp        d          b        b        ba        li         sy      k1        t        li                     núcleo de integração relativamente profundo   
2       =   4   =   10  =   11  <     5   =   8   =   9    <   3    <   1   = 13   <   7    <  6                                            li-forte controle sobre movimento  
0.681  0.681  0.681   0.681  0.746  0.746  0.746  0.922  1.205 1.205  1.424  2.238 

tipo espaços a              a          a         b         a         a         a          b         b         b          b        b          b         b         b                                        
2bVFM10 
tipo b 
ramificado 

nl            ba        b         sy        b        ba        k         gr        b1       t          b1       k          li         t        bar       núcleo de integração rel. raso   
3       <    5     <  13   =  15   <  1    =   4    =   6    =  10   <   2   <   7    <   11  =  14   <   12  <   8    =   9         li-forte controle sobre movimento 
0.422    0.493   0.554  0.554  0.582  0.582  0.582  0.582  0.634  0.806  0.986  0.986  1.478  1.745   1.745 

tipo espaços a             a           a         b         a         a          a           b          a          b           b         b        b                                        
2bVFM14 
tipo b 
ramificado 

bp           g         ba1      by       li          b         d          fy         k          ba1       sy         t        li   núcleo de integração relativamente profundo  
5        =  14  <   12  <    1    =   3    =    4   =    6    =   13   <   10   <    9    <    2    <   8    <  7                li e t – forte controle sobre movimento 
0.520  0.520  0.551   0.758   0.758   0.758   0.758   0.758    0.791   0.827   1.212  1.399  1.515 

tipo espaços b             b          a        a          a           a          a           a        b         b        b          b         b       
2bVFM26 
tipo b 
ramificado 

fy            g        li1       b         ba         kb        ba        by      sy        sy        k         li1        li    núcleos de integração rel. raso e rel. profundo  
8       <    7   <    6   =   9    =  13    <    1    =   2    =   11  <   3   <    5   <   10   <    4   <   12  (sistemas 1 e 2) – forte controle sobre movimento 
0.425  0.499  0.637   0.637   0.637   0.698  0.698   0.698  0.728  1.163   1.274  1.698   3.490 

OBS: li= sala, k= cozinha, di = jantar, ba= banheiro, b= dormitório, t=espaço de transição (circulação), d= depósito, la=lavanderia ou/área de 
serviço, wb= sala de trabalho e dormitório, w=oficina, kdi= cozinha e copa, kb=cozinha e dormitório, bp= churrasqueira descoberta, 
sybp=sy+bp, fybp=fy+bp, gr = sala de jogos, bar= bar, g=garagem, fy= pátio da frente, sy=pátio lateral, by=pátio dos fundos, nl= sem nome; 
os números indicam espaços convexos pertencendo à uma mesma peça 



Tabela 2   Ordem dos valores reais de integração para as casas com sistemas do tipo c  
casa ordem valores reais de integração – mais integrados em negrito – prof. em rel. ao pátio da frente       = raso        = profundo   
Casas modificadas sem extensão isolada nos fundos – 14 casas com sistemas do tipo c   
tipo espaços c              a        c            c           a           a           c        c         c          c        c 
2bVFM1 
tipo c 
anel 

sy            b        g           by         ba         d          di       fy         k         b        li                       núcleo de integração relativamente profundo  
3       <    2    =  5       =   8    =    9    =   10  <     7    =  11   <   1   =    6   <   4                                               li-forte controle sobre movimento 
0.632   0.737    0.737   0.737   0.737   0.737   0.885   0.885  1.106   1.106  1.475 

tipo espaços a           a         a          a          c         a          c         a           a          b          b           c        b         c        c 
2bVFM3 
tipo c 
anel 

by1       ba       la         b         k          b        di         b          b         by1       wb       li1      kli      li1      sy         núcleo de integração rel. raso 
1      =   6    =   8   <   10  <    7    <   2    =   9    =  13    <  11    <   3    =    4    <   5   <   12   < 15   < 14        sy - forte controle sobre mov. 
0.586  0.586  0.586  0.643  0.712   0.753  0.753   0.753  0.799   0.850   0.850  0.976  1.255  1.387  1.551                                                             

tipo espaços a            a         a        a         a        a          a        a       b        b        b       b         c         c         c         c        c     
2bVFM4 
tipo c 
anel 

ba          ba       b       b         ba     hd1        b       d       wb     kdi     di     hd1      sy       fy        b         k       sy   núcleo integração raso = anel 
8       <   4   =  11  <  16   <  6    = 13   <  12 =  14  <  7    <  1   <  17  <   9    <  2    =  15   <  3    <  18  < 10          sy(10,2) – forte controle 
0.552  0.563 0.563  0.574  0.665 0.665 0.681 0.681 0.770 0.791 0.813 1.009  1.126  1.126  1.171 1.273 1.331                     sobre movimento   

tipo espaços a              a            a          a          a           c         c          c          c         c         c          c    
2bVFM9 
tipo c 
anel 

d              b          ba         li          b         sy        la          fy         k        sy         t         li          núcleo de integração relativamente profundo  
9        <    10   <   4    =    5     =   6    <    1    <   2     =   8     <   3    =  7    <   11  <  12                                li-forte controle sobre movimento  
0.580    0.746   0.783   0.783   0.783   0.825   0.922   0.922   1.119  1.119  1.424  1.567 

tipo espaços a               a         a          a          a         a           a          b        b           c         b         c          c          b         c        
2bVFM11 
tipo c 
anel 

k              d         ba        b         ba        b           b         di      fyvg      bs1       t1       sy        bs1      t1        t1  núcleo integração rel. profundo  
2        <    6   =    1   <    3    =    5   =    7    =   11  <   10  <   15   <    8   <    4    <  13   <   9   =   12   <  14            t1 (14,12) – forte controle   
0.574   0.604   0.654   0.785   0.785   0.785  0.785   0.841  0.905   0.942  1.023  1.177  1.385   1.385   1.962                      sobre movimento 

tipo espaços  a             a          b         a         c          c         a        a            b         c         c          b          a         b            c  
2bVFM16 
tipo c 
anel 

by          ba         t          b         fyg     sy        ba       b         dbp       li         k         di1     di1       wb        wr   núcleo integração rel. profundo 
9       <   1    <    3    <  14   <  15   =  10  <    4   <   7    <    2   <    13   <   5    <  11  <    8    <   6     <   12         wr – forte controle sobre mov. 
0.453   0.574   0.604  0.619  0.654  0.673  0.759  0.785   0.841   0.872   0.942  1.121  1.177   1.308   1.385 

tipo espaços a              a         a         b        a          b        a          a          b       c         c          c         c           b        c         c   
2bVFM17 
tipo c 
anel 

ba            b        ba        t         b        wb       b         b          k       li1      sy        fy        li1        li          k        sy      núcleo integração rel. raso 
1        =   2    <  14  <   3    =   8    <  11  <   9   =   16   <   5   <  12   <  6     <   7    =  13   =  17   <  15   <  10           sy & li - forte controle        
0.425   0.425  0.439  0.549  0.549  0.573  0.599  0.599  0.694  0.775  0.824  0.879  0.879   0.879  0.941  1.014                   sobre movimento 

tipo espaços a             a         a          c           c        a          a          b           c         c            b          b         c                       
2bVFM21 
tipo c 
anel 

sy          ba        b         k1         fy       b          b         bp         li         k1         la          t         di      núcleo integração relativamente profundo  
11     <   3   =    8    <   1     =   13  <   5     =   6    <  12    <   2    =    4    =    9    <    7    <  10             di & t - forte controle sobre movimento 
0.606  0.627   0.627   0.699  0.699   0.827   0.827   0.957   1.010   1.010   1.010   1.653  1.819 

tipo espaços a              a        a          a         a         b        b          c        c          c          c 
2bVFM22 
tipo c 
anel 

sy           d1       b        ba        b        fy        d1        li       sy         k        labp               núcleo de integração relativamente profundo = anel 
4       <    8   <   3   <   7    =    9   <   2    <   6    <   5   <   1    =   11   <  10     
0.510  0.531  0.664  0.698  0.698  0.781  0.829  1.206  1.327   1.327   1.475 

tipo espaços a               a        a         b         a          b            b        c        c          c        c         c   
2bVFM23 
tipo c 
anel 

ba            ba       b         b         li          k          li1      fy      sybp      sy       k        li1                         núcleo de integração relativamente raso  
10      <    7   =   11 =   12  <    3   <    13   <    8   <   2   <   4     <   1   <   5    <   6                       li1 & sy  - forte controle sobre movimento 
0.402   0.540  0.540  0.540   0.681   0.746   0.825  0.871  0.922  1.045  1.119  1.205 

tipo espaços  a              a         c        a           c           c         a          c           b         c  
2bVFM24 
tipo c 
anel 

la            ba       sy       b         fyv          k        sy         li          b         di                                  núcleo de integração relativamente profundo  
3       =    4   <   5    <   1    =   10   <     6   =   8    =    9    <    2   <    7                                                       di  - forte controle sobre movimento 
0.688   0.688  0.846  0.917   0.917   1.222   1.222   1.222   1.375   2.750 

tipo espaços a             a         a         b           c          a         a           b         b           c          c           b         c    
2bVFM27 
tipo c 
anel    

ba           sy       la        b         fyg        by       ba          k        b           sy        li          di1      di1   núcleo integração relativamente profundo  
1       <   12  <   4   <   10    <  13    <   2    =   3     <   7    <   8     <    9    =  11    <   5    <   6                     di  - forte control sobre movimento 
0.455  0.492  0.568   0.627   0.699   0.758   0.758   0.866   0.909   0.957   0.957   1.399  1.515 

tipo espaços a               a         b        a           a          a         a          b          c          c          b          c         c          c 
2bVFM30 
tipo c 
anel 

d             ba1      by       b           k        sy         b        ba1     fyvg       sy        di         b         li         t                  núcleo de integração rel. raso   
5        <    8   <   1    <   3     =   4    =   7    <   13  <    9    =   14  <    2    <   10   <   6   =   12   <   11            t - forte controle sobre movimento   
0.484   0.612   0.671  0.694   0.694  0.694   0.718   0.946   0.946   0.991  1.156  1.224   1.224   1.734 

tipo espaços a            a        a          a           a         a          c           c        c           c        b          c  
2bVFM33 
tipo c 
anel 

bybp      b        b          ba        b         g           sy      fyg       k          li         t         di               núcleo de integração relativamente profundo  
1       <   2    =  3    <    8    =   9    <  11    <   4    =   12   <  5     <  10   <  7     <  6                                 di e t - forte control sobre movimento    
0.580  0.746  0.746   0.746  0.746   0.783   0.922   0.922  1.119   1.205  1.424  1.741 

OBS: nl = sem nome, li= sala, b=dormitório, k=cozinha, di=jantar, kdi=k+di, kb=k+b, kli=k+li, ba= banheiro, wb=local com pia, 
la=lavanderia ou área de serviço, d=depósito,  g=garagem, bp=churrasqueira descoberta, gbp=g+bp  labp=la+bp  dbp= d+ bp   
labpd=la+bp+d   o=escritório, w=oficina, wbp=w+bp, wr=sala de trabalho, bar= bar, gr= games room, hd=hairdresser, bs=barbeiro,  
t=espaço de transição, ca=área coberta, v=varanda, fy= pátio da frente, fybp=fy+bp, fyg=fy+g, fyvg=fy+v+g, fyv=fy+v, sy= pátio lateral, 
sybp=sy+bp, syg=sy+g, by=backyard, bybp=by+bp, byla=by+la; os números indicam espaços convexos pertencendo à uma mesma peça 

3.1. Categorização dos sistemas topológicos das habitações 
Os sistemas topológicos das habitações são classificados conforme o tipo de espaço topológico mais 
complexo existente no sistema assumindo que a complexidade dos espaços aumente dos espaços tipo a 
para os espaços tipo d; assim, por exemplo, um sistema com espaços do tipo a, b e c, é considerado um 
sistema topológico do tipo c.  A análise dos gráficos de conexões da casa original e das 22 casas 
modificadas na Vila Farrapos, revela que a casa original é um sistema topológico do tipo d, com 2 
anéis e fraco controle, repetido por 18% (4 de 22) das casas modificadas sem extensão isolada no 
pártio dos fundos.  Embora exista um maior controle sobre o movimento em 63% (14 de 22) das casas 
modificadas que constituem sistemas do tipo c (incluindo os espaços abertos privados como parte do 
sistema de espaços da habitação, e com 1 anel), apenas 18% (4 de 22) são sistemas do tipo b, que 
determinam um forte controle sobre o movimento (Tabelas 1 e 2).  Casas 10 e 26 são, cada, 
constituídas por dois sistemas independentes do tipo b, que são permeáveis ao espaço público da 
calçada.  Portanto, predominam nas configurações espaciais das casas modificadas sistemas 



topológicos que tendem a estabelecer um controle um pouco maior sobre o movimento do que o 
sistema topológico da casa original, sem todavia determinar um forte controle sobre o movimento dos 
moradores e visitantes e sem reduzir drasticamente o número de caminhos alternativos nas casas, 
considerando os espaços internos e os espaços abertos privados como parte das configurações 
espaciais (Tabelas 1 e 2). 

3.2. Valores e núcleos de integração, espaços constituintes e níveis de profundidade 
A ordem dos valores reais de integração para cada casa na Vila Farrapos revela quão integrado cada 
espaço está, por meio da comparação com outros espaços na mesma casa.  Os espaços constituintes 
dos núcleos de integração são identificados, assim como os seus níveis de profundidade (Tabelas 1 e 
2).  Na casa original na Vila Farrapos o núcleo de integração relativamente raso é formado por um 
espaço social – a sala de estar (3 e 11, os espaços convexos mais integrados), por um espaço externo – 
um pátio lateral (2) e por um espaço de serviço – a cozinha (10).  Os dois dormitórios (5 e 9) são os 
espaços mais segregados, seguidos pelo outro pátio lateral e pelo pátio dos fundos (Tabela 1).  
Portanto, um dos pátios laterais está mais integrado no sistema do que o pátio da frente, indicando seu 
papel no controle do acesso à moradia.  Não existe espaço de transição ou circulação. 

A sala de estar também é o espaço mais integrado em 7 de 22 casas investigadas na Vila Farrapos; em 
9 casas a sala ocupa o segundo ou terceiro lugar na ordem descendente dos valores de integração.  Isto 
mostra a clara tendência do espaço social da sala em permanecer como o espaço com o maior ou um 
dos maiores controles sobre o movimento na casa, constituindo o seu núcleo de integração.  Por outro 
lado, em somente 2 casas um dormitório é o espaço mais segregado e em 4, o segundo espaço mais 
segregado.  A cozinha não possui um padrão claro ou consistente de integração através das 22 casas.  
Espaços de transição existem em 54% (12 de 22) das casas.  Portanto, em torno da metade das casas 
cresceram sem ter um espaço de transição, como na casa original; quando o mesmo existia, ele tendia 
claramente a estar mais integrado do que segregado na casa (Tabelas 1 e 2). 

Valores de integração para os pátios laterais tendem a seguir a ordem dos valores de integração dos 
pátios laterais da casa original, com um dos pátios laterais dentre os espaços mais integrados e outro 
dentre aqueles mais segregados.  Quando existe somente um pátio, a tendência é deste estar bem 
integrado no sistema de espaços internos e externos (Tabelas 1 e 2).  Com exceção das casas 5 e 26, 
onde o pátio da frente é o espaço mais segregado, ele geralmente ocupa uma posição não muito 
distante da intermediária, confirmando a ordem de integração do pátio da frente na casa original.  Não 
existem pátios dos fundos em 12 das 22 casas; quando eles existem, os seus valores variam na escala 
de integração.  Logo, em mais de 50% das casas, o pátio dos fundos foi totalmente ocupado pela 
construção de novos espaços internos adicionados à casa original, tais como sala de jantar, 
churrasqueira, deposito e garagem.  Uma sala de jantar foi adicionada a 12 casas, sendo em 4 ocasiões 
o espaço mais integrado da habitação.  Uma churrasqueira, uma necessidade cultural no Rio Grande do 
Sul, tanto como uma peça específica ou como parte do espaço aberto privado onde a atividade de 
churrasco acontece, foi criada em 10 casas, variando em ser o espaço mais integrado e o mais 
segregado.  Do total das casas, 54% (12) possuem um deposito, geralmente mais segregado no 
sistema, sendo por duas vezes o espaço mais segregado.  Uma garagem foi adicionada à 8 casas, 
variando na sua integração (Tabelas 1 e 2).  Um padrão característico de casas modificadas sem 
extensão isolada nos fundos, considerando o número e tipo de peças, poderia ser representado por 1 ou 
2 salas, 2 ou 3 dormitórios, 1 ou nenhum espaço de transição, 1 ou 2 banheiros, 1 ou 2 cozinhas, 1 ou 
nenhuma sala de jantar, 1 ou nenhum deposito, 1 ou nenhuma lavanderia ou área de serviço, e 1 ou 
nenhuma garagem.   

O núcleo de integração tende a ser relativamente raso nas habitações com sistemas do tipo d, e 
relativamente profundos tanto nas casas com sistemas do tipo b quanto nos sistemas do tipo c, 
indicando que o acesso mais direto ao restante da casa somente acontece depois de um certo 
aprofundamento nos sistemas do tipo b e c, revelando que não é facultado ao visitante o contato 
imediato com determinados setores da habitação.  O núcleo de integração tende a ser constituído, tanto 
nos sistemas do tipo d quanto do tipo b, por um pátio lateral, uma sala de estar e uma cozinha, e nos 
sistemas do tipo c, por estes espaços além de uma sala de jantar, revelando a importância da cozinha 
como espaço integrado, facilitando o acesso aos demais espaços da residência.  Dormitórios e 
banheiros tendem a ser os espaços mais segregados nas casas com sistemas do tipo d.  Nas casas com 
sistemas do tipo b, não existe um padrão consistente, incluindo, por exemplo, pátio frontal, 



churrasqueira, banheiro, dormitório e garagem.  Sistemas do tipo c, também não apresentam um 
padrão mais consistente de espaços segregados, incluindo pátio lateral, dormitório, garagem, pátio dos 
fundos, lavanderia ou área de serviço, banheiro, dormitório, sala de estar, cozinha, deposito e espaço 
de transição.  

Quais são os níveis de profundidade das funções principais (social, serviço, íntima ou privada) a partir 
do pátio da frente, onde o acesso de moradores e visitantes à habitação acontece?  Poderia ser 
argumentado que, tradicionalmente no Rio Grande do Sul, os espaços mais profundos da configuração 
são ocupados pelos residentes e os mais rasos tanto pelos residentes quanto pelos visitantes.  Na casa 
original na Vila Farrapos, o principal espaço de estar (3, tipo c) é relativamente raso tal como a 
cozinha (10, tipo c), enquanto os espaços mais profundos são os dois dormitórios (5 e 9, tipos a).  Os 
espaços mais profundos em qualquer um dos três tipos de sistemas espaciais são, com raras exceções, 
espaços do tipo a caracterizados frequentemente por dois dormitórios e banheiros.  Os espaços mais 
rasos tendem a ser do tipo b em sistemas espaciais do tipo b, do tipo c em sistemas do tipo c, e do tipo 
d ou c em sistemas do tipo d, caracterizados principalmente: por espaços externos nas 4 casas com 
sistemas do tipo d, e pela sala de estar e espaços externos tanto nas 4 casas com sistemas do tipo b 
quanto nas 14 com sistemas do tipo c.   Os espaços mais rasos tendem a ser os mais integrados e os 
mais profundos, os mais segregados.  Quais os tipos de espaços internos e externos que caracterizam 
os anéis constituídos por espaços do tipo c e do tipo d?  Hanson afirmou que: 

`...aspectos importantes para a interpretação na avaliação de impacto dos anéis são...quem 
controla movimento ao redor do anel e... quão extenso é o anel na ligação das partes do 
sistema ... Espaços onde os anéis se interceptam são normalmente locais com grande poder 
ocupados por pessoas ou funções chaves...´ (Hanson, 1998, p.278, 279) 

Portanto, espaços do tipo d poderiam ser entendidos como muito importantes na configuração, e logo, 
são eles reservados para atividades importantes?  Na casa original, espaços do tipo d são os dois pátios 
laterais (2 e 6); espaços do tipo c são o pátio da frente (7), a sala de estar (caracterizada por dois 
espaços convexos, 3 e 11), e pela cozinha (10, Figura 1) .  Espaços do tipo d incluem espaços internos 
(duas vezes uma cozinha) e externos (sempre um pátio lateral) nas 4 casas com sistemas do tipo d.  
Geralmente são, como na casa original, os espaços mais rasos e integrados nas casas.  Isto revela que 
estes espaços com fraco controle são mantidos próximos ao espaço público da calçada.   

Tabela 3   Valores de integração, profundidade média, fator de diferença e tipo topológico para cada 
casa  

Integração considerando o exterior casa            Profundidade 
média  média mínima máxima 

Fator de diferença Tipo topológico  
b,c ou d 

Casa original sem extensão isolada no pátio dos fundos 
Ori2bVF 2.436 1.020 0.577 1.896 0.7282 d 
Casa modificada sem extensão isolada no pátio dos fundos – 22 casas 
2bVFM2 3.152 0.730 0.448 1.119 0.8392 d 
2bVFM8 2.397 1.208 0.827 2.273 0.7830 d 
2bVFM28 3.125 0.907 0.447 1.318 0.7923 d 
2bVFM34 2.835 0.945 0.508 1.301 0.8385 d 
2bVFM5 2.636 0.996 0.681 2.238 0.6880 b 
2bVFM10 2.373 0.849 0.422 1.745 0.6301 b 
2bVFM14 2.974 0.856 0.520 1.515 0.7756 b 
2bVFM26 2.041 1.022 0.388 3.490 0.2200  b 
2bVFM1      2.582 0.889 0.632 1.475 0.8491  c 
2bVFM3 3.183 0.876 0.586 1.551 0.8044 c 
2bVFM4 3.368 0.844 0.552 1.331 0.8464 c 
2bVFM9 2.591 0.964 0.580 1.567 0.8099 c 
2bVFM11 2.924 0.973 0.574 1.962 0.6999 c 
2bVFM16 3.181 0.851 0.453 1.385 0.7711 c 
2bVFM17 3.758 0.690 0.425 1.014 0.8557    c 
2bVFM21 2.782 0.952 0.606 1.819 0.7529 c 
2bVFM22 2.655 0.913 0.510 1.475 0.7896 c 
2bVFM23 3.015 0.786 0.402 1.205 0.7837 c 
2bVFM24 2.200 1.185 0.688 2.750 0.6123 c 
2bVFM27 3.026 0.843 0.455 1.515 0.7297 c 
2bVFM30 2.956 0.913 0.484 1.734 0.6957 c 
2bVFM33 2.606 0.973 0.580 1.741 0.7642 c 

Espaços do tipo c são, normalmente, parte ou estão próximos ao núcleo de integração tanto nas 4 casas 
com sistemas do tipo d quanto nas 14 com sistemas do tipo c.  Embora, normalmente não estejam 
dentre os espaços mais rasos nestas casas, os espaços do tipo c raramente estão dentre os mais 



profundos.  Espaços do tipo c são, nas 4 casas com sistemas do tipo d: pátio lateral (1), pátio 
lateral/churrasqueira descoberta (1), pátio da frente (2), pátio da frente/churrasqueira descoberta (1),  
pátio dos fundos (1), sala de estar (3), cozinha (3), espaço de transição (2), churrasqueira (1), 
dormitório (1), deposito (1), sala de jantar (1).  Existe um equilíbrio entre o número de espaços do tipo 
c e do tipo a.  Espaços do tipo c são, nas 14 casas com sistemas do tipo c: pátio lateral (16), pátio 
lateral/churrasqueira descoberta (1), pátio de frente (6), pátio de frente/garagem (3), pátio de 
frente/varanda (1), pátio de frente/varanda/garagem (1), pátio dos fundos (1), sala de estar (14), 
cozinha (12), sala de jantar (6), espaço de transição (3), dormitório (3), garagem (1), lavanderia ou 
área de serviço (1),  lavanderia/churrasqueira (1), barbeiro (2), sala de trabalho (1).  Novamente, existe 
um equilíbrio entre o número de espaços do tipo c e do tipo a.  Portanto, a sala de estar e a cozinha, 
como na casa original tendem a ser espaços do tipo c com um controle um tanto fraco sobre o 
movimento e permitindo alguma escolha de caminho (Tabelas 1 e 2).  Anéis mais extensos são 
encontrados nas casas com sistemas do tipo c, números 1, 3, 9 e 17, e naquelas com sistemas do tipo d, 
números 8, 28, 34, além da casa original (sistema do tipo d), com uma sala de estar e/ou um pátio 
lateral, normalmente, controlando fortemente o movimento a partir do e para o anel (Tabelas 1 e 2).  O 
fato de que 18 das 22 casas constituem sistemas anelares, possibilita a argumentação de que a clara 
maioria das casas modificadas estão configuradas espacialmente de modo a sustentar a interação social 
entre moradores e visitantes, refletindo uma estrutura de relações sociais culturalmente estabelecida, 
com os espaços abertos privados criando importantes conexões com os espaços internos.  Como 
apontado por Hanson: 

`É ... possível especular que enquanto casas com sistemas ramificados normalmente suportam 
situações sociais fortemente estruturadas onde acesso e movimento na casa necessitam ser 
controlados no interesse do morador individual ou grupo de residentes, casas com sistemas 
anelares normalmente suportam situações sociais onde a interface dominante na habitação é 
entre um anfitrião individual e seus hóspedes ou entre algum grupo de residentes na casa e os 
seus visitantes´ (Hanson, 1998, p.279) 

3.3. Genótipo de desigualdades e fator de diferença 
Um genótipo de desigualdades é um padrão comum de desigualdades `Na medida em que existem 
recorrências na sequência das desigualdades, então nós podemos dizer que existe um padrão comum 
na maneira na qual diferentes funções são espacializadas na habitação´  (Hillier, 1996, p.36).  Um 
genótipo de desigualdades caracterizado pelo nível de integração dos espaços na casa original tal como 
b < k < sy < li, indicando uma ordem de integração com o espaço íntimo do dormitório (b) como o 
menos integrado e o espaço social da sala de estar (li) como o mais integrado, correspondendo ao tipo 
de uso realizado normalmente nestes espaços em habitações sociais, prevaleceria para as 22 casas 
ocupadas e modificadas na Vila Farrapos?  Nas casas com sistemas do tipo d prevalece parcialmente, 
com uma inversão de li (estar) < sy (pátio lateral)  em 3 das 4 casas.  Nos sistemas do tipo b, sy < k 
(cozinha) em 3 das 4 casas.  Nos sistemas do tipo c, a seguinte ordem dos valores de integração é 
encontrada, revelando uma variabilidade na ordem dos níveis de integração dos diferentes espaços: li 
< sy (1 casa), k < b (2 casas), b<sy<k<li (2 casas), b<sy<li<k (1 casa), b<li<k<sy (1 casa), b<li<sy<k 
(1 casa), sy < b < li < k (1 casa), sy < b < k < li (1 casa), k< sy < li < b (1 casa),  k< sy < b < li (1 casa).  

A extensão da variabilidade dos valores de integração de diferentes espaços num único sistema pode 
ser quantificado pela comparação dos valores dos espaços mais integrados e mais segregados com o 
valor médio de integração para o sistema (p.ex. Hanson, 1998).  O grau de diferenciação entre os 
valores de integração é um dos meios de mostrar quão fortemente as relações sociais se manifestam 
através dos espaços (Hillier et al, 1987). Isto pode ser expresso como um `fator de diferença´, que 
mede quão forte ou fracamente uma relação consistente é mantida em determinado padrão espacial, 
calculando o grau de diferença entre os valores de integração de qualquer três (ou mais, com uma 
fórmula modificada) espaços ou funções num sistema (Orhun et al,  1995; Hillier et al, 1987).     
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Figura 1    Plantas analisadas pelo Spatialist, plantas 
da casa original e das modificadas 17 e 26 

Portanto, o fator de diferença mede o grau de 
diferença na configuração espacial representada 
pelos valores de integração, revelando o quanto 
esta diferença entre três ou mais espaços é 
consistente para um amostra de casas.  O cálculo 
do fator de diferença já foi demonstrado na 
literatura pertinente (p.ex. Hanson, 1998; Hillier 
et al, 1987).  Quanto mais próximo de 0 for o 
fator de diferença, mais diferenciados são os 
espaços e, quanto mais próximos de 1, mais 
homogêneos são os espaços, com poucas 
diferenças configuracionais (p.ex. Hanson, 
1998).  O fator de diferença de 0,7282 mostra 
que a casa original com dois dormitórios na Vila 
Farrapos possui a menos homogênea 
configuração espacial dentre os sistemas do tipo 
d, sendo menos homogênea do que 14 das 22 
casas modificadas (Tabela 3, Figura 1).  A casa 
menos diferenciada espacialmente (fator de 
diferença= 0.8557) é uma no sistema do tipo c 
(2bVFM17, Tabela 3, Figura 1), e a mais 
diferenciada espacialmente (fator de 
diferença=0.2200) é uma no sistema do tipo b 
(2bVFM26, Tabela 3, Figura 1).  Todavia, com 
exceção da casa 2bVFM26, independentemente 
do tipo de sistema, as configurações espaciais 
são mais homogêneas do que heterogêneas, 
sugerindo que as relações sociais não tendem a 
se manifestar fortemente nos espaços. 

Também é importante olhar os valores de 
integração de um espaço funcional através de 
diferentes casas, em ordem a verificar sua 
variabilidade. Os valores dos fatores de 
diferença revelam que o segundo pátio lateral 
(0,8634), seguido pelas cozinhas (0,8518) e pelo 
pátio da frente (0,8259) são os espaços mais 
estáveis configuracionalmente através das 22 
casas modificadas. 

Tabela 4   Profundidade média e valores de integração para algumas funções nas casas na VF 
Incluindo os espaços abertos privados    função No. de casos  
Integração média  máxima mínima Fator de diferença  

Espaços internos 
Salas de estar 24 1,3176                    3,490 0,758 0,5230 
Salas de jantar 12 1,2897 2,750 0,753 0,6648 
Cozinhas 30 0,9852 1,399 0,574 0,8518 
Dormitórios 54 0,7511 1,375 0,425 0,7364 
Churrasqueiras 10 0,9412 1,475 0,520 0,7990 
Espaços externos  
Pátios da frente 20 0,8561 1,137 0,425 0,8259 
Primeiro pátio lateral  22 1,1204 2,273 0,554 0,6355 
Segundo pátio lateral   11 0,7924 1,146 0,492 0,8634 
Pátio dos fundos  10 0,7977 1,819 0,453 0,6153 

Obs: quando 2 espaços convexos eram parte da mesma peça, o maior valor de integração foi selecionado para calcular o valor 
de integração médio para determinado espaço de atividades; o número de casos indica o número total daquele espaço de 
atividades específico (em muitas casas, 1 espaço de atividades era igual à 1 peça) e não o número de espaços convexos   

 

 



Os espaços menos estáveis ou mais diferenciados configuracionalmente são as salas de estar, seguidos 
pelos pátios dos fundos (Tabela 4).  Isto deve-se, por exemplo, ao fato de que, quando uma segunda 
sala de estar foi adicionada à residência, esta tendia a estar mais segregada na configuração espacial 
como nas casas 2bVFM28 (Tabela 1) e 2bVFM23 (Tabela 2). 

3.4. Padrões de configurações e trnasformações espaciais e atitudes dos residentes    
A seguir é revelado como estes padrões de configuração e transformações espaciais afetam as atitudes 
dos residentes.  A desagregação por tipo de sistema espacial não foi tentada neste artigo, mas poderia ser 
útil em ordem a verificar o quanto diferentes tipos de sistemas espaciais habitacionais poderiam afetar  as 
atitudes dos residentes em relação aos espaços internos e externos das residências.  Atitudes positivas em 
relação à habitação e às suas peças foram expressas por 59.1% dos respondentes, enquanto 31.8% 
estavam insatisfeitos em ambos os casos.  Uma percentagem menor (54.5%) estava satisfeita com o 
layout interno da casa, enquanto 31.8% estavam insatisfeitos.  Níveis de satisfação sobre a 
acessibilidade de uma peça à outra eram positivos para 68.2% dos residentes e negativos para 27.3%.  
Atitudes positivas sobre aumentos realizados (ou não) nas casas foram expressados por 72.7% dos 
respondentes, enquanto 27.3% estavam insatisfeitos.  Portanto estes resultados indicam que uma 
parcela expressiva dos respondentes, em torno de um terço, não tiveram as suas necessidades 
preenchidas pelas novas configurações espaciais. 

Contudo, a clara maioria (81.8%) daqueles vivendo nas casas modificadas concordavam com a 
afirmação de que o tamanho da habitação era um dos maiores problemas originais das casas.  Ainda, 
86.4% concordavam que era muito importante poder alterar o tamanho da habitação, 54.5% 
concordavam com a asserção de que teria feito alterações em qualquer tipo de habitação, e metade dos 
respondentes ainda desejavam adicionar novas peças às suas habitações.  Por outro lado, 100% 
concordavam que seria muito melhor caso não precisassem fazer modificações, indicando que uma 
configuração adequada em termos de conexões e dimensionamento, seria um importante atributo do 
projeto original da habitação social.     

3.5.  Espaços abertos privados           
O uso dos espaços abertos privados está relacionado: à praticamente, uma falta de uso dos pátios dos 
fundos para a recreação de adultos e para a plantação de vegetais, e ao uso dos pátios laterais como 
passagem de pedestres (59.1%) e para a secagem de roupas (50%), seguido pela recreação de crianças 
(18.2%).  Menos da metade (40.9%) dos respondentes usavam o pátio dos fundos para a secagem de 
roupas, sendo a recreação de crianças a segunda atividade desenvolvida (13.6%).  O pátio da frente é 
utilizado principalmente para contemplação (72.7%), recreação de crianças (59.1%) e adultos (36.4%).  
As razões por detrás destas diferenças parecem estar relacionadas ao pequeno espaço deixado nos 
pátios dos fundos das casas modificadas, o que impediu o desenvolvimento de muitas atividades. 
Níveis de satisfação com o uso dado ao pátio da frente e ao pátio dos fundos eram o mesmo (54.5% 
sat. e 45.5% insat.).  Níveis de satisfação sobre o uso dado aos pátios laterais são um pouco mais 
positivos (68.2% sat.), embora ainda revelem uma clara percentagem de residentes insatisfeitos 
(31,8%).  Adicionalmente, mais da metade (54.5%) dos residentes das casas modificadas concordavam 
com a afirmação que ´um dos maiores problemas originais era o tamanho do terreno´ (136m2).  Ainda, 
63.6% gostariam de aumentar o tamanho do espaço aberto privado de suas casas.  Estes resultados 
sugerem que os espaços abertos privados são integrantes importantes das configurações espaciais, 
incluindo a existência de um pátio dos fundos adequadamente dimensionado.        

4. CONCLUSÃO   
Este artigo explorou como habitações sociais modificadas tem sido configuradas espacialmente  e 
quais são as atitudes resultantes dos moradores.  A expressiva maioria das configurações espaciais das 
casas modificadas estabeleciam, através de seus sistemas anelares, um suporte para a interação social, 
embora exercessem um maior controle sobre o movimento de moradores e visitantes, com uma maior 
restrição na escolha de caminhos, quando comparados com a configuração espacial da casa original.  
Também é apresentado como resultado neste artigo a idéia de que algumas das, topologicamente, 
distintas configurações espaciais e conexões foram incorporadas nas 22 casas modificadas na Vila 
Farrapos, não porque elas eram uma consequência natural de relações sociais pretendidas mas porque 



os moradores foram forçados a construir de tais maneiras, devido ao tamanho do terreno original e da 
moradia, assim como da configuração espacial.   

As atitudes dos residentes em relação às casas modificadas sem extensões isoladas nos fundos dos 
pátios na Vila Farrapos, revelam sentimentos negativos expressivos tanto sobre os espaços internos 
quanto sobre os espaços externos.  As razões parecem estar relacionadas às ocupações extensivas dos 
espaços externos pelos espaços internos, que afetaram negativamente o tipo de uso dos espaços 
externos e a qualidade de uso dos espaços internos.  Esta qualidade negativa foi parcialmente traduzida 
nas configurações espaciais, onde algumas funções foram afetadas pelo tipo de conexões e posição 
relativa no sistema.  Ainda, o tamanho original da habitação era um problema para os residentes, assim 
como era o tamanho do terreno.  Estas atitudes foram traduzidas claramente no fato de que a maioria 
daqueles vivendo nas 22 casas investigadas na Vila Farrapos, não gostariam de viver num lugar 
similar, caso mudassem.  Estes resultados indicam que modificações por si mesmas não, 
necessariamente, resultam em ligação e permanência no lugar. 

O aprofundamento das investigações se faz necessário com o objetivo de verificar as relações entre 
configurações espaciais específicas e as atitudes e comportamentos dos residentes.  A privacidade 
visual no interior pode ser uma variável importante a ser considerada na pesquisa envolvendo o 
sistema de relações espaciais na habitação social.  Os conceitos de integração e segregação podem ser 
utilizados para revelarem distintos níveis de privacidade, assim como o conceito de campos visuais a 
partir de pontos específicos no interior da habitação. 
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