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Considerações prévias.
. Sobre o processo metodológico – o enquadramento do processo científico

e a estrutura formal da tese de dissertação e seu suporte metodológico
científico.

O doutoramento é um momento decisivo para quem, como nós, sempre pretendeu
abraçar a carreira académica.

As dúvidas, para não dizer dificuldades de toda a ordem, que se deparam para
quem começa a desbravar a matéria que se propôs trabalhar, começam
imediatamente a seguir às primeiras certezas que se julga ter, quando se elabora o
tema e se procura justificar o título para a sua apresentação aos órgãos competentes
da Faculdade de Arquitectura.

Só a humildade perante a dimensão do conhecimento que é necessário ter permite
que a atitude não seja logo a de desistência. E não fora o apoio de toda a natureza
que encontrámos por parte daqueles que nos rodeiam, desde a família, que foi quem
mais sofreu, passando pelos órgãos da Faculdade que nunca nos faltaram com
apoios logísticos e financeiros, sendo de toda a justiça referir aqui, especialmente, o
estimulo que sempre recebemos dos nossos antigos professores2, sem o qual não era
possível ter realizado este trabalho, dos nossos orientadores, Professor Titular Murillo
Marx3 e Professor Auxiliar João Sousa Morais4, e dos nossos colegas, que por certo,
a força que nos impulsionava teria esmorecido, e, porventura, a nossa opção que se
traduziu na apresentação desta tese, teria sido bem diferente.

Com toda a imodéstia que isso pode aparentar, mas que representa bem o que
então sentimos, apetecia-nos repetir aqui as palavras de Tomás Morus na epístola a
Pedro Giles5:

                                                  
2 Professores da Universidade Técnica de Lisboa, (UTL), Faculdade de Arquitectura, (FA).
3 Professor Titular da Universidade de São Paulo, (USP), Faculdade de Arquitectura e Urbanismo, (FAU).
4 Professor Auxiliar da Universidade Técnica de Lisboa, (UTL), Faculdade de Arquitectura, (FA).
5 Ver a obra, A Utopia, Tomás Morus, Colecção de Ensaios, Lisboa, Guimarães Editores, 2003.

 Fig.1, Retrato de Tomás Morus, Basileia, 1557. A Utopia, Tomás Morus,
Colecção de Ensaios, Lisboa Guimarães Editores, 2003.
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(...)Quanto mais a minha redacção se aproximava da sua familiar simplicidade, mais
ela se acercava da exactidão que deve ser, e que é o meu único cuidado neste
assunto", pelo menos, espero que assim aconteça, e que assim seja, "(...) Reconheço
que todas as circunstâncias, meu caro Pedro, me facilitaram o trabalho a ponto de
nada me restar para fazer. Decerto que, se fosse necessário inventar o que vem a
seguir, ou dar-lhe uma forma, um homem, mesmo inteligente, mesmo instruído, teria
necessidade de tempo e estudo. Se me pedissem um relato não apenas exacto mas
também elegante, nunca disporia, nem de tempo, nem de zelo que me permitissem
levar a tarefa a efeito. Mas, liberado dos escrúpulos que me teriam custado trabalho
tanto trabalho, só tinha de consignar por escrito o que havia escutado, o que era fácil.
Todavia, para concluir este fácil, os meus compromissos deixam-me, em tempo livre,
menos que nada. Estive comprometido em trabalhos de justiça, já em arbitragens, já
em julgamentos, a visitar uns por causa do meu ofício, e outros por causa dos meus
assuntos. Passo quase todo o dia fora de casa, ocupado em assuntos alheios, e o
resto do tempo que fica para mim, isto é, para a correspondência, é nenhum.
Quando regresso a casa, tenho de conversar com a minha mulher, de brincar com as
crianças, de me entender com o pessoal doméstico. Meto estas coisas nos afazeres,
pois têm de ser feitas, e têm de o ser caso não queiramos ser estranhos em nossa
própria casa, sendo necessário ter as mais simpáticas relações com os companheiros
de vida que a natureza ou o acaso nos deram, ou que nós escolhemos, sem ir ao
ponto de os mimar por excesso de familiaridade, nem de fazer, dos servos, senhores.
Tudo isto leva os dias, os meses, os anos. Podereis perguntar, então quando
escreveis? Bom, na medida em que não mencionei os tempos de dormir e das
refeições - às quais certas pessoas dão tantas horas como ao sono - que devoram
quase metade da vida, o pouco tempo que me resta ainda tem de ser subtraído ao
sono e às refeições. Como esse tempo é pouco, avanço com vagar, mas enfim o
bastante para concluir A Utopia, que vos envio, caro Pedro, para que a leiais e para
que, se acaso esqueci algo, me possais lembrá-lo.
Estou confiante neste relato, pois desejaria que a minha inteligência e a minha
subtileza estivessem acima do padrão da minha memória, mas não estou certo de
que algo não houvesse sido esquecido(…)."

Ressalvadas as proporções, quando nos apercebemos da dimensão das
dificuldades que tínhamos pela frente e da necessidade de ter mais tempo disponível
para este estudo também nos vimos obrigados ao abandono da quase totalidade da
nossa actividade extra - escolar, para concentrar quase todo o tempo na leitura e
redacção desta tese.  E assim, se tivéssemos as qualidades necessárias seriam do
mesmo teor das expressas na carta de Tomás Morus.

A grande abrangência, a inter-relação temática, e as suas contaminações
interdisciplinares, obrigaram ao envolvimento contextual com um sentido alargado,
que determinou, naturalmente, uma enorme dispersão, e assim não foram das
menores dificuldades.

Para uma melhor percepção do tema, ou melhor dos temas, avançávamos com a
análise e interpretação de um conjunto de estudos científicos, de autores, e de outras
áreas de estudo que foram fundamentais para a definição do nosso próprio percurso.
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  As conclusões que daí retirávamos eram semelhantes às nossas, no que toca aos
conceitos, embora suportados em diferentes metodologias e com abordagens
distintas ao nível dos procedimentos de forma e de conteúdo.

Tentámos, por isso, verificar sempre em cada um deles a sua aplicabilidade analítica,
a sua metodologia e a sua construção científica aplicada ao nosso caso de estudo e
ao tema que nos tínhamos proposto tratar. Seria um processo de verificação que viria
a tornar-se extremamente moroso e onde, por vezes, era difícil conciliar posições por
forma a obter consensos. Difícil, mas não impossível.

A primeira dúvida, que logo nos ocorreu foi por onde começar. Pelo meio - foi a
nossa resposta. Sempre pelo meio, baseando-nos na ideia de Gilles Deleuze,6 de que
nada começa no princípio, pois já haverá sempre algo antes do princípio, algo já
pensado, algo já realizado, e também haverá sempre algo mais a estudar no futuro
sobre a mesma matéria.

Outra das dúvidas com que nos confrontámos foi aquela que Platão abordou no “Mito
da Caverna”, quando considera que o Homem está encerrado numa caverna e não
pode ver o mundo realmente como ele é, porque esse homem só consegue ver as
sombras reproduzidas nas paredes dessa caverna, dadas pela luz e formas do mundo
exterior.

                                                  
6 Ver noção de Gilles Deleuze, in Conversações, ibidem op.cit. entrevista sobre Mil Planaltos e ver metodologia
protagonizada por Jean Baudrillard, in o Crime Perfeito, ed. Relógios de Água, 1996. Neste texto aborda-se a
noção de realidade e a forma de consciencialização da realidade onde este autor utiliza na sua metodologia o
recurso à inversão de conceitos e o recurso à negação dum fenómeno, exemplo da realidade I irrealidade / ilusão,
como forma de verificação e consciencialização desse fenómeno.

Fig. 2, A garagem hermética 1, Moébius, ed
meribérica/liber Lisboa,1990.
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Fig. 2A, Imagem “a Utopia” – Arquitectura antropomórfica - relação da integração metamórfica da imagem do
homem com o território, com a natureza, in Voyages en Utopie, Schuiten & Peeters, ed. Caterman, 2000.
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 Com efeito, considerava aquele filosofo grego, na sua concepção do mundo, que
este era constituído por um Mundo superior, afecto aos deuses. Esse mundo, seria o
mundo da razão, das ideias e da eternidade; haveria, no entanto, também um outro
mundo, o mundo inferior, temporal, do existe e deixará de existir, e que seria a cópia
do mundo superior.

Como tal, considerava, por exemplo, que havia duas formas de proceder na
actividade artística: a primeira, a imitação da natureza, o que este, considerava
descabido, pois o mundo inferior já era a cópia do superior; a segunda, aquela em que
o artista poderia desenvolver uma ideia, mas essa forma poderia ser ela própria
enganadora, porque esse artista não estaria capacitado em estabelecer a ideia só
afecta ao mundo superior, esse mundo das ideias e da razão.

Platão não considerava a actividade artística como forma de elevação da
consciência, dado que só reproduzia as imagens dessas sombras. Para ele, elevação
do conhecimento só era possível através da palavra. Essa elevação do conhecimento,
esse aperfeiçoamento suportado na razão e na consciência seria a única forma de
quebrarmos as correntes que amarram o homem à sua caverna e assim permitir que
ele, já mais sabedor, consiga vislumbrar a luz exterior à caverna.

No entanto, chama-nos à atenção para o facto de que, depois de deter o
conhecimento e a sabedoria, o homem que pretenda o regresso à sua caverna
poderá ser visto como um louco por aqueles que por lá permaneceram.

  O que pretendemos dizer, com este sentido figurado do Mito da Caverna, é que, de
facto, quando partimos para este estudo haveria, com certeza, um determinado
conhecimento de base, dado pelo conhecimento adquirido até então, por via
académica, por via da docência, por via profissional, e até por via experimental,
nomeadamente, pelo conhecimento específico e prático da área disciplinar, e mesmo
do conhecimento do local de estudo.

 Considerámos, por isso, que poderíamos ainda estar "acorrentados" a uma visão
parcelar, especifica, e, por isso, eventualmente redutora, resultante desse
conhecimento.

Tentámos, assim, projectar-nos para "fora de muros", ou seja, explorar outras
metodologias e outras áreas disciplinares afectas ao estudo científico, que ainda
pareciam pouco definida, as quais poderiam ser trazidas para este estudo, mesmo
podendo ser, ou sendo só, consideradas como ressonâncias.
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Fig.3 e 4  Imagem “a Utopia” – A Torre, ver o sentido dado pela projecção parcial vista de dentro para fora de
muros ou de fora para dentro e a consciencialização de outras realidades, in Voyages en Utopie, Schuiten &
Peeters, ed. Caterman, 2000, e dado ainda, in A Torre, Schuiten & Peeters, Edições 70, 1989.
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Fig. 4, Imagem “a Utopia” - a domesticação da paisagem e do território, in Voyages en Utopie, Schuiten & Peeters,
ed. Caterman, 2000 e in Les Cités obscures, L´Archiviste, Schuiten & Peeters, ed. Caterman, 1987.
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Introdução.

- O plano da dissertação,
 . Os objectivos e a justificação do tema proposto.

Estando inerentes ao património, ao território, ao espaço urbano e ao seu
edificado um conjunto de preocupações associadas aos ambientes urbanos e sendo
esta área disciplinar um campo privilegiado da Arquitectura, vista como um todo,
alargada desde o seu edificado à escala da cidade, tornar-se-á necessário
compreender todos os processos subjacentes ao acto projectual do edificado e do seu
espaço, através das metodologias aplicadas, através da análise dum caso de estudo
e do confronto analógico, que pode vir a ser traduzível num conjunto de códigos e
regras de composição histórica e temporalmente identificáveis.

Tendo como objecto de estudo, em arquitectura, na área de projecto, o edificado
arquitectónico, o espaço do lugar urbano, a topologia do lugar e todos os processos
de desenho, associados à compreensão, ao conhecimento e à composição da forma
urbana, do seu território, e do seu edificado, considerámos cientificamente relevante
abordar este tema, tendo como objectivo, uma sua contribuição para a metodologia
projectual do espaço urbano e das estruturas de suporte em Arquitectura. Esse
contributo será aqui suportado pela compreensão do território, da paisagem, da
topologia do lugar e do seu edificado, nomeadamente do seu património. Esta
contribuição vai ser fundamentada pelo estudo da metodologia de abordagem do
projecto urbano e do seu edificado, em Arquitectura, recorrendo à história enquanto
suporte disciplinar.

 Com efeito, esta abordagem pretende, através de instrumentos metodológicos e
teóricos, compreender os aspectos inerentes ao campo processual do projecto do
espaço urbano, associado ao seu edificado, indissociável da Arquitectura, no
entendimento topológico7 dos seus elementos geradores, na organização e
transformação do território8, do lugar e do edificado.

                                                  
7  Entendemos este sentido topológico como sendo a acção metodológica de colocação estratégica e intencional de
elementos edificatórios no território e no lugar, por forma a obter os objectivos pretendidos para um lugar. Esse
sentido topológico tem como objectivo estratégico a articulação, a transformação e a domesticação da paisagem
natural entendida como um todo (natural e artificial).
8 Ver sentido dado ao território por Norberg- Schultz, in a paisagem e a obra, entendido como uma paisagem vista
como um todo, que associa a paisagem natural e a paisagem construída, rural, urbana e o objecto arquitectónico.
Ver ainda o sentido dado à noção de paisagem por Ignasi de Sola – Morales, in Territórios pp.153 a 158 ed. GG.
Este autor considera que o termo paisagem advém da palavra em latim do baixo império pagus que designa o lugar
e o território onde o homem mora. Nesse sentido, podemos estabelecer que esta noção de paisagem implica a
domesticação e edificação da paisagem natural a partir da construção dum mundo rural e urbano. Esta leitura
implica uma experimentação e interacção do indivíduo com essa paisagem. Essa experiência da paisagem deve ser
considerada como uma construção espacial e cultural que integra o ambiente natural e artificial construído pelo
homem, por sistemas físicos, sociais, políticos e económicos. Ainda hoje subsiste a tendência de afastar o Homem
da sua condição natural, da natureza. Esta discussão teve início no século XVIII, com Rousseau. A natureza seria o
estado natural inicial dum lugar no seu estado virgem produzida pelos fenómenos exclusivamente naturais que
excluíam o homem. Desta visão do território da paisagem natural que exclui o homem e da visão da paisagem
artificial que o inclui, surge a tendência da visão pictórica do entendimento da paisagem natural e artificial. Esta
visão é perspectivada pelo indivíduo no sentido do exterior para o interior, de fora para dentro. A sua construção
formal parte dum entendimento dos limites da observação estabelecidas pelo observador. Esta visão é feita pela
leitura da superfície e incorpora a noção do espaço-tempo na experiência de movimento produzida pela acção
nesse espaço e nesse tempo. Esse sentido vai sustentar a leitura da experiência da compreensão da paisagem
produzida pelo individuo ao deambular, ao passear, ao caminhar perspectivando esses limites espaciais finitos
produzidos num tempo finito. Esta noção de percurso no território, na paisagem, vem sendo alterada com o
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Deste modo, pretende-se abordar o estudo da forma urbana e do seu edificado,
no entendimento topológico, da cidade portuguesa e dos seus elementos
constituintes, bem como averiguar a importância da leitura do edificado do
arquitectónico quando associado ao espaço público, à praça, ao largo, à rua, e ao
edificado corrente, na estrutura de composição topológica da cidade e na formação
dum pré - referencial identificativo da memória do individuo.

 Desta forma, considerámos, no âmbito do nosso estudo, o processo da formação
dum referencial prévio identificativo da memória dos indivíduos. Para ele,
considerámos que será fundamental compreender as suas metodologias inerentes,
entendidas, por exemplo, na relação entre a noção de centro e de limite, entre o
entendimento do que é considerado como sendo uma área homogénea, com
elementos contrastantes, com os pontos marcantes formais/funcionais e, ainda, o
entendimento na identificação do sistema de utilização de alteração de escalas ao
nível do espaço público e do edificado, como processo dinamizador da leitura do
lugar.

        Nesse sentido, será feita uma tentativa de encontrar os elementos analógicos, ao
nível do desenho do edificado e da forma urbana, associadas às suas geometrias
expressas ao nível da composição do desenho e ao nível da função.

  Pretende-se, ainda, desenvolver o espírito crítico na compreensão e análise das
estruturas tipológicas urbanas e arquitectónicas dominantes, associadas aos
diferentes tempos e modelos, bem como o entendimento topológico das relações
entre o espaço público-privado e seus elementos constituintes, interpretando uma
relação harmónica indissociável entre as estruturas arquitectónicas, o seu património,
a urbe e o território, e entre o ambiente natural e o ambiente construído.9

Para garantir maior eficácia e aprofundamento científico, dada a grande amplitude
do tema, restringiremos o campo de investigação deste trabalho ao projecto urbano
português no Brasil, evidenciando o estudo das metodologias do projecto urbano da
antiga capitania de Goiás e do caso particular de Vila Boa de Goiás e dos seus
arraiais circunvizinhos.10 Estes núcleos urbanos inserem-se num conjunto de vilas
portuguesas edificadas no Brasil, por directiva régia, no início do século XVIII, onde
pode existir um corpo teórico projectual .

                                                                                                                                                                                    
movimento moderno, com a consequente transformação da noção de tempo e de movimento que falaremos no
capítulo o Tempo e a Arquitectura.

9 A análise morfológica é, assim, um método de observação das relações da forma e estabelecimento de um
sistema estratificado, identificável, de formas repetidas que se traduzem na criação de tipologias. Considerámos
de grande importância, nesse processo analógico da história da forma urbana, o caso do projecto urbano
português, no entendimento do desenho do objecto arquitectónico e da cidade, uma vez que são representadas
um conjunto de experiências de projecto de edificado e da cidade identificáveis num determinado espaço de tempo
e onde pode estar subjacente um pensamento de resoluções de problemas urbanos e territoriais e a constituição
de soluções.
10 O nosso caso de estudo é constituído por um conjunto de sete lugares: A vila de Villa Boa de Goyás; O Arraial
de Meia Ponte; O Arraial de Pillar; O Arraial de Corumbá de Goiás; O Arraial do Corgo de Jaraguá; O Arraial de
Bonfim; e a Aldeia de São Jozé de Mossamedes.
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Fig.5, Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas huma das do centro da Amércia Meredional
pentencente ao Reino de Portugal que se tirou por ordem do Ill.moe Ex.mo S.r Ioze de Almeida  de Vasconcelos
de Soveral e Carvalho. Governador e Capp.m Gn.al da dita Capitania do dia 26 de Iulho de 77 the   de Mayo de 78
. Por Thomas de Sousa Sargento Mor do regimento da Cavalaria Auciliar da mesma Capitania, sendo quaze toda
vista por sua Ex.ª aquem o Autor acompanhou em todo o tempo do seu governo.  Inclui advertencies com legenda
explicativa. Datação –1778, cota 10.01. 2065, Ms: color, Arquivo Histórico Militar, Palácio Duque de Caxias, Rio de
Janeiro.
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Fig.6, Mapa do Certão de Pilois e Rio Claro, que mostra os rios com diamantes e os que tem faisqueiras de ouro,
mostra o casario de Vila Boa de Goiás, feio por Jozé Thomas de Villanova natural desta Vila de Goiás. identifica
Vila Boa de Goiás, os rios auriferos e diamantinos; Mapa a nanquim e aguarela s. papel entelado,.Mapa Geral;
Colecção Lamego, - Manuscritos e mapas originais, Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São
Paulo (USP).

O interesse deste caso particular prende-se com a possibilidade de compreensão
do processo metodológico de formação do projecto urbano e seu edificado, através do
acto de referenciar os elementos geradores na organização e transformação do
território, bem como a interpretação e composição dos traçados urbanos anteriores à
carta de fundação régia, o Arraial de Sant’ana, futura Vila Boa de Goiás e, ainda, a
sua ampliação após a fundação da mesma.

Com efeito, este estudo tenta entender o processo como sendo um todo, que
pode ter condicionado e justificado a formação da vila, através dos instrumentos
metodológicos já referidos. Essa metodologia compreende, ainda, a análise
comparativa, a partir de fontes documentais e cartográficas, dos arraiais
circunvizinhos no Estado de Goiás.

Desta forma, pretende-se estudar a metodologia do processo, do projecto e da
execução na formação do antigo núcleo do Arraial de Sant’ana, na organização do
território numa fase inicial de assentamento, contrapondo, depois, com os traçados
presentes, nomeadamente, na Carta Topográfica de 1782.
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Pretende-se compreender as relações topológicas existentes entre o edificado,
entre a vila e o seu território, nomeadamente, na articulação de percursos
estratégicos de ligação entre os Arraiais no Estado de Goiás e as Capitanias
circunvizinhas, nomeadamente as Capitanias do Mato Grosso e de Minas Gerais.

Nesse sentido, queremos identificar as suas estruturas de suporte, do
património, do território e da topologia do lugar. A identificação dessas estruturas
passa por abordar a interpretação da arquitectura e do desenho urbano da cidade
portuguesa e seus elementos constituintes edificados.

Deste modo, pretende-se obter o entendimento da forma como o edificado se
compõe na sua morfologia urbana e na sua articulação territorial. Ou seja,
compreender a articulação do edificado, em relação ao sistema físico do sítio, do
lugar e dos seus elementos potenciadores da estrutura urbana.

Pretende-se, igualmente, entender a relação do edificado na leitura do lugar e
da paisagem. Compreender a leitura cénica do lugar potencialmente protagonizada
pela envolvente e pelo seu edificado, entendidos como um campo referencial da
memória dos indivíduos. Ou seja, entender a forma de reconhecimento que os
indivíduos obtêm em relação à leitura topológica dos espaços e do edificado públicos
– privados, nomeadamente, nos domínios da sua morfologia e da sua função social,
ética, estética e política.

Desta forma, queremos identificar o sistema morfológico alargado ou
elementar, do lugar quando associado ao seu edificado, e assim interpretar a sua
estratégia topológica e seus instrumentos mínimos utilizados como sendo um suporte
metodológico neste processo.

No âmbito desse sistema morfológico, deseja-se compreender a forma de
interpretação que o individuo obtêm em relação ao traçado urbano do lugar, em
relação à estrutura fundiária do parcelamento, suas geometrias, e em relação à
composição e ao posicionamento topológico da praça, da rua e do seu edificado.

 Pretende-se, ainda, perspectivar a leitura da noção topológica de limite do
lugar, do sistema morfológico articulado com o seu edificado.

Assim, e em relação ao caso de estudo,11 perspectivámos a investigação,
tendo em conta o contexto específico do urbanismo colonial português. Ou seja,
avaliaremos esse contexto na perspectiva da compreensão da evolução da história
económica e social portuguesa e seu reflexo no processo da colonização territorial e
da construção da cidade do Brasil e especificamente da antiga Capitania de Goiás.

 Para esse efeito, investigámos as cidades portuguesas no Brasil e Ultramar,
anteriores às cartas de fundação. Investigámos a cidade de fundação recorrendo ao
estudo das cidades de fundação e às suas cartas de fundação das vilas ultramarinas
portuguesas no Brasil. Investigámos, igualmente, as cidades de fundação hispânica,
desse mesmo período temporal. Investigámos o processo de divulgação e do
conhecimento obtidos pelos tratados de arquitectura e urbanismo desse período
temporal; Estudámos o processo de constituição da cidade defensiva costeira, de

                                                  
11 O caso de estudo já referido é: A vila de Villa Boa de Goyás; O Arraial de Meia Ponte; O Arraial de Corumbá; O
Arraial de Pillar; O Arraial do Corgo de Jaraguá; O Arraial de Bonfim, e a Aldeia de São Jozé de Mossamedes.
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afirmação de posse e defesa da costa do Brasil; Investigámos o processo de
formação da cidade de penetração, defensiva das fronteiras com colónias espanholas
do oeste e, ainda, as cidades de penetração do centro-oeste do Brasil. E vai ser
nesse âmbito específico do urbanismo colonial português e, especificamente, do
território e da cidade portuguesa de penetração do centro-oeste do Brasil, na antiga
Capitania de Goiás, que procedemos à identificação e ao estudo das estruturas de
suporte do património, do território do seu edificado e da topológica do lugar, na
antiga capitania de Goiás.

Assim, investigámos o processo de fundação da cidade de bandeirantes e
mineiras na conquista do centro-oeste do Brasil. Estudámos o território da Capitania
de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso associada à sua geo-morfologia,  topografia,
hidrografia e estrutura física do território.

Para esse efeito, analisámos a morfologia dos locais seleccionados,
analisámos as preexistências edificadas e a sua articulação com os elementos
naturais, analisámos as tipologias urbanas, a articulação com a sua estrutura e os
seus elementos principais portantes, geradores do plano. Analisámos o plano da carta
de fundação segundo os seus percursos e movimentos urbanos. Analisámos o plano
da carta de fundação segundo os seus lugares associados às permanências urbanas.
Ou seja, analisámos o plano da carta de fundação, as tipologias edificadoras
subjacentes ao acto do projecto do desenho urbano e ao edificado, nomeadamente,
os seus traçados, e as suas tipologias de quarteirão e os seus edifícios.

Deste modo, analisámos o edificado específico de carácter excepcional e as
suas envolventes, como são exemplo, o Palácio do Governador; as Igrejas; a Casa da
Câmara e Cadeia; a Casa da Contadoria da Fazenda Pública; a Fundição e o
Fontanário.

Analisámos, ainda, as estruturas edificatórias secundárias e os elementos de
acompanhamento de composição do desenho urbano, nomeadamente o edificado
habitacional de carácter de acompanhamento e os equipamentos considerados de
valor secundário na hierarquização do edificado público e dos espaços públicos,.

 Após a compreensão analítica e perceptiva individualizada dos lugares
seleccionados, do seu edificado e decorrente da metodologia de investigação,
estabelecemos a análise comparativa dos processos de formação desses lugares e
do seu edificado, segundo a nossa estrutura metodológica de abordagem.

Em relação à estrutura da dissertação, entendemos que deveríamos delimitar o
nosso campo de investigação para obter uma melhor sistematização da dissertação.
Por isso, considerámos como limite da estrutura da investigação três formas de
limites: os limites temporais, os limites temáticos e os limites físicos. Como limite
temporal, estabelecemos o período balizado entre o século XVII e o século XVIII e a
sua evolução até à contemporaneidade. Como limites temáticos, considerámos o
estudo em Arquitectura, na área da metodologia do Projecto, do Património, do
Território e da Topologia do lugar no Brasil, no Estado de Goiás. Como limite físico
delimitámos a área de estudo à sede de Capitania, a Vila Boa de Goiás, a cinco dos
seus arraiais circunvizinhos fundados no período mineiro e ainda a uma aldeia Índia
f u n d a d a  e m  i g u a l  p e r í o d o .
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. A metodologia e o processo.

Podemos dizer que nesta estrutura metodológica da dissertação existem três
componentes de investigação, que vão estar associadas a quatro fases da
dissertação: a primeira componente é a forma de enquadramento da noção do sentido
científico que podemos querer ver clarificada e implementada neste estudo; a
segunda componente é a identificação de fontes documentais e a clarificação de
conceitos que suportam o campo teórico temático da dissertação; a terceira
componente é a construção da forma metodológica e o entendimento da sua
aplicação no nosso caso de estudo, segundo duas componentes referidas
anteriormente, ou seja, é a aplicação, no caso de estudo, dos conceitos defendidos,
no sentido da aplicação dessa mesma forma científica adoptada e cuja identificação
da sua metodologia de suporte que se aplica ao caso de estudo.

Estritamente associado ao caso de estudo podemos considerar quatro fases na
nossa metodologia da Dissertação. A primeira fase de investigação é a recolha prévia
de informação gráfica e documental, obtida em acervos históricos, documentais e
com recolha de informação no local. A segunda fase pode ser considerada como
sendo o processo de identificação, de informação, de constituição e de adopção dum
corpo teórico suportado por conceitos referência. A terceira fase é a análise do caso
de estudo aplicada segundo dois pontos de vista de abordagem: em primeiro, tendo
como base a análise morfológica do edificado e do lugar e, em segundo, tendo como
base a análise experimental percepcional obtida no local. A quarta fase desta
metodologia, pode ser entendida como sendo a fase final, dada pelas hipotéticas
conclusões, que vão sendo obtidas no decurso das fases anteriores.

Assim, estabelecemos uma metodologia de trabalho para cada uma destas
componentes ou fases.

Em relação à primeira e segunda componente podemos considerar que
decorrente desta metodologias de investigação vamos ter como entendimento inicial
do processo da formação, a identificação e a adopção da forma e dos conceitos que
suportam a investigação científica da dissertação.

 À medida que o processo de estudo foi evoluindo,12 nas suas diversas fases,
nomeadamente, desde a conceptualização à elaboração do próprio título, fomos
reflectindo e fomo-nos posicionando, no âmbito da interpretação, da forma, do
entendimento dos conceitos no âmbito do património, do território, a topologia do
lugar, e do seu edificado e da forma como influiriam nas metodologias e no projecto
de arquitectura13.

                                                  
12 Nas suas fases entendidas como processo metodológico que já tinha sido realizado e previamente aprovado no
processo de candidatura do tema de doutoramento.
13 Desta forma e para tal considerámos que deveríamos perspectivar um sentido do geral para o particular, do
território para o edificado. Neste âmbito, do nosso caso estudo, considerámos os seguintes pontos de reflexão:
- Pretende-se identificar a forma como o território se reflecte na cidade, através do seu edificado sob o efeito
"zoom"; ou seja, pretender-se-á compreender a estrutura da cidade e da sua articulação com o seu edificado,
articulados e suportados pelo mesmo sistema de composição topológico encontrado para o território.
-  Pretende-se interpretar a consequência dos sucessivos projectos de arquitectura previstos na sequência
temporal prevista para esta dissertação e o seu enquadramento e aplicação no local.
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Entendemos, ainda, que seria igualmente importante reflectir sobre alguns
pontos do estudo, que viemos a designar por sistemas,14 para que deste estudo
possam emanar conclusões que sirvam, para deter um maior conhecimento e uma
nova compreensão deste caso de estudo, deste tema, e para que esse saber se
projecte na aplicação dessas metodologias, no âmbito do projecto de arquitectura.

Nesse sentido, na fase da elaboração da estrutura da forma de redacção do
próprio texto, que pressupõe ser científico, muitas das questões que levantámos
foram sendo clarificadas, com base na própria evolução da investigação científica,
nomeadamente, quanto adoptámos como processo metodológico científico, a
aplicação do conceito da legitimação do problema segundo a sua performatividade e
segundo a paralogia.15

Com efeito, tentámos ter uma leitura pragmática do saber narrativo, seguida
duma leitura suportada segundo o saber científico. Para só depois, já nesta fase final,
poder obter uma leitura do saber científico suportado segundo a aplicação do
processo de legitimação pela perfomatividade e pela paralogia. Este processo de
legitimação passou a ser necessário, dado que o tempo que havíamos programado e
imposto para a conclusão da tese, que já se encontraria em tempo de sinal amarelo.16

                                                                                                                                                                                    
- No sentido da clarificação do ponto anterior, pretende-se compreender o processo do projecto, do ensino, da
arquitectura e do desenho urbano, deste período de fundação dos casos estudo. Tentaremos compreender se
desse processo resultará a aplicação de sistemas de concepção aleatórios, e ou de sistemas pessoais, ou se, pelo
contrário, desse processo resultará, decorrente do tempo e da prática, a formação do ensino da arquitectura e do
desenho urbano das escolas militares.
-  Nesse âmbito, tentaremos verificar se o ensino da arquitectura e o ensino do desenho urbano forneceria ao
engenheiro militar, a componente teórica, prática e instrumental que potenciariam uma análise e intervenção
rigorosa do local.

-  No âmbito do ensino das escolas militares, tentaremos avaliar qual seria o peso da topologia do lugar
entendida como sendo um valor de referência na produção de metodologias de pensamento da cidade e do seu
edificado.

-  No sentido da clarificação do valor de referência da topologia do lugar e do seu edificado, tentaremos
identificar quais foram os modelos utilizados nestes processos ou se não foram utilizados quaisquer modelos.
Desta forma, tentaremos compreender como esses modelos se reflectiriam na fase de concepção, no processo, e
tentaremos compreender como seriam aplicados no local e localmente adaptados. Tentaremos compreender como
é que esse processo projectual resultará. Tentaremos verificar qual será o suporte processual dessa investigação
aplicada, aqui entendida nas suas diversas fases do conhecimento aplicado, do tratamento da informação, da
interpretação da informação, da síntese e da produção do artefacto urbano e edificatório.

- Nesse âmbito do ensino da arquitectura e da sua aplicação projectual tentaremos compreender como foram
feitas, de que forma e quais foram as analogias aplicadas dos modelos de pensamento, da cidade ou dos próprios
modelos. Se foram feitas e sabendo que as analogias hoje também poderão ser uma das formas de suporte
metodológico do projecto de arquitectura e desenho urbano, tentaremos compreender como poderão, ainda hoje,
ser integradas no processo de requalificação da cidade e nos programas de projecto arquitectónico
contemporâneo, sabendo que poderá não haver a utilização dum modelo único como base desse suporte
metodológico do projecto.

14 Sobretudo na interacção de dois sistemas, no sistema temporal e no sistema emocional, e o sistema físico e
morfológico sobre os quais falaremos com maior pormenor no desenvolvimento dos conceitos.
15 Ver a noção de saber científico legitimado pela performatividade e pela paralogia de Jean-François Lyotard na
sua obra, A condição PÓS-MODERNA pp.87, ED. Trajectos, Gradiva, 2003.
16 Ver sinalização adoptada. -Sobre este tempo atribuíremos um código que designámos por Sinalização amarela -
sonorização (+ - ) grave (Ver nota sobre o M. Foucault, de Gilles Deleuze, Conversações, op.cit. quando este se
refere sobre a acto de experimentar). Este tipo de sinalização serve para interiorizar a realidade temporal natural.
Ou seja, essa é a sinalização de alerta que agora já está ligada à terra pelo sistema GPS, processada por via
Satélite, e por todos os meios instrumentais tecnológicos e virtuais que hoje nos são permitidos e que teriam a sua
activação, através dos sistemas de alerta, sonoros e visuais, para que, quando ocorresse um determinado
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Até então, esse investimento temporal traduzira-se com base no conceito de
eficácia, pelo qual nos pautávamos, e que agora teria de ser substituído pelo conceito
de eficiência, em face dos meios que tínhamos, e do conhecimento acumulado até
então. Essa passagem dos termos de eficácia para eficiência permitiu-nos reflectir
sobre o campo do saber, sobre a forma de nos posicionar-mos em face desse saber
científico, e tem como suporte a leitura estruturalista da linguagem de Michel
Foucault,17 e a leitura desconstrutivista de Jacques Derrida.18

Em relação à forma de enquadramento metodológico perspectivámos o nosso
estudo, tendo como suporte alguns pontos aplicados na metodologia da linguagem de
Derrida.19 Considerámos que podem existir, na concepção geral dum processo, dum
discurso, ou dum projecto de arquitectura, uma interpretação análoga dum
pensamento e dum comportamento que se centra, predominantemente, no discurso
do presente,20 do “eu sou”, e não “do eu serei”, ou “do eu fui”.21

Em termos metodológicos esta alteração da posição temporal de interpretação do
“eu”, pensado não no passado, ou não no futuro, altera também o peso entre o
significado e o significante. Esta alteração que é entendida de forma assimétrica, vai
ser transposta para uma serie de conceitos de relações de valores assimétricos, cujo
peso dos factores dialécticos, evidenciam esse desequilíbrio, que tem de ser
reequilibrado.22

Assim, podemos constituir uma metodologia que pretende ter o reencontro com “a
verdade do discurso” cuja forma metodológica pode ser dada pela inversão do campo

                                                                                                                                                                                    
intervalo de tempo, neste caso para findar a dissertação, seriam disparados e experimentados, de forma visível e
audível, num tom amarelo e num tom sonoro + - grave. Esse tempo e esses sinais seriam dados, aquando do
cronograma temporal natural, faltassem nove meses para a gestação da forma da dissertação. Estes alertas
teriam e têm como objectivo fazer o indivíduo baixar à terra, depois dum percurso (Ver texto sobre a noção de
realidade de Jean Baudrillard in o Crime Perfeito (ver texto já referido, do mesmo autor sobre o conhecimento e o
sonho);
17 Ver conceito do estruturalismo de Foucault (teoria do discurso), que suportou a sua própria investigação, no
estudo das linguagens em diversas disciplinas no âmbito dum processo de disciplinação dos sistemas de
dominação da linguagem e do seu paralelo (por exemplo, em relação ao controlo do território pelos Estados). Este
autor teve como metodologia processual, a sistematização do conhecimento do objecto, consubstanciado pela sua
análise organizada de forma estruturada, por camadas, por níveis de entendimento, por estratos temporais, que
passará pelo reconhecimento do seu passado histórico, materialização no presente, depois de prospectivado, no
futuro próximo. Ou seja, o seu processo poderia estar próximo do da arqueologia que poderia recorrer às vistas
aéreas para obter o reconhecimento geral do objecto de estudo, ou seja este afastamento permitirá a identificação
do “todo” do objecto panorâmico (esse afastamento poderá ser também temporal, prospectivo), no entanto, seria
também necessário o conhecimento do que existia antes, do prévio e que tem de ser posto a descoberto, trazido à
face, tal como num achado arqueológico, e para tal seria necessário limpar o dispensável, a poeira, para que se
estabeleça o entendimento, para que os discursos não se tornem impenetráveis ao conhecimento deverá ser
separado do acessório.
18 O desconstrutivismo de Derrida reporta-se, também, às questões da linguagem, do discurso, mas com ênfase
sobres as questões do significante e dos significados (logos). Derrida considera no processo do seu entendimento
do discurso, a existência e a presença incontornável do “logocentrismo” na leitura ocidental do sentido do
significado.
19 Considerámos que essa forma metodológica poderia vir a ser enquadrada nesta metodologia do projecto de
arquitectura. No sentido que vai ser essa a forma como reflectimos sobre esta problemática do discurso e da
redacção da dissertação, no âmbito do processo científico e do processo metodológico do projecto de arquitectura
e, em relação à forma de como nos posicionámos, em face à forma e à lógica deste discurso.
20  Contudo, textualmente, esse presente, poderá ser redigido no tempo verbal do futuro.
21 Segundo este autor essa concepção poderá, em determinadas questões, interferir na importância que será dada
ao significante, que por vezes é entendido e remetido para um plano inferior.
22 Podemos dar como exemplo desse desequilíbrio nas relações entre a forma/conteúdo, entre espírito e a
matéria, entre cultura e natureza, entre a paisagem e o lugar urbano.
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de forças dessas assimetrias e desses factores, para que haja o conhecimento em
consciência, agora dos factores transpostos para um plano igualitário.

Esta metodologia vai ter como pressuposto o estabelecimento intencional,
provocado, do desequilíbrio dos fenómenos, que já haviam sido aceites como
verdadeiros, no nosso espaço – tempo presente, que vão ser entendidos como
portadores duma verdade científica, para que, com esse desequilíbrio, se tenha uma
nova consciência dum algo, e só aí e então, se possa encontrar um novo equilíbrio, a
estabilidade, e se possa reencontrar a verdade da verdade.

No nosso entender, estes princípios podem vir a ser aplicados à metodologia
do projecto de arquitectura, nomeadamente, no processo metodológico, sempre que,
porventura, considerarmos, por alguma razão intuída, que nos encontramos sem uma
solução23 e que assim podemos posicionarmos da forma como gostaríamos de ver
resolvida a questão. Quando acreditamos que qualquer coisa não está correcta, mas
não nos apercebemos da sua justificação, o que pode acontecer, porque a nossa
visão presente se encontra à partida viciada, pode, então, ser necessário recorrer à
estratégia de encontrarmos uma nova forma de posicionamento. 

Com efeito, pode ser necessário a formulação duma nova forma de
equacionarmos esse problema e, nesse caso, acentuando desproporcionadamente
alguns dados para que se possa sentir a necessidade do reencontro e do reequilíbrio.
Mais uma vez referimos que esta opção metodológica serve como modo de recurso e
não como “modus operandi” usual.

Outra estratégia metodológica de enquadramento dos problemas, que
tomámos, igualmente, como hipótese, é a metodologia de intervenção baseada na
simplicidade. Ou seja, é a forma como se produz o nosso entendimento da
simplicidade do discurso arquitectónico que nos é transmitido, decorrente da leitura
pós-estruturalista que Jean – François Lyotard24.

Reportar-nos-emos a este autor no sentido em que ele se refere ao seu
método de linguagem pragmática na óptica da semiótica de Ch. A. Peirce e na
diferenciação dos aspectos sintácticos, semânticos.25 Ou seja, assumimos que o jogo
da linguagem já foi criado e que aceitamos jogar nesse jogo com as regras já pré-
estabelecidas, nomeadamente quanto às regras na sua forma denotativa –
performativa. Ou seja, com Jean-François Lyotard,26 podemos considerar que quando
nos referimos a uma frase ou a um enunciado, com um sentido denotativo, estamos a
posicionar, o destinador, o seu destinatário e a sua mensagem, o que este autor
designa por “referente“.

                                                  
23 Solução objectiva ou intuída, no sentido da resolução dum problema.
24 Ver entrevista de Jean – François Lyotard em Vincennes, no ano de 1974 in Revista de Comunicação e
Linguagens, nº1, 1985, p.107). Contudo, neste caso de estudo, aplicada no sentido dos sistemas da
caracterização do caso estudo e na metodologia do projecto: “ Ora já chega de metáforas, da substância, da
energia, da força da intensidade. É preciso trabalhar ao nível mais pobre, que não pressuponha entidades de que
nada se sabe. Dediquemo-nos ao plano da linguagem e, nesse, ao seu nível mais débil, isto é, às frases”.
25 Que se reporta a Ch. W. Morris, “Foundation of Theory of Signs” ver pp. 27, in a Condição PÓS-MODERNA, de
Jean-François Lyotard.
26 ibidem, op.cit.pp.27.
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Nesse sentido, podemos adoptar como sendo a nossa posição a que se vê
reflectida neste autor “(…) o destinador está colocado e exposto por este enunciado
na posição de “sabedor” (ele sabe o que enuncia), o destinatário fica na postura de ter
de dar ou recusar o seu assentimento e o referente é, também ele, apreendido da
forma própria dos denotativos, como qualquer coisa que exige ser correctamente
identificada e bem no enunciado que a ela se refere. O seu sentido performativo
reporta-se quando o seu sentido adquire nos termos da performatividade da eficiência
mensurável numa relação input/output. Os dois sentidos não são estranhos um ao
outro (…)”.27 Ou seja, estes sentidos não necessitam de demonstração, pois tanto o
destinador como o destinatário têm conhecimento do referente, dado que este pode já
ter sido legitimado pelas suas propriedades, após verificações anteriores.

Neste âmbito do saber, da questão da problemática do discurso científico,
nomeadamente no que se reporta à construção do tema proposto, que considerámos,
é o nosso próprio entendimento para o estudo e o tema a desenvolver. Nesse sentido,
adoptámos como suporte dessa metodologia científica, a forma do saber entendido
segundo a performatividade, segundo a paralogia e segundo um modo pragmático.28

É decorrente desta forma de interpretação e deste modo de entendimento que
utilizaremos as circunstâncias e que utilizaremos os acontecimentos e os actos que
produzem o saber.

Nesse sentido, estes estudos podem enquadrar os conceitos e a constituição da
metodologia de investigação, nomeadamente na segunda e na terceira fase da
Dissertação e podem ainda enquadrar a forma da estrutura da mesma. Ou seja,
enquadram as metodologias do projecto de arquitectura, no processo de concepção
das vilas na capitania de Goiás, aqui articuladas no território. Enquadram a
investigação sobre o edificado e o lugar urbano que podem estar integradas num
sistema de referência de memória do indivíduo e num reconhecimento do património
e do território29. E enquadram, no sentido da organização formal da tese nas suas
diversas fases.

Esses estudos podem, assim, suportar, em termos de conteúdos teóricos e
científicos, as componentes e as fases previstas na nossa dissertação, e suas
ressonâncias na Arquitectura, que designámos por conceitos.

                                                  
27 Ibidem, op.cit.pp.28.
28 Ver noção de Gilles Deleuze, in Conversações, ibidem op.cit. entrevista sobre Mil Planaltos pp. 47.
29 Assim, vai ser constituído um processo de identificação da sua geografia física, urbana e edificatória. Para tal
investigámos, num âmbito alargado, as seguintes matérias de estudo:
 - As metodologias do processo das escolas militares;
 - A selecção dos sistemas de produção deste território;
 - A selecção dos sistemas de produção da cidade e a selecção de sistemas de estruturação e identificação da
memória do indivíduo na cidade;
 -  As metodologias operativas e os sistemas detectados na produção da arquitectura.
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Fig. 7, Instrumentos de medição cartográfica, Manoel de Azevedo Fortes, 1728, Estampa 7, Lisboa,  in O
Engenheiro Português, Dividido em Dous Tratados, tomo I e II, Ed. Manoel Fernandes da Costa, 1728 e 1729,
Lisboa Occidental. Ed. Fac-Símile, Direcção da Arma de Engenharia, 1993, Lisboa

Fig. 8, Estudos de Geometria portante e localização da cidadela no polígono regular fortificado, Luís
Serrão Pimentel , 1680, Biblioteca Nacional de Lisboa, in Luís Serrão Pimentel, Methodo Lusitanico de Desenhar
as Fortificações das Praças Regulares e Irregulares, Fortes de Campanha e Outras Pertencentes à Arquitectura
Militar, estampa 29, fig. 135, Lisboa, e in o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, Manuel C.
Teixeira e Margarida Valla, ed. Livros Horizonte, Lisboa,1999.
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Conceitos.
. O saber científico e a arquitectura,

- a legitimação do saber e a paralogia do saber.

 Considerámos, neste âmbito do saber científico e da arquitectura, a questão da
problemática do seu discurso, nomeadamente, no que se reporta à construção do
tema proposto, em relação à forma de entendimento que pretendemos para o próprio
estudo e em relação ao tema a desenvolver.

Nesse sentido, adoptámos, como suporte dessa metodologia científica, a forma
do saber entendido de forma pragmática30. Ou seja, optámos, como nossa, a forma
de entendimento do saber, segundo as circunstâncias, e da forma como os actos se
produzem no saber. Com efeito, como já referido no capítulo anterior, apoiar-nos-
emos, essencialmente, nos textos de Jean-François Lyotard31 para definir, no âmbito
do nosso estudo, essa nossa noção de saber pragmático.

Entendemos que existem três formas do saber pragmático: o narrativo, o
científico, e o saber, que terá como base a sua legitimação pela performatividade.
Considerámos que a forma aplicável, neste nosso estudo, vai ser a segunda e a
terceira forma de saber, ou seja, vai ser o entendimento do saber científico legitimado
pela performatividade.

Em relação ao saber geral, e segundo Jean-François Lyotard, podemos referir
o seguinte: “(…)o saber em geral, não se reduz à ciência, nem mesmo ao
conhecimento. O conhecimento seria o conjunto de enunciados susceptíveis de
serem declarados verdadeiros ou falsos, que denotam ou descrevem objectos”(…),32

(…) “todo o discurso significa qualquer coisa ao nível semântico, mas só o discurso
que estabelece a possibilidade de ser contraposto, como verdadeiro ou falso, é que
deverá ser considerado denotativo. Mas, pelo termo saber não se entende somente,
longe disso, um conjunto de enunciados denotativos, misturando-se nele as ideias de
saber fazer, de saber viver, de saber estudar, etc. Trata-se, deste, de uma
competência que excede a determinação e a aplicação do mero critério da verdade e
que se alarga às dos critérios de eficiência (qualificação técnica), de justiça e/ou
felicidade(sabedoria ética), de beleza sonora, cromática (sensibilidade auditiva e
visual), etc.  Assim, entenderemos que o saber será aquilo que torna qualquer pessoa
capaz de proferir “bons” enunciados denotativos, mas também “bons” enunciados
prescritivos, “bons” enunciados avaliativos. Desta forma o saber não consistirá numa
competência que incide sobre uma determinada espécie de enunciados, por exemplo
cognitivos com exclusão dos outros. Ele permite, pelo contrário, “boas” performances
acerca de vários objectos de discurso: para conhecer, para decidir, para avaliar, para
transformar. Daí resulta um dos seus principais traços: ele coincide com uma
“formação” extensiva das competências, sendo a forma única encarnada num sujeito
composto pelo diversos géneros de competência que o constituem(…)”. “(…) A sua
legitimação, ou seja, a legitimação do saber será feita por um processo de aferição
em dialogo desse saber com aquilo que se pode designar por os  “costumes do
saber”(…)”.

                                                  
30 Ver noção de Gilles Deleuze in Conversações, ibidem op.cit. entrevista sobre Mil Planaltos pp. 47.
31  A condição pós-moderna ibidem, op.cit..
32 Segundo Aristóteles, esses objectos do saber circunscrevem-se com rigor no termo designado por apophantikos
- denotativo, ver Jean-François Lyotard, op.cit. pp.46.
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Com efeito, podemos considerar que a legitimação desse saber33 vai ser dada
pela forma de diálogo, de aferição dos critérios considerados pertinentes nos seus
diversos níveis de matéria, e quando julgados, interpretados pelos seus interlocutores,
este últimos detentores do saber34, e se considerem esses enunciados consensuais,
e como tal, passíveis de serem admitidos no seio desses mesmos interlocutores.

Desta forma, podemos considerar como premissas os seguintes pontos de
reflexão, sobre esta problemática da pragmática do saber científico: - O primeiro
ponto da pragmática do saber cientifico que considerámos é que os enunciados, por
nós considerados, elaborados e dirigidos ao destinatário, são, primeiramente,
científicos, e verdadeiros e, como tal, podem ser sujeitos à sua verificação, verdadeira
ou falsa, por parte do destinatário. Ou seja, na elaboração dos enunciados vai ser
possível ao destinador fazer prova dos conteúdos formulados, bem como este terá de
arguir sobre algum enunciado contrário ao estabelecido por si.

Ao ser estabelecido este diálogo, entre o destinador e destinatário presume-se
que haja legitimação ou a recusa do enunciado. Ou seja, o destinador deve
estabelecer, também ele, um enunciado igualmente científico, destinado ao anterior
destinador, para que, com esse seu enunciado, fundamente essa sua concordância
ou divergência, que é considerada como prova científica.35

Um outro ponto desta pragmática do saber refere-se ao estabelecimento da
prova verdadeira. Ou seja, muito embora se possa provar uma afirmação proferida, a
dificuldade poder estar em provar a base de argumentação que considerámos como
ponto de partida e logo como uma regra do jogo, e, portanto, verdadeira. Nesse caso,
nesta investigação científica e caso ocorra, considerámos como válida, a dupla regra
proferida por Jean-François Lyotard, que considera a existência de duas regras que
devem ser consideradas e verificadas, como forma de solucionar esse problema: a
primeira pode ser designada por dialéctica. Sobre ela, este autor estabelece que “(…)
é referente o que no debate pode  servir de matéria de prova, de peça de convicção.
Não se trata de: posso provar porque a realidade é como a digo, mas: na medida em
que posso provar, é permitido pensar que a realidade é como a digo(…).36”. A
segunda regra que podemos estabelecer, pode ser designada por metafísica.

Esta regra não permite ao destinador ou ao destinatário proferir um conjunto de
enunciados que se contradigam ou sejam inconsistentes. A existência desta dupla

                                                  
33 Sobre a pragmática do saber cientifico ao nível da investigação. Foi Galileu Galilei(1564-1642), que estabeleceu
em Florença, no ano de1632, o método de procedimento cientifico, que deveria ser estruturado pelas seguintes
fase sequenciais: observação; experimentação; e conclusão.
Sobre o saber cientifico Thomas Kuhn, na sua obra “A estrutura das Revoluções Científicas”, no ano 1962,
constatou que nas correntes científicas existe sempre uma visão doutrinária predominante dum saber que é tido
como inquestionável e não carece de justificação prévia porque é dado como verdadeiro e faz parte do consenso
científico. Este consenso é designado por este historiador e investigador da ciência, por modelo, ou por paradigma.
Ou seja, Kuhn considera que a maior partes das ciências tem como finalidade a construção do paradigma que
vigora no momento. Este autor considera que essa visão rectilínea da ciência do consenso estará posta em causa,
pois a ciência, hoje, será entendida mais como um debate das práticas e da reflexão, nas suas várias
especialidades e que assim poderá ser entendida e suportada na noção associada à pragmática do saber
científico que não poderá ser entendida como sendo rectilínea.
34 O saber entendido aqui como saber em relação à beleza, à verdade e à eficiência, segundo Jean-François
Lyotard, ibidem, op.cit.pp.48.
35 Ver noção de prova científica de  Jean-François Lyotard, ibidem, op.cit.
36 ibidem, op.cit.pp.56.
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regra num enunciado permitirá um diálogo científico regrado e um debate por
oposição de conteúdos orientado com princípios da legitimidade do saber,
nomeadamente, quando comparado com o saber narrativo.37 38

 De facto, hoje, à luz da ciência moderna há a necessidade da clarificação das
regras que são necessárias, para além da legitimação dos enunciados científicos,
para que haja o reconhecimento das condições em que se pretendem estabelecer e
conduzir os estudos científicos e a investigação. Ou seja, deve haver a clarificação
prévia, de onde se parte, quais são os seus parâmetros, quais são os seus intervalos
de tempo cronológico do estudo, quais são as suas metodologias e, até, qual é a
organização das estratégias para conseguir atingir os objectivos. Esses objectivos,
que podem ser a constituição da prova verdadeira, e a constituição dum processo de
reflexão, sobre um tema científico, quando associado à sua tomada da averiguação e
à constituição duma síntese e das conclusões.

Assim, nesta investigação, para além dessas regras da pragmática científica,39

pretendemos dispor, no âmbito desta dissertação, de regras suportadas na relação
desse saber científico, também com o saber interdisciplinar que nos é dado pelas
ressonâncias especulativas de outras áreas científicas e filosóficas.

Desta forma, considerámos que há um devido reforço performativo desta
investigação e, também, uma tentativa de cruzamento, desse sentido, dum sistema
performativo com a paralogia dum sistema irracional, de cariz emocional.

Optámos, nesta investigação, por não pretender assumir uma postura
unidireccional na interpretação do conceito subjacente ao enunciado proposto para
tema da dissertação nomeadamente, no que se refere aos aspectos associados ao
património, à sua articulação com território e com topologia do lugar.

Não se pretende estabelecer um método ou modelo único de intervenção.
Pretende-se, sim, reflectir sob esta temática e dar um contributo para um ensaio
alargado no âmbito da metodologia do projecto de arquitectura articulada com a

                                                  
37 ibidem, op.cit.pp.58 a pp.60, Este saber narrativo, que considerámos tem as seguintes características, - “(…) 1 -
o  saber científico exige o isolamento de um jogo de linguagem, o denotativo, e a exclusão dos outros. O critério de
aceitabilidade de um enunciado é o seu valor de verdade. Serão aí encontradas, decerto, algumas outras classes
de enunciados, como a interrogação (como explicar que…?) e a prescrição (seja uma série enumerável de
elemento); mas eles são meras peças na argumentação dialéctica que devemos conduzir a um enunciado
denotativo; 2 – Este saber encontra-se assim, isolado dos outros jogos de linguagem cuja combinação forma o
vínculo social. Ele não é uma componente imediata e partilhada como é o saber narrativo. Mas é uma componente
indirecta deste, porque ele se torna uma profissão e dá lugar a instituições e porque, nas sociedades modernas, os
jogos de linguagens se reagrupam sob formas de instituições animadas por parceiros qualificados, os
profissionais(…)” e no seu quinto ponto este autor refere-se a grande importância para a estruturação duma
investigação científica, trata-se da temporalidade diacrónica que tem de ser estabelecida pelo destinador,
para que se entenda o intervalo de tempo que baliza a investigação  “(…) o jogo da ciência implica, portanto,
uma temporalidade diacrónica, ou seja, um memória e um projecto (estudo). Pressupõe-se que o destinador actual
de um enunciado científico tem conhecimento dos enunciados precedentes respeitantes ao seu referente
(bibliografia) e que só propõe um enunciado sobre o mesmo assunto desde que difira dos enunciados
precedentes. O que chamámos o “acento” de cada performance é aqui privilegiado em relação à “métrica”; e ao
mesmo tempo, a função polémica desde jogo. Esta diacronia, que supõe a memorização, a investigação do novo,
desenha em princípio um processo cumulativo. O “ritmo” deste é a relação do acento com a métrica, é
variável(…)”.
38 ibidem, op.cit. pp.60 ver nota 94: Th. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, Chicago U. P, 1962, trad.
Francesa, la struture des révolution scientifiques, Flammarion, 1972.
39 Ou seja, vamos ter como base estes textos, considerando que já foram legitimados cientificamente e portanto
são considerados verdadeiros cientificamente.
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envolvente dos lugares urbanos. Ou seja, não se pretende chegar a uma verdade
única, mas sim proceder e conduzir uma investigação científica, uma dissertação que
tem como objecto estabelecer um diálogo pragmático sobre o tema proposto. Como
tal, está também sujeito à sua legitimação, por ser um enunciado e, portanto, teve de
ser legitimado por confronto, por concordância ou discordância, entre o destinador e
destinatário.

Esta reflexão tem que abordar este tema de forma interrogativa, primeiramente,
como que assumindo o papel do destinatário, que teve de dar o seu assentimento,
para que, seguidamente, já no papel de destinador, se pudesse proceder à
investigação da forma metodológica que há pouco referíamos. Devemos, ainda,
proceder e incorporar na fase da estruturação e da aquisição do conhecimento os
enunciados e estudos científicos precedentes.40

Nesse, âmbito, a nossa métrica, é variável e vai ser concretizada de acordo
com a nossa tomada de posição sobre conceitos que considerámos essenciais para o
estabelecimento duma plataforma de conhecimento que servirá de suporte à fase de
análise do caso de estudo, na tomada de decisão que será sintetizada no capítulo das
conclusões.

                                                  
40 Entendida como fase de memorização.
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. O Tempo e a Arquitectura.

 Neste processo de dissertação de doutoramento, como já havíamos dito,
incorporámos um conjunto de textos41 entendidos aqui como corpo teórico. Esses
textos, que vão ser interpretados nas diversas fases do processo de investigação, dão
um enquadramento de conceitos que, por sua vez, reflectem o nosso entendimento e
o nosso posicionamento em relação aos mesmos e em relação à nossa dissertação.

No âmbito deste tema “o tempo e arquitectura", quando referimos que esse
“corpo” vai ser englobado, como parte integrante da metodologia, é no sentido, de
que quando se interpreta, estamos temporalmente, em simultâneo, a reagir e a redigir
a dissertação e, ainda, a vivê-la e a pensá-la, durante o período de tempo que nos
fora concedido. Ou seja, estamos a pôr-nos à disposição, no sentido de pensar e de
viver, neste tempo, a própria dissertação e, assim, viver durante esse tempo os
conceitos associados à temática da mesma.

Com efeito, pretendemos estabelecer a reflexão dos aspectos associados ao
factor tempo associados à arquitectura. Ou seja, pretendemos pensar o tempo e a
consciência, o tempo e a realidade, pensar o tempo e a memória, pensar o tempo e o
movimento, pensar o tempo e a imagem, pensar o tempo e o lugar, pensar o tempo e
a matéria, pretendemos pensar o pensamento, pensado no tempo, no tempo e nestes
conceitos associados pelo “e“, agora, afectos a este caso de estudo, no Estado de
Goiás.

  Conduziremos esta investigação, segundo a vivência produzida e experimentada,
no âmbito do tempo e da arquitectura. Ou seja, estamos a conduzir um processo de
reflexão científica “e”, em paralelo estamos “a viver” “e” a estruturar estas matérias
“e”, em simultâneo, “a viver” “e” “a apreender” “e” a produzir matéria, que também terá
de ser proveitosa neste âmbito científico da dissertação.

Vai ser utilizada a estratégia metodológica experimental que dá resposta à
pergunta, que podemos formular, como podemos pensar o Tempo e a Arquitectura?.
Ou seja, vai ser a nossa estratégia de verificação da produção deste conceito, que
pode ter sentido com a experimentação desse tempo e dessa arquitectura.

      Podemos ter essa estratégia experimental para poder experimentar o pensar, com
um suporte numa vivência científica. Com efeito, podemos experimentar o tempo e
arquitectura segundo a leitura das suas fontes bibliográficas dos quais podemos
interiorizar um tempo e partilhar a manifesta concordância ou discordância dos
conteúdos no âmbito da Arquitectura.

Assim, vamos experimentar a interiorização do tempo, segundo uma vivência
temporal partilhada pelas emoções que são transpostas pelo simples facto do viver
essa experiência, e sobre as quais também podemos ter um juízo de valor.

                                                  
41 Ver os textos científicos e filosóficos que considerámos no capítulo - Sobre o caso de estudo no entendimento
da dissertação: O caso de estudo, e o seu processo metodológico da fase da análise. O processo de selecção e
de justificação do caso de estudo desta dissertação.



Conceitos     O Tempo e a Arquitectura Capitulo 3

28

Podemos experimentar essa vivência pelo simples facto da utilização do “e”42,
de experimentar temporalmente no âmbito do tema desta dissertação, as várias
formas, as estruturas físicas dos lugares.

Fig. 9, - O Tempo Cronológico, fotografia de Pedro Rodrigues

Podemos, ainda, experimentar segundo uma ordem temporal e, assim, pelo
facto de viver os tempos, “no momento”, provavelmente momentos que se eternizam
no tempo e no lugar “e” que podem ser momentos únicos ou recorrentes.

                                                  

Fotografia de Jean Luc Godard,1966;

42 Quando utilizámos o “e” em vez do “é”, é porque estaremos a aplicar, o mesmo conceito do “e“ que Godard
aplica no seu conceito de diversidade, no seu cinema e no seu objectivo de construir no espaço imperceptível
da fronteira que parece ser perceptível.
Ou seja, podemos manifestar a nossa aceitação e concordância referida por G. Deleuze que neste âmbito sobre
Godard considera que é precisamente essa conjugação do “e” a principal característica do cinema de Godard .
Sobre isso, refere o seguinte que passamos a citar, “(…) Nem elemento nem conjunto, o que vem a ser o “e”?
Creio que a força de Godard  é viver e pensar, e mostrar o “e” de uma maneira muito nova, e de o fazer operar
activamente. O “E” não é nem um,  nem outro, é sempre entre os dois, é a fronteira, há sempre uma fronteira, uma
linha de fuga ou de fluxo, simplesmente não a vemos, porque é ela o menos perceptível. E, todavia, é nesta linha
de fuga que as coisas se passam, que os devires se fazem, que as revoluções se esboçam(…).”
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Fig. 10, - Os diferentes Tempos e a Arquitectura, fotografia de Pedro Rodrigues da obra Fontes, 1992, do
artista plástico brasileiro Cildo Meireles.

Ao experimentar a acção do “e” estamos assim a participar nessa experiência
suportada numa experiência também já acumulada de experiências anteriores obtidas
pelo experimentar, dado, por exemplo, pelos projectos de arquitectura, já realizados,
por nós próprios ou de outros arquitectos, ou ainda, por exemplo, por notas
documentais já escritas.43

Assim, enquanto participámos na experiência duma vivência, nomeadamente, na
experiencia da produção da vivência dos diversos capítulos e das fases do processo
da dissertação podemos interiorizar, compreender e reflectir sobre essa experiência,
sobre “o Ponto da Situação experimental dum percurso” dessas mesmas fases
temporais. Ou seja, das fases dum percurso de aprendizagem, dum percurso da
constatação do saber e do conhecimento, dum percurso da experimentação e de
síntese desse saber.

Como que pudéssemos experimentar o percurso da dissertação de uma forma
figurada, induzido pelas antigas formas de orientação, através dos outros saberes,
como fizeram os Fenícios, os Cartagineses, os Chineses, os Portugueses e outros
povos, cuja  orientação da navegação foi feita a partir dos astros.

                                                  
43 Quando utilizámos nesta estratégia experimental, neste estudo a primeira pessoa do singular ou do plural, do
“eu-nós” é porque esta materialidade da aplicação da personalização do nome próprio utilizado se produz ao nível
dos conteúdos e da forma. Ou seja, ficará subentendido que essa personalização está presente, e formalizada.
Deste modo, com essa utilização desse “eu –nós” pretendemos que haja um do discurso cientifico mais formal.
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Esse percurso passa também pela viagem visionada, viagem esta efectuada com
base no conhecimento “dos antigos” mas já com um suporte na tecnologia, para logo
de seguida, prosseguir esse percurso, na Terra, para que dessa viagem resultassem,
também, sínteses, conclusões, e resultados na esperança de que, pela sua
originalidade e conteúdo pudesse vir a ser avaliada primeiro por amigos e
orientadores,44 depois pelos relatores do júri, e, posteriormente, por todos aqueles
que a lerem, e ser uma mais valia do conhecimento, do saber em geral e do saber
especifico da área científica desta dissertação. Este é  o ponto da situação, a fase em
que nos encontrávamos.

 Assim, este percurso temporal-experimental vai ter três partes. Elas podem ser ou
não ser cumpridas num tempo linear contínuo, ou serem ou não cumpridas num
tempo natural de quotidianidade.45

"(…) - Então, meu amigo, seguindo o exemplo dos Fenícios, orientavas o teu percurso
a partir dos astros?
    - Não, diz, Menipo, foi nos próprios astros que viajei (…)."

Jean Baudrillard, com este diálogo em “O Crime Perfeito”,46 estabelece um
processo fraccionado de interpretação da experiência duma realidade. Este autor,
fala-nos das várias visões pessoais que podem ser dadas da percepção duma
realidade temporal, aqui associadas ao conhecimento e ao sonho.

Com efeito, também nós vamos ter na nossa metodologia de investigação uma
nossa apreciação duma realidade, que experimentámos na interpretação da realidade
do nosso caso de estudo. Ou seja, vamos ter como metodologia, um processo que
permite obter o conhecimento, segundo a interiorização de três fases temporais e três
formas do saber.

Nesse sentido podemos estabelecer, que pode haver momentos, em que nos
podemos encontrar numa parte da terra, ora nos vemos obrigados a socorrer do
conhecimento prévio dos outros, para poder viajar “mais alto”. Por vezes, para viajar
pelos astros,  para conceptualizar, tivemos que começar com um motor de arranque
ligado à terra. Ou seja, para formalizar, tivemos que perder medos e começar por
escrever sobre conceitos e metodologias, que já sabíamos, e assim, desta forma, foi-
nos permitido ginasticar o pensamento e fixá-lo nos conteúdos e nas matérias
pretendidas.

Houve momentos que para formalizar tivemos que estudar e investigar
universos e percursos em trânsito e em movimento,47 já realizados por terceiros, e
outros em que foi preciso analisar os próprios dados evidenciados pelo lugar de
estudo.

E assim, podemos utilizar um método, que também já havíamos utilizado no
nosso processo metodológico do projecto arquitectónico. Isto é, para podermos

                                                  
44 Ver texto de Tomás Morus A Utopia, sobre a natureza dos homens;
45 Ver estas noções de tempo de Martin Heidegger in o conceito de tempo, pp. 25 a pp.41;
46 ver noção de movimento e de tempo de realidade Jean Baudrillard in o Crime Perfeito, pp.29;
47 Ver noção de trânsito de Martin Heidegger in o conceito de tempo, pp.45 à 47 e da pp.67 à pp.72, e ainda ver
noção de movimento e de tempo de realidade Jean Baudrillard in o Crime Perfeito, pp.29;



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 31

conceptualizar um objecto, uma forma, uma síntese dum saber, tivemos que
interiorizar e ter como primeira fase temporal, um conhecimento científico bibliográfico
previamente adquirido, obtido segundo a forma racional científica. Como segundo
tempo, temos que equacionar as variáveis dum problema, duma realidade, também,
através da nossa capacidade e componente criativa/emocional. E, em terceiro tempo,
devemos sintetizar as duas fases anteriores tornando-as numa única realidade.

Com efeito, considerámos, que o saber pode ser obtido pelo sonho e pode ser
obtido pelo saber prévio, oriundo de conhecimentos anteriores de terceiros, e ainda,
pode ser obtido pelo saber dado pelo conhecimento dos novos meios.

Se pudéssemos continuar esse texto de Jean Baudrillard, diríamos o seguinte:
“(…) foi pelos próprios astros que viajei sim. No entanto, considerámos, que também
é determinante a obtenção do conhecimento anterior, obtido de forma prévia, dado
por terceiros(…)”. Ou seja, devíamos dizer, “(…)mas primeiro aprendemos a viajar
como os Fenícios, como os Chineses e como os Portugueses(…)”, e continuaríamos

Fig. 11, o processo de orientação
astronómica sob o sonho e a realidade –
Entre os astros e o percurso da aproximação
à Terra, com um suporte nas imagens da
Terra, captadas por via satélite, agora,
transpostas pelo sonho para um nova
realidade dum percurso pessoal que é vivido
entre astros, entre Lisboa e Goiás.
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a dizer, ”(…) mas agora podemos, igualmente, viajar munidos de todo o suporte
tecnológico, por satélite via GPS, para que, sempre que quisermos, possamos nos
ligar a uma pessoa, a uma realidade, ou ainda, à Terra, tendo como suporte, um novo
conhecimento obtido pelos novos conhecimentos adquiridos dados pela sua
experiência contemporânea(…). ”

Podemos considerar que vão ser utilizados três estados de tempo segundo a
metodologia desta investigação. É decorrente do tempo dispendido nesses três
estados de tempo que se traduzirá o resultado da eficácia desta investigação e desta
dissertação que dependerá do equilíbrio, do tempo medido, que é despendido e
investido, em cada uma destas três fases.

Deste modo, podemos considerar que há três fases que constituem um
processo metodológico da formação do saber. E que todas elas são determinantes na
constituição duma metodologia de intervenção e de investigação. A fase do sonho, é
a capacidade de poder mergulhar no sonho,48 que nos faz sentir melhor, mais
ambiciosos, e que, sem dúvida, nos pode projectar para a felicidade realizada e para
um ideário.

Vai ser esta capacidade de sonhar, associada à sensibilidade e à força
determinada da razão, combinadas nas devidas proporções, que permitiu
conceptualizar e formalizar, a nossa metodologia de investigação da dissertação.

Deste modo, neste processo metodológico, ver-nos-emos obrigados a
estabelecer as relações entre noções e entre conceitos, que estão directamente
associados à leitura temporal e a estas fases de entendimento do saber, neste âmbito
da dissertação. Isto é, ver-nos-emos obrigados, sem dúvida, a reflectir sobre a noção
de tempo e arquitectura na própria experimentação, duma acção no tempo.

Tentaremos, pois, experimentar a acção do tempo, ao escrever, ao tentarmos
experimentar a acção de outro tempo passado, ao tentarmos experimentar a acção
dum tempo que aquando da sua leitura futura, leitura essa que nunca se sabe quando
vai ser efectuada e como virá a ser incorporada, pois a própria informação, pode
dizer-se, encontra-se em “trânsito”.

Transpondo esta leitura da escrita para o quadro do processo metodológico do
projecto de arquitectura, diríamos que essa leitura vai ser dada pelo processo obtido,
decorrente da experiência e da vivência temporal, dos momentos de concepção do
projecto, do tempo da produção e materialização física desse processo e da
interpretação e, ainda, da vivência dessa materialização física obtida por terceiros.

Deste modo, considerámos que é importante a clarificação da noção do
conceito de Tempo e de Tempo associado à Arquitectura. Por isso, teremos que
tornar precisas as noções de autores que já desenvolveram anteriormente as suas
concepções deste tema, com as quais concordamos, para que depois possamos nós
próprios incorporar e conceber as nossas leituras consideradas na dissertação.

                                                  
48 Personalizando do tempo o eu –aí de Heidegger e do “eu” personalizado de Gilles Deleuze, ob.citada.
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Fig. 12, Título – a ilusão do espelho e da realidade, - Imagem “a Utopia” – Arquitectura - relação da integração do
espaço fronteira, construido pela imagem produzida por um espelho de água com a própria imagem da mulher
na natureza, in Voyages en Utopie, Schuiten & Peeters, ed. Caterman, 2000.

Fig. 13, Título, Venise Celeste – les Fantasmes du vieux Moeb - Illusion et Tridimensionnalité de Milo Manara, in
Moébius ed. Caterman, 1990.
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Assim, considerámos que é pertinente avaliar o cruzamento da noção de
Martin Heidegger com a de Jean Baudrillard, sobre a noção de tempo e de realidade.

Nesse âmbito, poderemos considerar que o tempo49 implica uma relação com
o Ser, o tempo é o tempo do existir, ou da existência; o conceito tempo é um fascículo
que reflecte e espelha o momento decisivo, e o momento de transição.50 No entanto,
se pensarmos que a reflexão provocada por um espelho, não é real, é só a imagem
do real,51 esse momento não adquire uma realidade real mas virtual, a não ser que
esse espelho devolvesse em transparência as suas características reais, o que não
ocorre. Assim, trata-se de uma simulação, uma ilusão.

Jean Baudrillard, evoca essa ilusão temporal, que assumimos como sendo a
forma de enquadramento do que é relativo, neste estudo, do que não é de fácil
apreensão. Nesse âmbito, pode-se dizer que "(…)dada a acumulação de provas, não
há outra hipótese plausível senão a realidade; dada a acumulação de provas do
contrário, não há outra solução senão a ilusão(…)”.

 Esta vai ser a visão do mundo que não vai ser pensado, será olhado, e será
visualmente apreendido, duma forma “leve” sem deixar marcas e cujas
características da sua forma estética simplificada não lhe permite permutas e onde
“(…) A identificação do mundo é inútil. Como tal, será preciso captar as coisas no seu
sono, ou em qualquer outra conjuntura em que se ausentem a si próprias(…)” ou que
o mundo rege-se pela “(…)ilusão universal, até na paixão amorosa, sem que esta, no
entanto, seja alterada no seu movimento natural. Há qualquer coisa de mais forte que
a paixão: a ilusão(….).”

 Assim, podemos considerar, que há qualquer coisa mais forte que tudo: a
paixão da ilusão. Deste modo, podemos estabelecer que a identificação do mundo
será inútil, ainda que, “(…) felizmente que os objectos que nos aparecem já
desapareceram. Felizmente que nada nos aparece em tempo real, não mais que as
estrelas no céu nocturno. Se a velocidade da luz fosse infinita, todas as estrelas
estariam diante de nós simultaneamente, e a abóbada celeste seria de uma
incandescência insuportável. Felizmente que nada tem lugar em tempo real senão
seríamos submetidos, na informação, à luz de todos os acontecimentos, e o presente
de uma incandescência insuportável. Felizmente que vivemos no modo de uma ilusão
vital, no modo de uma ausência, de uma irrealidade, e de uma não dependência
imediata das coisas. Felizmente que nada é instantâneo, nem simultâneo, nem
contemporâneo. Felizmente que nada é presente nem idêntico a si mesmo.
Felizmente que a realidade não tem lugar. Felizmente que o crime nunca é perfeito.! É
uma visão da ilusão!(…)” .

Retemos, pois, desta noção, a sua leitura da realidade temporal relativa. Vai
ser esse aspecto de tempo relativo que nos parece importante explorar, ao
reportarmo-nos ao nosso caso de estudo. Trata-se da forma relativa, de como pode
ser obtida e interpretada a nossa realidade vivida, durante um determinado intervalo
de Tempo, dum território, dum lugar e dum edifício, em face do factor Tempo relativo.

                                                  
49  ver noção de tempo, segundo Martin Heidegger, ibidem, ob.citada.
50  ibidem, ob.citada.
51  ver noção de realidade segundo Jean Baudrillard, ibidem, ob.citada.
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Deste modo, podemos estabelecer que a realidade pode ser dada pelas suas
componentes informativas que materializaram um enquadramento alargado e que nos
permitem reproduzir uma noção pessoal, duma visão mesmo que ilusória da
realidade.52

Assim sendo, podemos determinar, que essa realidade vai ser aferida pelos
nossos sentidos, pelos nossos sentimentos, pelos fenómenos percepcionados e vai
gerar uma determinada visão pessoal, relativa, e, como tal, pode ser entendida como
ilusória, mas que, necessariamente, terá de ser construída como se fosse entendida
como sendo real, dum tempo real, para que haja a materialização e
consciencialização alargada duma nossa realidade construída, plausível e credível
dos próprios fenómenos e acontecimentos.

Vai ser dessa forma que construiremos uma metodologia de suporte do
processo de concepção da vivência da arquitectura. Esta realidade, pelo menos para
nós, vai ser construída de forma real, pessoal e suportada num tempo igualmente
pessoal. Ao materializarmos essa realidade pessoal estamos a captar as coisas de
alguma forma para além da realidade natural, dum tempo natural, e assim
materializaremos e captamos o sentido do sonho que é sempre pessoal.

Sobre essa noção de realidade pessoal e de tempo pessoal, podemos
descrever como realidades temporais distintas, quando por exemplo, ao escrever, ao
projectar, estamos a pensar, em simultâneo, em tempos presentes e tempos já
passados!…,  que são interpretações segundo um tempo pessoal só vivido por quem
o imagina.

Referimo-nos, agora, ao tempo impessoal, desse texto, nesse tempo pessoal.
Ou seja, referir-nos-emos a um texto que pode ser impessoal para “si“, - para quem o
lê,  enquanto é escrito e que depois de ser lido, se torna pessoal para alguém,
aquando a sua interpretação, mas que, logo nesse instante, passa a ser impessoal,

                                                  

  Fig. 13, Capa de cartaz do filme Big Fish e fotografia do realizador
cinematográfico Tim Burton.
52 Podemos ter essa leitura, de quanto é uma realidade, real ou ficcionada, ou ilusória, quando interpretamos o
conceito de realidade e de sonho, interpretado de forma pessoal, referido, por exemplo, no cinema, pelo realizador
Tim Burton, no seu argumento e realização em Big Fish.
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para quem o escreveu, uma vez que, nesse momento temporal, não vai ter, em tempo
real, o conhecimento da sua interpretação.53

                                                  

Fig. 14 fotografia do realizador cinematográfico Woody Allen, e Capa de Cartaz do seus filmes Mach Point e
Melinda e Melinda.
53 Podemos dar igualmente como exemplo, neste âmbito da noção da realidade relativa, entendida dum ponto de
vista pessoal, a visão obtida, por exemplo, pelo cinema. Esta visão do cinema não será científica, mas não deixa
de ser um processo de síntese de interpretação da captação duma determinada realidade dada pela visão dum
realizador, por exemplo, de Woody Allen, que nos pode ser transmitida na sua realização e no seu argumento, por
exemplo, do seu filme Melinda – Melinda. Referimo-nos à sua noção transmitida pela sua observação de tempos
pessoais, que cada um dos  seus personagens tem.

Referimo-nos à sua forma de enfoque que é dado na perspectiva e num âmbito sempre mais pessoal e
direccionado, e ainda, para mais, igualmente protagonizado pelo seu centro de interesse pessoal, que acaba
sempre por ser apresentado e debatido pelos protagonistas através duma estratégia metodológica que focaliza
esse tema sob um determinado ponto de vista e ângulo de concepção.

Neste caso, neste filme, quando quatro amigos comentavam o porquê do processo da tomada de decisão dos
espectadores, pela opção de verem os seus filmes. Um, com uma pendente mais trágica, dada pelo personagem
“realizador trágico” e outro mais de comedia, dada pelo personagem “realizador cómico” é-lhes posto um
problema, uma equação. O terceiro amigo  sugeriu a cada um destes realizadores que visualizassem e
potenciassem uma cena que seria iniciada por uma intromissão inesperada, neste caso de Melinda, que aparece
sem ninguém esperar num jantar de amigos que decorria com um objectivo de impressionar alguém nesse mesmo
jantar. Foi -lhes dado, por este terceiro amigo, um conjunto de dados da equação, de pormenores, e dum campo
referencial comum. De imediato cada um dos realizadores captou e concebeu uma sua visão pessoal dum
argumento centrado em Melinda e articulado com as outras personagens que se encontravam no jantar. No
entanto, cada um deles relatou e transmitiu aos três restantes amigos, a sua concepção temporal da história de
Melinda, retratada agora segundo a sua observação-interpretação, através duma visão muito pessoal em que
punham em evidência esses aspectos vocacionados com esse carácter, mais de comédia, ou de tragédia.

Desta forma puseram em evidência o seu olhar clínico especifico ao considerarem que na sua concepção, na sua
estruturação deste enredo, seria determinante na captação dos momentos que evocassem os aspectos mais
subtis consagrados aos seus centros principais de estudo, ou seja, o interesse pela comédia, o interesse pela
tragédia, o interesse pelo viver a vida, com paixão, sem paixão, com traição, com amor, com a tensão, com a
incerteza, com a intromissão inesperada, e segundo esses pontos de vista do tempo têm que viver sob um período
de tempo finito, sob a égide da morte.

Assim, podemos dizer que Woody Allen nesta realização quer retratar-se a si próprio e à sua obra num sentido
unitário, como um todo. Mas fá-lo-á por partes, segundo o confronto das componentes emotivas, perceptivas e
racionais, neste caso, com o tema da tragédia, da comédia e do romance. Nós próprios, ao ver este filme, vimo-lo
e vivemo-lo pensando, também, de imediato segundo um ponto de vista. Ou seja, vivemo-lo de forma empática
com esta forma de abordagem temática e metodológica deste filme que se coadunava quase na íntegra com os
nossos centros de interesse, nomeadamente, na relação tão directa que este tema, argumento e abordagem
metodológica têm com esta investigação. Referimo-nos às seguintes noções que captámos: a noção de tempo,
dada pela perspectiva restrita da vivência de cada um dos indivíduos; a noção de tempo pessoal, interpretado de
forma direccionada pelo centro de interesse de cada um deles; a noção de tempo natural- único do individuo53, que
surge em confronto com o tempo pessoal desse individuo, num determinado lugar; a noção e a forma de
transmissão e comunicação dada a terceiros, da nossa ideia, do nosso pensamento, ou seja, da transmissão a
outrém do nosso ponto de vista pessoal, nomeadamente, no âmbito da transmissão do processo da concepção, da
concepção em geral, da concepção dum argumento, da concepção duma realização cinematográfica segundo a
forma de uma “e”(e de Godard, ver nota 24) outra forma de Melinda que é retratada em histórias sobrepostas que
não se encontram fundidas no final, ou ainda da concepção do projecto de arquitectura com leituras diferenciadas.
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Eventualmente, esta leitura não corresponderá à leitura e interpretação feita por outros indivíduos, sobre este
mesmo filme ou mesmo da intenção do próprio Woody Allen, mas será a nossa visão.

Visão Crítica do Melinda Melinda de Woody Allen:
Na tragédia, há momentos de riso. Na comédia, há momentos de comoção. Assim é a vida, uma mistura de
gêneros. Allen parece querer mostrar que não são os acontecimentos que condicionam uma história e dão
a ela a sua sorte, mas sim a leitura que fazemos deles._Fabiane Secches (Portugal)__"A vida pode ser uma
tragédia ou uma comédia, depende de como se olha para ela". A frase pode parecer um pouco clichê, mas
continua a ser precisa.__Este é o “tagline” do novo filme de Woody Allen, "Melinda e Melinda". Menos frenético e
muito agradável, passa pelos questionamentos já conhecidos de Allen: amor, fidelidade, amizade, contentamento e
comunicação. Tudo isso com o ar metropolitano próprio de Manhattan, sua grande musa inspiradora, e um toque
próprio que está em todos os seus filmes, de refinamento intelectual.__Sinopse: uma mesa de intelectuais num
restaurante em Nova York. Dois dramaturgos divagam a respeito dos gêneros que escrevem: tragédia e comédia.
Então, a partir de uma mesma idéia, assistimos a dois filmes, que correspondem a leitura que cada um faz dos
fatos. Um dos filmes é amargo e pessimista. Outro é leve e otimista. Mas, em muitos pontos, as histórias se
cruzam. E mesmo na tragédia, há momentos de riso. E mesmo na comédia, há momentos de comoção. Assim é a
vida, afinal, uma mistura de gêneros inevitável. Impossível torná-la um só. No entanto, a intenção de Allen parece
ter sido maior. De nos mostrar que não são os acontecimentos que condicionam uma história e dão a ela a sua
sorte, mas sim a leitura que fazemos deles. Ou seja: o olhar sobre o fato é mais importante do que o fato em si. E
eu acho este um pensamento mais do que interessante. Acho um pensamento saudável e um exercício da
inteligência humana.__A Melinda trágica não é apenas uma pessoa frágil e derrotista. Ela realmente tem todos os
motivos para ser a pessoa sofrida que é. Mas não se trata disso. Uma mesma pessoa, com os mesmos motivos,
pode fazer uma leitura completamente diferente, e esta leitura pode conduzi-la a um desfecho diferente.__É um
filme que privilegia a autonomia do homem frente ao seu destino. Não apenas pelas escolhas que faz, mas
principalmente pelo sentimento que coloca nelas e pela maneira que lida com suas derrotas e fracassos inevitáveis
em sua existência.__A Melinda cômica não é exatamente diferente da primeira. Tem o mesmo ar frágil, mas tem
uma certa leveza que a transforma numa pessoa mais forte, ainda que possa parecer paradoxal. Claro que o olhar
que modifica tudo não é da Melinda, mas sim do dramaturgo que a vê.__Mas não somos nós os dramaturgos de
nossas histórias? Roteiristas e diretores? O filme nos passa a mensagem que sim. Os fatos são inevitáveis e não
podemos escolhê-los, como os dramaturgos no filme também têm sua limitação: ambos têm o mesmo material
inicial para a história que depois imaginam. Ou seja: partem dos mesmos fatos. Então as tragédias que acontecem
podem ser revertidas em sorrisos ou em lágrimas. Cabe ao nosso olhar.__Em certo momento, no entanto, ao ser
questionada sobre suas lágrimas, se são de alegria ou de tristeza, Melinda devolve a pergunta: "e não são as
mesmas lágrimas?"__Allen exerce seus dois lados em filme de criatividade ímpar, embora de resultado
aparentemente comum. A idéia é genial, o filme é simples. Acredito que um dos mais agradáveis e palatáveis deste
diretor adoravelmente neurótico.__A bela atriz Radha Mitchell interpreta Melinda e Melinda, que habitam estes dois
espaços narrativos inicialmente distintos e que, aos poucos, vão de certo modo se misturando e se distanciando ao
mesmo tempo, de modo que os fatos tristes também participem da comédia e que a ironia suavize a carga
dramática.

Também podermos dizer que esta abordagem formal estratificada por partes de Melinda poderia ser vista
igualmente pela mulher,53 ou pela cidade que é retractada de várias formas, ou seja, será a forma de visualizar as
múltiplas formas duma realidade e ou das visões da obra, por exemplo, da obra escrita, dada pela obra “as
cidades invisíveis” de Italo Calvino. Cidades essas, que são a visão e a descrição das cidade chinesas visitadas
por Marco Polo e descritas ao Imperador Kublai Kan. Descrições essas das cidades, que são a imagem dum
pensamento, que para além de representarem a imagem decomposta em partes, das visões múltiplas da cidade
de Veneza!, ou de uma mulher, serão sempre compreendidas pelo imperador consoante o seu próprio ideário,
imaginário ou sonho.

Assim, há quem considere que as conversas entre Marco Polo e Kublai Kan levantam questões, fazem vibrar
algumas fundações das nossas estruturas mentais, lembram-nos que a realidade que vemos é muitas vezes um
cenário e que quando esse cenário é rasgado, o que aparece por trás pode ser outro cenário... As cidades e a
memória, as cidades e o desejo, as cidades e os sinais, as cidades subtis, as cidades e as trocas, as cidades e o
desejo, as cidades e os olhos, as cidades e o nome, as cidades e os mortos, as cidades e o céu, as cidades
contínuas, as cidades ocultas: estas são as classes que Calvino usa para catalogar as cidades descritas por Marco
Polo. Assim poderemos-nos colocar na posição de Kan ou de Polo? O primeiro tenta ver o que o outro observou e
descreve, ou será que é o segundo que procura e acaba por encontrar  aquilo que nasce na imaginação do
primeiro?

As cidades, em si, são fascinantes, exemplares, oníricas, surreais, e com um detalhe, todas com nomes de
mulher. Mas são duma riqueza tal que várias vezes temos vontade de conhecê-las melhor, de ler vidas inteiras
passadas nelas, de andar pelas suas ruas, quando têm ruas, ou viver nas suas casas, quando têm casas. Chega-
se ao fim e vivemo-lo o tempo satisfeito e insatisfeito, querendo mais, mesmo que com a consciência de que a
maioria das cidades desabaria assim que se tentasse concretizá-las melhor. Em cada uma, uma sugestão. Em
cada uma, uma imagem. Em cada uma, é claro que, mesmo invisíveis, essas cidades coexistem na história, na
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 Neste processo de captação temporal e de entendimento duma realidade que é
relativa, e quando associamos a essa interpretação da realidade o termo “talvez” em
abstracto, é porque estamos a reportar-nos, por exemplo, ao sentido de relatividade
da realidade, de Jean Baudrillard,54 da lógica da comunicação e da interpretação da
ilusão e da realidade, do simulacro textual, da objectividade temporal, do virtual e da
inexistência dessa característica da transparência que não é dada pela escrita,
porque “felizmente um crime nunca é perfeito”.55 Ou seja, estamos a seguir o seu
pensamento em relação aos aspectos da desconstrução da realidade e a associar
este processo de compreensão da realidade temporal que pode ser obtida pela
captação, segundo o fraccionamento múltiplo dessa mesma realidade. Isto é,
estaremos a interpretar este fenómeno segundo o mesmo processo temporal da
decomposição dos modelos teóricos organizacionais assentes na cibernética e
holografia que têm como base o estruturalismo de Michel Foucault, de Jacques
Derrida e de Gilles Deleuze, que têm uma aplicação directa das suas visões
filosóficas, nas correntes culturais, na estratégia militar, nas correntes artísticas e
também na arquitectura.

Deste modo, podemos adoptar essa visão como sendo aquela que temos no
âmbito da forma e sobre a metodologia da interpretação temporal fracturada do
objecto.56

Podemos, igualmente, transpor essa visão no âmbito do acto de
conceptualização do objecto e da forma da experimentação do objecto, associadas ou
fraccionadas do sujeito e reportar-nos à forma da experimentação corporal,
remetendo, no âmbito do nosso estudo, para a noção de espaço-tempo e para a
fenomenologia da percepção, considerada por Maurice Merleau-Ponty.57 Ou seja,
podemos focalizar esta leitura da experimentação segundo estas experiências que
estão associadas ao fenómeno e ao conceito de dissociação por partes da linguagem,
do objecto, da leitura e do seu próprio acto, na concepção da autonomia do objecto,
da linguagem, e da dissociação autonomizada do objecto experimentado.

Com efeito, estas interpretações temporais podem, eventualmente, suscitar
novas formas de compreensão, novas visões do objecto da arquitectura e da cidade,
quer por parte dos arquitectos que a percepcionam, a analisam e a concebem, quer
pelos indivíduos, pelos utentes que percepcionam a cidade também de variadas
formas de experimentação temporal individual a partir de múltiplas leituras

                                                                                                                                                                                    
memória e, principalmente, na imaginação de cada um.

54 Ver noção de realidade relativa segundo Jean Baudrillard, ibidem, ob.citada.
55 Ibidem, op.cit. .
56 Não importa qual! Pode ter várias formas: objecto -  linguagem, objecto -  texto, objecto -  arquitectura, objecto -
edifícios, objecto -  cidade, objecto  -  empresas e objecto -  pessoa.
57 Ver noção de Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty, In Fenomenologia da Percepção, São
Paulo, Martins Fontes, 1994.
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morfológicas, conceptuais, linguísticas como emocionais,58 culturistas ou
progressistas.59

Estas visões temporais da realidade do objecto60 vão ser as visões retiradas e
filtradas por cada um de nós, de forma individual, consoante a nossa própria
perspectiva temporal de interpretação projectada desses objectos, bem como a nossa
própria projecção sobre o objecto. Estas perspectivas são múltiplas, retractadas
individualmente e multiplicadas pela diversidade dos indivíduos.

Essa diversidade vai ser decorrente da individualidade do sujeito, da
sensibilidade de cada indivíduo, das suas preferências, dos seus desejos, da sua
interpretação temporal, subjectiva, da sua cultura e das suas capacidades,
nomeadamente, das suas capacidades de interpretação temporal estruturada da
linguagem, dos objectos, dos seus signos e da sua significação.

De facto, podemos considerar que em relação ao significado e significante,
“qualquer afirmação” é sempre alvo duma interpretação, dum tempo qualquer
imaterial, dum imaginário, pois, pode ser ilusória, não é real, nem virtual, é um algo, é
um sentido abstracto em que alguém o possa entender quando já experimentado.

Ora, se focalizarmos esta questão no âmbito da percepção da noção de Tempo
e  Arquitectura, podemos admitir, por extrapolação, que este tempo vai ser o tempo
adquirido pelo indivíduo nas suas diversas formas quando experimentado, no decurso
do seu tempo natural, na vivência do espaço, da cidade e do edificado. Neste caso,
vai ser o tempo obtido pela quotidianidade da vivência do indivíduo. Isto é, vai ser o
entendimento do tempo61 que um indivíduo tem, em determinado momento e num

                                                  
58 Ver noção protagonizada por Jean – Françoise Lyotard, em a condição pós-moderna, trajecto da ed.
Gradiva,2003.

59 Fig. 15, O Alfabeto Utopiano, Fac-símile, edição Frobérius, Basileia, 1518.
Ver noção de Françoise Choay, in  Utopias y Realidades.
60 Estas visões da realidade do objecto reportando-nos a Vázquez, Carlos García, in Ciudade hojaldre, visiones
urbanas del siglo XX, Ed. Gustavo Gili, 2004.
61 O seu tempo percepcionado.



Conceitos     O Tempo e a Arquitectura Capitulo 3

40

determinado lugar, quando sujeito e confrontado com o tempo da natureza, natural, o
tempo cronológico do mundo no âmbito da física.

Uma das formas metodológicas que podemos aflorar como a forma de
exercício de verificação dessa medição relativa do tempo que cada indivíduo pode
construir como sua realidade da arquitectura, pode ser a negação da própria
existência. Se existe, deve sujeitar-se e, em simultâneo, sujeitar o seu tempo à
negação da sua existência no lugar.

Para constituir a sua realidade temporal deve considerar-se como começo a
figura do Eu – nada, o vazio temporal. Ou seja, considerar o conceito de tempo como
sendo verdadeiramente transparente, invisível, e, assim, partir para a constituição
dum enunciado do momento zero, dum espaço vazio e transparente, onde o Eu vai
ser pautado pela ausência no seu estado nulo, ou no vazio, representado aqui de
forma intempestiva,62 atemporal.63 Esta forma de verificação pode ser assim
entendida como um acto constituinte de significado. Esse Eu, pode ser também
interpretado como sendo a génese do acto de pensar do próprio pensamento. Ou
então, esse “Eu” simplesmente eu, destituído de adjectivação e significado, pode ser
desvendado por uma lógica de pensamento, que quando equacionado pelo seu
modo, de “como começar”, de “ como começar a pensar” 64, torna-se nesse conceito
de vazio, negado através dum processo de conversão da diferença. Isto é, se
examinar-mos essa realidade do objecto segundo este ponto de vista, em primeiro
lugar, pela natureza do pressuposto implícito, o “Eu e o nada”, e pensar-mos esse eu,
em repetição e em diferença, para além da negatividade,65 como sendo a forma de
substituição de conteúdos, trocando o vazio das palavras e do texto, não como forma

                                                  
62 Ver conceito de tempo atemporal de Nietzsche referido por Gilles Deleuze, ob.cit.
63 No entanto essa construção do momento zero será difícil de alcançar. Como exemplo poderemos exemplificar
que mesmos só alguns monges capuchinhos em Sintra, no reinado de Filipe I de Portugal, cujo os mais “despidos
o conseguiam atingir e construir,… no entanto  mesmo hoje, poderá ser procurada, como metodologia conceptual
no projecto de arquitectura, aliás já tentada na Estação de TGV em Lille, na EuroLille pelos OMA a que não será
alheia a noção de espaço-tempo, referenciada pela substituição, dos tradicionais números de porta, de policia pela
identificação dos seus edifícios, aferida em minutos.

 Fig. 16, O edifício de escritórios “O Camelo”, do Arq.to Christian de Portzamparc, literalmente por cima da Estação
de TGV, nº1´, em Lille, na EuroLille.

64 Um processo utilizado  pelo filósofo Gilles Deleuze, ibidem ob.cit.
65 Ver metodologia utilizada por Gilles Deleuze, ob.cit. e referida no prefácio “como sombra da diferença” por  José
Gil, prefácio, in Diferença e Repetição, de G. Deleuze.
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de oposição, mas pela torção da negação, aplicada à fita de Moébios,66 e em relação
à topologia dos objectos ou do eu-objecto. O resultado dessa operação será,
eventualmente, que a identidade do nada, do vazio, concretizar-se-á, no conceito de
pleno, de cheio, de intemporal. Ou seja, em relação ao termo, Eu destituído de
nome próprio, o resultado dessa operação pode ser o seu entendimento segundo a
conversão topológica do a-Eu em Eu, são eventualmente considerados ambos os
lados da realidade, do mesmo objecto, do Eu-objecto.

Com efeito, o “eu” que queremos assumir, é o conceito do “eu” em termos de
posicionamento metodológico, do “eu” decorrente das suas vivências, da vivência dos
fenómenos e dos acontecimentos experimentados, ora de forma antecipada, ora pela
observação directa do território, dos lugares, do edificado, ora prospectivados num
futuro. Este eu, que nos remete para conceito da personificação do eu como nos é
referido “A carta a um critico severo”, de Gilles Deleuze,67 “(…) foi Nietzsche, que li
tarde, a afastar-me de tudo isso. Porque, a ele, é impossível infligir um tratamento
parecido. É ele que nos faz filhos pelas costas. Dá-nos um gosto perverso (quem nem
Marx nem Freud deram fosse a quem fosse, pelo contrário): o gosto, para cada um
de nós, de dizer coisas simples em seu nome próprio, de falar por afectos,
intensidades, experiências e experimentações. Dizer alguma coisa em seu nome
próprio é muito curioso; porque não é de maneira nenhuma no momento em que se
toma por eu, uma pessoa ou um sujeito, que alguém fala em seu próprio nome. Pelo
contrário, um indivíduo adquire um verdadeiro nome próprio, no desfecho do
mais severo dos exercícios de despersonalização, quando se abre às
multiplicidades que o atravessam de lado a lado, às intensidades que o
percorrem. O nome como apreensão instantânea de uma multiplicidade intensiva é o
contrário da despersonalização operada pela história da filosofia, uma
despersonalização de amor e não de submissão(…)”. Ou seja, o “eu” será a
conjugação “e” em vez do “é”, que Godard aplicará no seu conceito de diversidade, no
seu cinema68.

Ainda sobre a questão dos nomes próprios e do tempo,69 segundo G. Deleuze,
podemos considerar o seguinte: “(…)Os nomes próprios designam forças,
acontecimentos, movimentos e móbeis, ventos furacões, doenças, lugares e
momentos, muito antes de designarem pessoas. Os verbos no infinitivo designam
devires ou acontecimentos que transbordam os modos e os tempos. As datas não
remetem para um calendário único homogéneo, mas para espaços –tempos que
devem  mudar a cada vez(…)”.

 Desta forma, podemos absorver na nossa metodologia da intervenção do projecto
de arquitectura, a compreensão da noção de tempo, aqui, dado e sujeito ao confronto

                                                  
66 O a-Eu transposto pela convergência da diferença por efeito da torção, ou seja, o Eu, não existente como
representação dum sem o outro, são convergentes na mesma fita de moébios
67 Gilles Deleuze, Conversações 1972-1990, ed. Fim de século, col. Entre Vistas, pp.17e pp.18.
68 G. Deleuze sobre Godard, considera que será precisamente essa conjugação do “e” a principal característica do
cinema de Godard e sobre isso, refere o seguinte que passamos a citar: “ Nem elemento nem conjunto, o que vem
a ser o E? Creio que a força de Godard é viver e pensar, e mostrar o e de uma maneira muito nova, e de o fazer
operar activamente. O E não é nem um, nem outro, é sempre entre os dois, é a fronteira, há sempre uma fronteira,
uma linha de fuga ou de fluxo, simplesmente não a vemos, porque é ela o menos perceptível. E, todavia, é nesta
linha de fuga que as coisas se passam, que os devires se fazem, que as revoluções se esboçam”.
69 Gilles Deleuze, Conversações 1972-1990, ed. Fim de Século, col. Entre Vistas - entrevista sobre Mil Planaltos,
p.55,e p.56.
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dum tempo pessoal em oposição com o tempo da natureza, do mundo no âmbito da
física.

 Podemos, ainda, distinguir uma segunda leitura do conceito de tempo. Ou seja,
considerar que há nesta leitura de tempo pessoal a leitura simultânea de tempo
entendido de forma natural. Podemos também neste estudo, aplicar o conceito
protagonizado por Heidegger que considera que,70 “(…) tempo traduzir-se-á na
medição da natureza num sistema de nexos espacio-temporais(…)”.

Por outro lalo  podemos  também ter como entendimento o conceito de tempo em
que este tem como suporte a teoria da Relatividade Geral de Einstein,
nomeadamente, traduzida na seguinte forma:71 “(…) o espaço não é nada em si
mesmo; não há espaço absoluto, só existindo pelos corpos e energias que nele estão
contidos. Mas como na antiga tese aristotélica72 também o tempo não é nada. Só
existirá como consequência dos acontecimentos que se desenrolam. Não haverá
tempo em absoluto, em absoluta simultaneidade. O tempo será aquilo em que se
desenrolam os acontecimentos, (ibidem,).(…)”.

Esta forma de interpretação do tempo já fora visto por Aristóteles, a propósito do
modo de ser, do ser natural no sentido da mudança, do mudar de lugar, do
movimento contínuo. Considera este autor que, “(…)o tempo encontra-se no ente
mutável: a mudança dá-se no tempo. Ao encontrá-lo desta maneira – nomeadamente
como aquilo “ em que” o mutável se dá – captamo-lo como quê?… o físico encontra o
tempo como (sendo)no quê?. A captação determinante do tempo tem o carácter de
medição. A medição indica o “durante” e o “quando” o “desde-quando-até-quando”. O
relógio indica o tempo. O relógio é um sistema físico, em que se repete
constantemente a sequência de estádios temporais, partindo-se do princípio de que
este sistema físico não é ele mesmo susceptível de sofrer alteração por influência do
exterior. A repetição é cíclica. Cada um dos períodos tem igual duração temporal. A
divisão deste trecho de duração é arbitrária . O relógio mede o tempo na medida em
que a amplitude da duração de um acontecer é comparada com igual sequência de
estádios no relógio e, com essa base, é determinado numericamente na sua
quantidade(…)”. A grande interrogação que Heidegger coloca é a sua avaliação  “do
agora (tempo) sou eu (ser)?”, que implica a interpretação do ser-aí. Ou seja, é a
passagem da interpretação do tempo natural a tempo “ser - temporal” E refere,
parafraseando Santo Agostinho,73 “(…) Em ti, espírito meu, meço o tempo; a ti meço,
ao medir o tempo. Não me venhas com a pergunta: como é isso? Não me leves a
desviar-me de ti com uma falsa questão. Não te interponhas no meu caminho até,
enredando o que pode dizer-te respeito. Em ti, sempre o repito, meço o tempo; as
coisas que, passageiramente, vêm ao (teu) encontro afectam-te de maneira
permanente, enquanto elas desaparecem. É a afectividade que eu meço no ser-aí
actual, e não as coisa que, sendo passageiras, lhe deram origem. O que meço –
repito -, ao medir  o tempo, é o meu mesmo sentir-me afectado(…)”. Ou melhor,
Heidegger caracteriza esse tempo, “eu ser-aí”, enquanto ser-no-mundo, enquanto o
ser-ocupado, enquanto ser-uns-com-outros, ser com outrém, ser-uns-para-os outros,
ser em comum com os outros o ser-aí – em cada momento. Assim, o pensamento de

                                                  
70 Heidegger, Martin, o conceito de tempo, ed. Fim de Século, colecção caleidoscópio, Lisboa, 2003, pp.25.
71 Ver ibidem op.cit pp. 13, in prólogo de Irene Borges-Duarte.
72 Ver ibidem op.cit ver nota referente a Aristóteles, Física, IV, cap.II, pp-219.
73 Ver ibidem op.cit pp. 13 ver nota 5, p. 33, in Confissiones, Liber XI, Cap. 27, resp.36.
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Tempo de Heidegger, que adoptámos pode resumir-se ao seguinte “(…) O tempo é
ser-aí. O ser-aí é o meu carácter de em-cada-momento-respectivamente e pode ser o
carácter do em –cada-momento-respectivamente no que está por-vir no antecipar do
trânsito, certo embora indeterminado. O ser-aí é sempre numa modalidade do seu
ser-temporal possível. O ser-aí é o tempo, o tempo é temporal, O ser-aí não é o
tempo mas a temporalidade. O enunciado fundamental “o tempo é temporal” constitui,
portanto, a sua determinação mais própria… e não se trata  de tautologia nenhuma,
pois o ser da temporalidade significa uma efectividade desigual. O ser-aí é o seu
trânsito, é a sua possibilidade no antecipar  deste trânsito. Neste antecipar, eu
sou o tempo propriamente dito, tenho tempo. Na medida, em que o tempo é em
cada caso meu, tempos há muitos. O tempo é sem sentido; o tempo é temporal.
Só se o tempo for compreendido assim, enquanto ser-aí, é que vem a esclarecer-se
realmente o que tradicionalmente se relata acerca do tempo, ao dizer-se que o tempo
é autêntico principium individuationis. Na maior parte das vezes, isto entende-se
como uma sucessão irreversível, como tempo presente e tempo natural(…).” “(…)Mas
em que medida é que o tempo, tomado em sentido próprio, é princípio de
individualização, isto é aquilo a partir do que o ser-aí é com carácter de em-cada-
momento-respectivamente? É no ser-por-vir do antecipar que o ser-aí, normalmente,
é ele mesmo. Ele manifesta-se no antecipar com o carácter de “ esta única vez” do
seu destino único, na possibilidade  do seu único trânsito. Esta individuação tem a
peculiaridade de não dar lugar a que se considere a individuação no sentido da
invenção fantasiosa de existências excepcionais, reprimindo qualquer atrevimento
(deste tipo). Individualiza igualizando tudo e todos. No seu estar com a morte, cada
um é levado para o “como” que cada um em igual medida, pode ser, para uma
possibilidade a respeito da qual ninguém se destaca, no “como” em que todo o “quê”
se desfaz em pó.(…).”

Assim, entendemos, então, que o tempo deve ser visto, aqui, de duas formas:
primeiro, considerando o tempo como sendo natural, tempo natural e, em segundo,
considerando o tempo associado ao lugar e em relação à pessoa, ou seja, o ser
temporal, o tempo ser-aí que é relativo.74

Deste modo, estabelecemos, igualmente, que este estudo deve ser submetido
ao encontro do tempo nas suas formas e factores que estão associadas à arquitectura
e ao espaço urbano dos lugares.

Consideramos que deve ser implementada, neste estudo, a avaliação dos
factores que influenciam a interpretação da relação espaço – tempo - movimento na
suas várias velocidades: o tempo disperso, o tempo fragmentado, o tempo contínuo, o
tempo instantâneo e o tempo eterno. São estas formas de tempo que procurámos
indagar no sentido de investigar as suas correlações directas, indirectas, enviesadas
e suas ambiguidades em relação ao espaço arquitectónico e urbano, associadas ao
nosso caso estudo e no âmbito desta leitura relativa da sua relação espaço-temporal.

Sobre a noção do tempo ser-aí, entenderemos que esta noção deve ser
enquadrada em duas vias temporais, no sentido do verbo ser. Na conjugação do

                                                  
74 Ver noção tempo ser-aí de Martin Heidegger, O conceito de tempo, ibidem op.cit.pp.35 a pp.41.
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temporal do verbo, no presente, eu sou – aí, ou eu estou-aí e ainda, eu serei/estarei-
aí.75

Deste modo, quando utilizamos o termo temporal –“sou, estou-aí” e “ serei/
estarei- aí”, estamos a abordar a noção de património perspectivado no presente e
prospectivado o presente no futuro. Estaremos a utilizar um tempo verbal que produz
uma acção no tempo presente e que será prospectivada numa acção futura. Esta
relação da passagem temporal, da vivencia temporal, duma acção, que afecta
vivências, para além da sua vivência no presente, que poderá ser vivida também num
espaço temporal futuro, permite-nos abordar a noção de espaço-tempo patrimonial.

Assim, podemos perspectivar o conceito do espaço temporal referente ao
objecto e à vivência do objecto, que pode ser considerado como sendo uma herança
patrimonial e que assim terá como base de interpretação, as noções de tempo
associadas ao passado, passado recente, agora articuladas com um presente
imediato e com um presente futuro. Deste modo, estas noções das vivências dos
objectos arquitectónicos podem ser consideradas como sendo temporais.

Desta forma, essas vivências vão ser validadas por um processo da
experimentação do movimento e das noções de percepção, da emoção, da
tomada de consciência, da formação do processo de tomada de decisão e da
memória, e ainda são experimentadas pelas noções implementadas pelos
sistemas próprios referidos no nosso quadro de caracterização.

Para isso, tentámos entender o papel do que é o eu serei/estarei-aí em relação
à morfologia urbana e à topologia do lugar entendidos como objecto - contentor do
legado cultural nas noções atrás referidas e, como tal, objecto de valor patrimonial.

 Sobre o Tempo76 considerámos que este vai ser entendido como sendo a vivência
do tempo onde o tempo é algo que preenche as nossas vidas e obrigar-nos-á a uma
sua interpretação, a sua gestão e, hoje, sobretudo, obrigar-nos-á a vislumbrar o seu
entendimento, dos vários tempos existentes, nas várias formas.

Nesse sentido, podemos afirmar que o Tempo já não é geral, e não é igual para
todos. Ou seja, o tempo já não é só cronológico77(natural). A cidade e a arquitectura
contem o tempo, podem fragmentá-lo, dispersá-lo, reduzi-lo a um instante, e podem
produzir um tempo dilatado em contínuo ou eternizá-lo.

Nessa perspectiva de enquadramento do tempo nas suas duas leituras
possíveis, considerámos que o tempo natural pode aqui ser entendido por Cronos
(natural). Ou seja, é o tempo medido em função da acção desenvolvida pelo Homem
reportado à noção de passado, presente e futuro.

Com efeito, o tempo cronológico pode considerar-se como sendo o tempo
oficial. Este tempo é estabelecido por uma definição duma hora, mês e ano padrão de
referência. Ou seja, o ano padrão é uma convenção cultural. Essa convenção resulta

                                                  
75 Não consideraremos o tempo do passado, pois já o estamos a considerar no presente. Ver a nossa noção do
espaço-temporal dado pelo património.
76 Ver noção de tempo de Martin Heidegger, O conceito de tempo, ibidem op.cit.pp.27 a pp.35.
77 Ver noção de tempo natural de Martin Heidegger, ibidem, op. Cit.
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da observação e conhecimento físico e matemático do movimento dos astros, neste
caso, da relação directa da estrela sol com o planeta no sistema solar. Deste modo,
esse intervalo de tempo, que é arbitrário, é designado, por um ano, e é o período de
duração temporal, periódica, da revolução de uma volta orbital, em que a terra
executa, de forma elíptica, uma volta ao sol.78

Deste modo, podemos considerar que esta relação traduz-se no processo de
percepção do intervalo de tempo – distância. Ou seja, a terra, ao longo desse
percurso, do seu ciclo anual, altera a sua distância ao sol. No ponto da elipse em que
a terra no seu movimento, em relação ao seu circulo máximo da calote esférica,
designado por equador, se distancia mais do sol, observamos o dia com o menor ou
maior número horas solares ou o oposto consoante os hemisférios.79

No mesmo âmbito, da relação intervalo de tempo – distância é definida por dia,
o tempo em que a terra roda, uma vez, em torno do seu eixo, partindo  dum ponto “A”
e voltando ao mesmo ponto. Esse período designado por dia, foi subdividido em
período solar diurno e nocturno e esse tempo, por convenção, foi fraccionado em
vinte e quatro horas.80

Com efeito, considerámos que o tempo oficial que vivemos no presente é
percepcionado pela relação intervalo de tempo – distância, e é aferido, de alguma
forma, por essa relação do ciclo solar ano/dia/hora. Esta relação, para além
estabelecer correlações temporais entre o instante presente, com o tempo do
momento já passado e do momento futuro estabelece, sempre, a interpretação da
vivência segundo o seu espaço temporal contínuo. Esta relação tem existido  sempre,
e agora remete-nos para a cultura ocidental, assumida e interiorizada de modo a
existir um equilíbrio e vivência dos povos.

Contudo, esta relação de espaço temporal natural vivido de forma contínua, vai
ser equacionada de forma diferente, nomeadamente, a partir da teoria da relatividade

                                                  
78 Em 1690, foram adoptadas as leis Kepler em que as órbitas da terra seriam comprovadamente aceites como
elípticas, em vez da leitura anterior, que considerava essas mesmas órbitas circulares.

79 A esses dias designamos o dia do solstício de Verão, a 21 e 22 de Junho e, a 22 e 23 de Dezembro, o dia do
solstício de Inverno. No caso da latitude 45º de Portugal, no período solar do solstício de Verão e Inverno é de
15h30´e 8h´30´, respectivamente. No pólo norte o ciclo do dia solar é de seis meses quando nos encontramos no
período do solstício de Verão. No mesmo período do solstício de Verão o pólo sul encontra-se com uma noite polar
de seis meses. No solstício de Inverno os períodos solares nocturnos e diurnos dos pólos invertem-se em relação
ao período, já referido, do solstício de Verão.
Os dias 20 ou 21 de Março e 22 ou 23 de Setembro estabelecem a data dos equinócios da Primavera e Outono,
respectivamente. É a altura do ano em que as horas solares diárias se equivalem às horas nocturnas em todas as
latitudes. Estes dias tem a particularidade de serem os únicos dias do ano em que o período solar ilumina
totalmente os dois hemisférios em simultâneo.
Dado o desvio angular de 23º 27´ em que o eixo da calote esférica da Terra roda sobre si própria e dada a relação
de excentricidade de 0,0016 com o movimento executado de forma elíptica à volta do Sol observamos que os raios
solares estabelecem ângulos distintos com a superfície terrestre em relação às diferentes latitudes, em ambos
hemisférios. No dia de solstício de Verão o Sol atinge o seu zénite no trópico de Câncer, na latitude de 23,5,ºN. No
dia do solstício de Inverno o Sol atinge o seu zénite no trópico de Capricórnio na latitude 23,5º S. Esta incidência
solar quando afecta uma maior ou menor área da superfície da Terra, tem como resultado, respectivamente, uma
dispersão ou uma concentração de energia, dependendo da suas diferentes latitudes. Estes períodos anuais
distintos são designados por estações do ano.
80 A hora padrão do momento é aferida pelo observatório astronómico de Greenwich que estabelece a hora oficial,
a partir de um relógio atómico e organiza através dos vários fusos horários, estabelecidos consoante a distância
entre o meridiano de Greenwich e os vários meridianos do globo terrestre com a sua aferição solar. Essa hora
convencionada, no nosso caso, é alterada e ajustada duas vezes ao ano com o período solar de Verão e Inverno.



Conceitos     O Tempo e a Arquitectura Capitulo 3

46

restrita (1905) e da teoria geral (1914) de Albert Einstein, que demonstra, por
intermédio de modelos matemáticos, que à velocidade da luz no espaço, o intervalo
de tempo, comporta-se de forma diferente no mesmo intervalo de tempo vivido.
Comparativamente, ao tempo cronológico vivido na terra, o tempo do espaço vai ser
consumido de forma mais lenta. Com efeito, ficou demonstrado que se alguém viajar
no espaço à velocidade da luz, quando regressar à terra sentirá um desajuste
temporal. Esse desajuste torna o tempo descontínuo. O tempo torna-se elástico,
contrai e alonga, podendo eternizar-se. Este conceito de tempo, elástico ou
descontínuo vai ter consequências e interpretações a todos níveis do pensamento
moderno do século XX, nomeadamente, na matemática, nas correntes artísticas,81

mas, também, no pensamento da arquitectura, por exemplo, com Frank Lloyd Wright,
que aplica nos seus projectos a noção permeabilidade espacial. Este conceito,
quando aplicado na arquitectura, permite obter a visão em simultâneo dos
acontecimentos em espaços distintos.82 83

Deste modo, podemos considerar que esta elasticidade temporal permite a
deslocação e a execução de vários movimentos em simultâneo, de um indivíduo, num
determinado espaço, no mesmo instante temporal. Podemos estabelecer que há,
assim, a noção de vazio temporal e de tempo infinito, tempo esse que permite a
leitura de multiplicidade de vivências, de acontecimentos percepcionados num
espaço, num só momento temporal. Esta noção de elasticidade prende-se ao seu
movimento de deformação contínuo ou descontínuo. A transformação do espaço
ou de objectos a ele associados estabelece a noção movimento - tempo – mutação.84

Essa deformação vai gerar uma nova forma de continuidade espacial. Esta
transformação deformada na sua morfologia é designada por fita de Moébios.85

 Retomando esta questão, da distância – tempo – velocidade, associada ao
conceito estipulado de tempo natural, de fuso horário, e associada à interpretação da
sua visão, no âmbito do conceito do tempo, em relação às comunicações e aos
transportes, é agora fácil compreender a rotura temporal provocada pela deslocação
acelerada dum indivíduo. É o caso da acção da deslocação de um indivíduo, por via
aérea, de Londres, em Inglaterra, para Sydney, na Austrália, ou para Nova Iorque,
nos Estados Unidos da América. No caso da deslocação para Sydney, para oriente do
meridiano de Greenwich, o tempo convencionado contrai-se, ou seja, o número de
horas diárias em relação ao fuso horário de Londres é superior, ou seja, durante a
viagem perdemos 10 horas, em relação ao dia em que partimos. No caso oposto, na
deslocação para ocidente do meridiano de Greenwich, de Londres para Nova Iorque o

                                                  
81 Por exemplo, o movimento artístico designado por Cubismo e os movimentos abstractos contemporâneos.
82 Por exemplo, poderá ser dado pela visão antecipada do tempo do dobrar da esquina – dos vãos em cunha, ou
por exemplo, terá a aplicação directa nos transportes e as suas várias velocidades
83 Poderá ser explorado este processo de espacialidade e elasticidade dada pelos transportes nomeadamente no
período do movimento moderno ou nas cidades de Chicago com a escola de Chicago, o loop; ou em Nova Iorque,
com as novas utopias e os transportes.
84  Entendida como topologia da forma. Por exemplo, poderá originar as seguintes leituras: Um objecto com duas
faces descontínuas, neste caso, com topografias distintas, por exemplo, de uma fita de papel com cores ou
texturas distintas, sujeitas a uma determinada rotação e deformação da sua forma em que essa deformação
provoque a unificação das suas arestas. Ou tendo, como exemplo oposto, a transformação contínua duma peça de
barro moldada por um movimento elástico e contínuo, dado pela rotação da roda de oleiro e pela pressão
continuada exercida pelo indivíduo, que quando em determinado momento sofre uma força externa dum objecto,
produz uma rotura da continuidade e, como consequência, dá-se a transformação descontínua dessa morfologia
do objecto inicial.
85  Ver programa televisivo da RTP2, ver a fita de Moébios - A arte e a matemática.
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tempo convencionado dilata-se, pois o número de horas estabelecido pelo fuso
horário vai ser inferior, ganhámos mais quatro horas durante a viagem.86 87

Tomando os mesmos exemplos de Londres, Sydney e Nova Iorque, mas neste
caso pensando no processo da comunicação por cabo ou satélite de dados, voz ou
imagem, e assumindo que esta transmissão de informação vai ser executada de
forma quase instantânea, podemos considerar que em face do fuso horário distinto,
existe uma fragmentação do tempo. Ou seja, usando os meios tecnológicos, como por
exemplo, a internet, a vídeo-conferência, no mesmo tempo instantâneo real,
podemos produzir e reproduzir dados, voz ou imagem noutro ponto do globo de forma
imaterial, mas real, onde os tempos cronológicos oficiais são bem distintos. Desta
forma, pode dar-se o caso da comunicação ser efectuada entre dois pontos do globo,
que no mesmo instante real natural estejam a comunicar em dois dias diferentes.
Essa comunicação em tempo real, instantâneo, pode trazer, por quem emite, ou por
quem recebe, vivências, sensações, emoções sincronizadas no momento. Essas
vivências são produzidas em tempos oficiais distintos e em lugares distintos. Este
fenómeno evita a deslocação de distâncias reais - físicas e evita a execução material
do percurso necessário à produção dessa mesma comunicação. Quer dizer, hoje,
passámos a interpretar as várias distâncias em função dos meios mecânicos

                                                  
86 A posição de pontos do globo poderá ser calculada a partir da determinação da posição exacta desses mesmos
pontos, dadas pelas coordenadas dos seus paralelos e meridianos que nos dão a latitude e a longitude. A
indicação correcta de distâncias e de direcções obriga a um sistema referenciado. Sendo a Terra uma calote
esférica, optou-se por considerar a latitude 0º  o paralelo que coincide com círculo máximo da Terra, o equador.
Desde a reunião internacional de Washington, de 1884, foi estipulado que o meridiano 0º, que passa pelos pólos, é
perpendicular ao equador e que referencia a longitude, seria o meridiano que passa pelo observatório de
Greenwich, criado em 1675. A longitude é subdividida em 360 graus e é medida de 0 graus a 180 graus este e de
0 graus a 180 graus oeste. A latitude é medida de zero graus, no equador, a noventa graus norte ou sul, nos seus
pólos.
87 A partir dum sistema matemático geométrico, que transforma as coordenadas angulares dos paralelos e
meridianos duma superfície esférica em projecções planas é possível determinar com precisão a distância real.
Estas projecções planas são designadas por projecções cartográficas. Uma das projecções mais utilizadas é a
azimutal equivalente, que estabelece a leitura das áreas e a cónica de forma que os meridianos e paralelos se
cruzam ortogonalmente. Este sistema foi desenvolvido por Johann Heinrich Lambert, no século XVIII. Existem
vários tipos de projecções cartográficas: A projecção azimutal equivalente de Lambert; a projecção de Hammer
derivada da projecção anterior; a projecção cilíndrica de Gall; a projecção cilíndrica e mercator; a projecção
conforme, oblíqua de Mercator também designada por UTM, Universal Transversal Mercator projection. Estas
projecções devem ser seleccionadas consoante a sua adequação ao estudo a que se destina. Tem havido uma
evolução ao longo da história destes sistemas, de forma a aperfeiçoar a precisão e rigor destes cálculos. Em 150
d.C., aproximadamente, Ptolomeu já estabelecia dois sistemas de projecção no seu mapa mundi. O sistema
Ptolemaico aperfeiçoou os estudos anteriores já delineados por Aristóteles, que por sua vez já tinha adoptado e
desenvolvido o sistema de Eudóxio no século IV a.c. . Este sistema ptolemaico vigorou doze séculos.  Em 1569, o
geógrafo Gerardo Mercatore desenvolveu um sistema de projecção cilíndrica isógona aplicado ao seu mapa-
mundi. Esta configuração esférica da Terra dividida em 360º foi concebida pelos antigos cartógrafos da Babilónia e
posteriormente aceite pelos discípulos de Pitágoras, tendo sido desenvolvido o primeiro cálculo da circunferência
do globo terrestre pelo geógrafo grego Erastóstenes em 230 a.c. Erastóstenes calculou o ângulo existente de 7º
12´entre Siena e Alexandria no momento em que o Sol se encontrava no zénite de Siena. Sabendo que estas duas
cidades se encontravam sob o mesmo meridiano e a distância entre elas era de 5000 estádios, obteve o
comprimento de 250 000 estádios, aproximadamente 39 700Km. O sistema de referência, usando o método
reticulado ortogonalmente, existe desde o século I d.c., com as cartas dos agrimensores romanos e desde o
século III, na actual China, criado pelo cartógrafo chinês Pei Xim. Hoje é possível realizar os levantamentos a partir
da captação via satélite ERTS (Earth Resourse Technology Satellites), que à distância através de infravermelhos,
que conseguem transformar o espectro electromagnético dos materiais naturais, artificializados pela humanidade,
da superfície terrestre, invisíveis à visão humana, em imagens cartográficas obtidas a partir da reprodução desses
impulsos. O satélite Landsat efectua 14 órbitas em torno da superfície terrestre em 24 horas e obtém dados de 34
240Km2 em cada 25 segundos. Esses dados são enviados para um analisador multiespetral que quantifica e
converte os impulsos de energia recepcionados em formas de frequência hertziana e em sequência imediata, em
linguagem binária. A linguagem binária permite a produção de imagens computadorizadas com a correspondência
de um pixel por 0,44 hectare de área. É possível criar mapas cartográficos a partir da fotografia aérea com
correcção ortogonal.
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tecnológicos utilizados, o avião, helicóptero, o comboio de alta velocidade TGV, o
metropolitano, o automóvel, a fibra óptica e o satélite, com os vários tempos possíveis
na execução dessa mesma tarefa. Com efeito, em fase duma distância, grande ou
pequena, podemos considerar que essa distância pode ser vencida segundo a sua
relação espaço-temporal pretendida, segundo uma velocidade lenta, rápida ou
instantânea.

Assim, podemos criar e viver um espaço temporal policronos, materializado
corporalmente, ou não. Vivemos num espaço-tempo do indivíduo que cria formas de
percepção duma temporalidade fragmentada e, em simultâneo, duma irrealidade
temporal. Esta noção espaço - distância está, agora, associada à definição de
contínuo desenvolvido pela deslocação, no espaço contínuo nos lugares, articulados
por um percurso onde são estabelecidas diversas conexões espaço-temporais.

Hoje, essa noção de diversas conexões espaço-temporais é conseguida pela
leitura da alteração obtida pela percepção dos fenómenos da versatilidade da
mobilidade. Os indivíduos deslocam-se de forma independente e segundo as suas
capacidades individuais de conhecimento, segundo os seus próprios meios
tecnológicos, os seus meios económicos e segundo as suas necessidades. Com a
utilização desta forma individualizada da mobilidade permite-se, também, que haja
uma percepção do tempo individualizado, consoante a percepção do indivíduo.

Nesse âmbito, podemos afirmar, como Ignasi de Solà-Morales,88 que o
conceito de tempo, na arquitectura contemporânea, deve ser encarado, como sendo
algo descontínuo, como uma sucessão de momentos casuísticos justapostos. Este
conceito de tempo, já não vai ser interpretado como sendo, no caso da arquitectura
no período clássico, um fenómeno unitário fechado e acabado sobre si próprio, ou
entendido, no período renascentista, como a experiência da centralidade da
perspectiva renascentista ou, ainda, como  associado à vivência do tempo barroco
com princípio e ordem.

Com efeito, podemos considerar que ao longo do século XX, podem ser
designados vários tipos de interpretação de tempos que estão associados,
indubitavelmente, à diversidade e justaposição temporal desenvolvidas pelos seus
movimentos e correntes artísticas modernas, futuristas, dadaístas, e gestálticas. Mas,
por outro lado, se pensarmos no tempo de Ignasi de Solà-Morales89 verificamos que o
Tempo é dado pelos momentos temporais que são tidos em conta, como sendo
acontecimentos instantâneos, que se produzem num lugar e logo se esgotam ou se
transformam, nessa sucessão de momentos casuísticos. Estas características de
diversidade temporal – acontecimento, podem estar associadas ao processo de
concepção, à arte e literatura contemporânea, de James Joyce,90 de Robert Musil, de
Mario Vargas Llosa, às instalações, à escultura, à arte urbana, à música, à dança e ao
processo do projecto de arquitectura. Segundo Ignasi de Solà-Morales, podemos
incorporar na interpretação, do nosso estudo, esta forma de tempo, designada por o

                                                  
88   MORALES, Ignasi de Solà, in Diferencias, topografia de la arquitectura contemporânea, prólogo Peter
Eisenman, Ed. Gustavo Gili.
89 Ver a sua definição de tempo na sua obra “diferencias, topografia de la arquitectura contemporânea”, ibidem op.
Cit.
90 MORALES, Ignasi de Solà, in Diferencias, topografia de la arquitectura contemporânea, prólogo Peter
Eisenman, Ed. Gustavo Gili.
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tempo débil, pela experiência estética da obra de arte - débil, e a arquitectura
débil.

 Esta definição está próxima do conceito de Gilles Deleuze91 e da sua visão da
realidade contemporânea, encontrada em fenómenos objectivos e subjectivos. Essa
realidade não se encontra em lados “de tecidos opostos”, estes fenómenos coexistem
como se fossem dobras, pregas, dum tecido plissado duma mesma realidade. A
realidade surge como um contínuo, onde o indivíduo consubstancia o seu tempo, o
instante após instante, em rotação simultânea, com os objectos exteriores a si próprio
e onde essa realidade efémera do acontecimento  pode ser gerada de forma quase
aleatória por acontecimentos inesperados.92

Assim, considerámos que esta leitura espacial, aqui focalizada no objecto
arquitectónico, vai ser entendida como sendo a realidade produzida, pela visão
multifacetada de múltiplas plataformas, que não têm a obrigatoriedade de serem
revistas, pelos acontecimentos passados e ainda, também, não surgem da
necessidade de estabelecimento duma relação futura duradoura da realidade.

Com esta visão pós-estruturalista de Deleuze, que resume o pensamento de
Foucault sobre o Tempo, podemos estabelecer que o Tempo é ausente de
reconhecimento fundamentado, não tem uma orientação estruturada e organizativa.
Pode ainda ser considerado que o Tempo, também, não é eterno, como nas visões de
Deus eterno.

Com efeito, para Deleuze, o Tempo é o de Aion, o Tempo é o momento
instantâneo, não é codificável, não tem lugar, não tem expressão, não tem passado
ou futuro e é atópico, efémero aleatório e volátil. O Tempo não é contìnuo, não
emerge da relação directa da vivência passado com o presente e do futuro
prospectivado. Assim, para Deleuze, o Tempo não é linear, ilimitado, mas também se
afasta da visão estruturalista dum tempo apoiado na leitura cultural, objectivo,
instrumentalizado, como método científico e ainda tido como um instrumento
analógico de comunicação encerrado sobre si mesmo.

Estas visões estruturalistas do Tempo são igualmente partilhadas por autores
como Jean Baudrilard, Roland Barthes, Umberto Eco, que suportam as suas leituras
analógicas no método científico, no reconhecimento estrutural da linguagem e a sua
significação autónoma.

Desta forma, podemos dizer que o Tempo e a Arquitectura, que se suporta na
teoria da relatividade, já referida, é uma visão de tempo indissociável da relação
espaço – temporal, que altera profundamente a interpretação euclidiana- aristotélica
de uma continuidade estável dos movimentos. Esses movimentos produzidos pelos
indivíduos no tempo e no espaço que vão ser delimitados e aferidos por coordenadas
cartesianas e altimétricas que introduzem um novo conceito de mutabilidade
ininterrupta dos parâmetros do espaço físico–temporal, gerando leituras transversais
e deformações da realidade percepcionada da relação corpo-movimento-espaço.

                                                  
91 Ver DELEUZE, Gilles, - Diferença e Repetição, Prefácio de José Gil, Filosofia, Ed. Relógios de Água, 2000,
Lisboa e DELEUZE, Gilles, Conversações, Ed. Fim de Século, 2003, Lisboa.
92 Ver o conceito de momento e de sorte, dado pelo argumento e realização de Match-Point, de Woody Allen.
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Essas leituras são dadas pelas vivências físicas materiais e agora, também,
psicológicas.93 Sobre este conceito indissociável espaço-tempo, também referido por
Ignasi Solà Morales, podemos considerar que esta noção de espaço associado ao
conceito de tempo na arquitectura está, indubitavelmente, ligada à cultura do
movimento moderno. Ou seja, o período temporal e arquitectónico designado por
movimento moderno que ensaiou este novo conceito de espaço pós-euclidianos e
abriu novas formas e possibilidades espaciais, foram sendo desenvolvidas e
igualmente ensaiadas em paralelo nas outras áreas culturais, nas ciências, na
psicologia, nas físicas, nas matemáticas e nas artes.94

Assim, podemos ainda referenciar que este conceito de tempo-espaço-
arquitectura pode ser entendido, segundo uma forma diferenciada, com um sentido
mais preciso, mais linear, com limites dimensionais finitos e reais.  Tal conceito vai
ganhar grande influência no pensamento arquitectónico, desenvolvido nos anos
sessenta e setenta do século XX, com as posições críticas ao movimento moderno e
seus conteúdos, como já vimos, de Martin Heidegger e de Maurice Merleau–Ponty,
que têm leituras conceptuais existencialistas e que protagonizam uma leitura da
realidade suportada em coisas concretas e comprometidas com o singular e com o
particular.

Esta interpretação dos diversos tempos protagonizada por Heidegger, e
igualmente assumida por nós, vai ter ressonâncias em várias áreas do conhecimento,
em várias actividades.

                                                  
93 Ver conceito de tempo parado e tempo acelerado referido pelo realizador cinematográfico, Tim Burton, em Big
Fish, na relação tempo-emoção-acção.
94 O mesmo autor, Ignasi Solà - Morales, refere que Fue Adolf von Hildebrand,  desenvolveu experiências no
campo artístico em que tornava relativa e distinta a vivência visual dos objectos artísticos consoante a sua
distância espacial ao observador. Considera que Alois Riegl e August Schmarsow entendiam que a percepção do
espaço e dos objectos, que interagem nesse espaço, é um sentimento global,  não se deveria ter em conta, só, os
dados materiais e quantificativos, mas, também, os mecanismos preceptivos, com todas as componentes e
factores associados entre si, que interagem em simultâneo e produzem novas experiências espaciais : -
Movimento do próprio corpo, visão distante – próxima, alturas distintas e variáveis do observador, tacto, audição. O
espaço não seria considerado como o momento  zero, o início, a causa do processo criativo, seria mais uma
consequência e uma forma exploratória duma nova concepção da realidade que creditava experiências
surrealistas, a partir de estímulos psicológicos recorrendo a drogas e por experiências espaço - temporais cubistas
de Picasso ou ainda, as experiências mecanizadas, produzidas por Marcel Duchamp. Também na arquitectura,
esse processo de desenvolvimento criativo, suportado por estímulos psicológicos gestalticos e das experiências
espaço-temporais, fez-se sentir em obras de arquitectura, desde Frank Lloyd Wright a Mies Van der Rohe.( obras
em Chicago – casas, por exemplo:

   
fig. 17 e 18, a moradia Robie House, de Frank Lloyd Wright e os edifícios de habitação colectiva as Torres Lake,
de Mies Van der Rohe.
 –As moradias em Oak Park e – Os edifícios de habitação colectiva Lake, de Mies, onde se verifica, de forma
diferenciada, essa experiência da alteração espaço-temporal decorrente da alteração do campo de visão
(transparência dos vãos nos limites edificados).
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Uma dessas ressonâncias pode ser a interpretação dada por Gilles Deleuze,
quando nos fala sobre os seus “mil planaltos”,95 que podem ser considerados
também96 “um conjunto de anéis quebrados ” e cada um deles pode penetrar nos
outros. Este autor, sobre este assunto, refere em linguagem figurada em que97

“(…)Cada anel, ou cada planalto, deveria ter o seu clima próprio, o seu tom próprio,
ou o seu timbre(…). Cada anel ou planalto deve traçar portanto um mapa de
circunstâncias, é por isso que cada um tem  uma ilustração, uma imagem…  - Aquilo
que chamamos um “mapa” ou até mesmo um “diagrama”, é um conjunto de linhas
diversas que funcionam  ao mesmo tempo como sendo as linhas da mão que formam
um mapa. Com efeito, há muitos tipos de linhas, nomeadamente, na arte, mas
também numa sociedade, numa pessoa. Há linhas que representam alguma coisa e
outras são abstractas. Há linhas com segmentos e outras que não têm segmentos. Há
linhas dimensionais e outras direccionais. Há linhas que abstractas ou não, fazem um
contorno, e as outras que não fazem contorno. São essas as mais belas. Cremos que
as linhas são elementos constituintes das coisas e dos acontecimentos. É por isso
que cada coisa tem a sua geografia, a sua cartografia, o seu diagrama. O que há
realmente de interessante numa pessoa são as linhas que a compõem, ou que ela
compõe, que ela vai buscar ou que cria. Porquê privilegiar a linha sobre o plano ou
o volume?, de facto,  não há qualquer privilégio. Há espaços correlativos às linhas
diversas, e inversamente interviriam uma vez mais noções científicas, como os
fractais de Mandelbrot. Este ou aquele tipo de linha envolve esta ou aquela formação
espacial e volumosa… . definir tipos de linha; não se pode concluir daí que esta é
boa, aquela má. Não se pode dizer que as linhas de fuga sejam forçosamente
criadoras; que os espaços lisos sejam melhores que os segmentares ou
estriados(…)”.

Assim, as correlações das metodologias entre áreas disciplinares diferenciadas
podem incorporar estas noções de geografia pessoal e sua cartografia e seu
diagrama pessoal do território de do lugar e do edificado.98

Outro exemplo de ressonância metodológica99 é a forma como se explora e
materializa a noção e conceito do tempo, aqui entendido como processo de
metodologia concepção-produção, do cinema.100/101

                                                  
95 Gilles Deleuze, Conversações, 1972-1990, ed. Fim de Século, col. Entre Vistas - entrevista sobre Mil Planaltos,
pp.55 e p.56.
96 Gilles Deleuze, Conversações, 1972-1990, ed. Fim de Século, col. Entre Vistas - entrevista sobre Mil Planaltos,
pp.55 e p.56.
97 ver ibidem, op.cit pp. 55 e pp.56.
98 Quando G. Deleuze é questionado sobre o papel do tempo histórico e do porquê da utilização, no seu discurso,
da preferência pelo  papel do geógrafo e do espaço e, ainda, na aplicação do termo “a cartografia dos devires”!? .
G. Deleuze responderá o seguinte:  “(…) – A história é, com toda a certeza, muito importante. Mas se pegarmos
numa linha de investigação, veremos que é histórica numa parte do seu percurso, em certos lugares, mas que é
também a-histórica, trans-histórica… . Nos  Mil Planaltos, os “devires” têm muito mais importância que a história.
Uns e outra estão muito longe de ser a mesma coisa. Nós tentámos, por exemplo, construir um conceito de
máquina de guerra; este implica, acima de tudo, um certo tipo de espaço, uma composição muito particular dos
homens, elementos tecnológicos e afectivos(armas e jóias). Este agenciamento só secundariamente é histórico,
quando entra em relações muito variáveis com aparelhos de Estado (determinações como as do território, da terra
e da desterritorialização )… Uma máquina de guerra pode ser revolucionária, ou artística, muito mais do que
guerreira(…)” .
99 Sobre essas ressonâncias, G. Deleuze dar-nos-á os seguintes exemplos, que achámos pertinentes referir como
sendo a forma adoptada da metodologia de abordagem científica que optaremos, que passaremos a citar: “(…)Há
noções exactas por natureza, quantitativas, equacionais, e que só têm sentido pela sua exactidão: dessas noções,
um filósofo ou um escritor só pode servir-se por meio da metáfora99 o que é muito mau, uma vez que elas
pertencem à ciência exacta. Mas há também noções fundamentalmente inexactas e, todavia, absolutamente
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Podemos dizer que as ressonâncias, analogias dos processos
metodológicos,102 nomeadamente do cinema, vão ser também o suporte de

                                                                                                                                                                                    
rigorosas, que os cientistas não podem dispensar, e que pertencem ao mesmo tempo aos cientistas, aos filósofos
e aos artistas. Trata-se, com efeito, de lhes dar um rigor que não é directamente científico, e de tal ordem que,
quando um cientista a elas chega, se torna também filósofo ou artista. Não é por insuficiência que esses conceitos
são indecisos, mas pela sua natureza e pelo seu conteúdo(…)”. “(…) A questão não é de maneira nenhuma
chegar a uma unidade falsa que ninguém deseja. A questão é uma vez mais, o trabalho de cada um, que pode
produzir convergências inesperadas, e novas consequências, transmissões entre uns e outros. Nesta matéria, não
deveria haver privilégio para ninguém: nem para a filosofia nem para a arte ou para a literatura(…)”.
100 Muito embora o cinema não possa ser tido em conta como um exemplo cientifico, queremos crer que  pode ser
igualmente experimentado como analogia ou metodologia do projecto de arquitectura. Já falámos de Godard e do
seu objectivo: o construir imperceptível no espaço da fronteira. Hoje, ainda podemos continuar a ver no cinema a
aplicação de processos que abordam precisamente esse processo conceptual da realidade do tempo, tanto ao
nível dos seus conceitos  como nas suas metodologias ou, ainda, como resultado formal da aplicação, desse
processo de estratégia de organização da sua estrutura espaço - temporal, do argumento e da realização. Um
exemplo dessa experimentação, transposta para a tela, é a personalização – individualização do tempo, que
ocorre nos filmes de Tarantino. Esse processo, captado por nós, da personalização – individualização do tempo
dar-se-á porque este realizador permite que os seus actores tenham incorporados nos seus personagens tempos
autónomos e diferenciados. Diferenciados de forma mais ou menos elástica, dependendo de quem e das
capacidades dos diferentes protagonistas e  dependendo do tempo de acção da cena.

Fig. 19, Capa de Cartaz do Filme Kill Bill.
101 No Filme, Kill Bill, do realizador Tarantino são experimentados estes tempos em prolongamento,
estabelecidos de forma mais elástica possível, através duma fronteira  espaço-temporal, o que permite que
o protagonista se movimente em trânsito, de forma imperceptível, na acção, no durante o momento do
instante. Ao movimentar-se na dobra do tempo, vive e experimenta esse dilatar temporal, marcando-o. Ao
vivê-lo na fronteira, em tempo elástico de acção natural, estabelece um fraccionamento temporal
imperceptível em trânsito, sobre a relação temporal com outro protagonista, que da mesma acção, vive,
esse mesmo instante, parado no tempo, portanto sem “ser-aí”.

Tim Burton, no filme Big Fish, procede, igualmente, à constituição dum espaço -temporal - emocional, do seu
protagonista, que permite o seu movimento, numa cena fixa e que terá como consequência imediata a sua
aceleração posterior, para voltar ao tempo natural, real ( “cena do circo, percepção e encontro da sua mulher,
amor da sua vida”).
102 Sobre os processos de ressonância, por exemplo, G. Deleuze considerava que a filosofia sua contemporânea e
o cinema andavam, por vezes, a tratar e a estudar os mesmos objectos de estudo, como será o exemplo da
questão da imagem e do movimento, ou a imagem e o tempo, utilizada por Bergson, ou ainda como será o caso
Merleau- Ponty, que usava o cinema como enfoque, para interiorizar os processos gerais da percepção e do
comportamento. Ou seja, tendo em conta, por exemplo, Bergson, na sua obra  Matière et mémoire, quando este
estabelece que as suas noções de imagem e movimento e a imagem e o tempo, são desenvolvidas numa
identidade absoluta – movimento - matéria – imagem, em simultaneidade nos níveis e nos estados temporais.
Estas noções têm também uma ressonância em Fellini que considera que encerramos em nós, durante o
momento, “a infância, a maturidade e a velhice”. Esta nova leitura e concepção da imagem - acção e movimento,
agora com um suporte dialéctico dado pelo tempo espírito e matéria, vão, de alguma forma, ser transpostas para o
cinema da Nouvelle Vague francesa e o neo-realismo italiano. Ou seja, este cinema dá-nos uma ligação sensorial
– motora quebrada, o personagem já não pratica as suas acções por interpretações sequenciais das suas
percepções e que geram novas  acções motivadas novamente pela percepção. Não, agora, a acção do
personagem, pára, quebra-se, e prolonga-se com a emoção,  aquando a recepção, perspectivada pela percepção
que se torna extraordinariamente intensa e portanto interrompe-se a acção. Assim, com estas características de
leituras ópticas e sonoras  puras, a percepção e as emoções, ficam alteradas e geram uma nova estrutura de
espaço, o espaço vazio, o espaço desmaterializado de acções motoras, suportado pela essência da imagem
pensamento. Essa imagem pensamento, que agora é seccionada da acção motora que perde a sua linearidade e
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estabelece uma nova relação na sua própria imagem. Ou seja, o movimento da imagem passa a depender do
tempo e, assim, o tempo já não é construído a partir da composição das imagens –movimento, a partir da sua
montagem. Essa imagem é mental, é legível mas invisível . Não é vertical, ou seja, abandona a estrutura óptica
vertical da composição, quase como um diagrama onde hipoteticamente os movimentos mais dinâmicos, mais
intensos, se dão  e desenrolam no plano horizontal da cena, e não na profundidade de campo.  Essa imagem
mental é aberta, tal como é considerada por Bergson. Segundo G. Deleuze, o sentido do aberto e do todo é o
seguinte: ” o “aberto” é bem conhecido como uma noção poética cara a Rilke. Mas trata-se também de uma noção
filosófica de Bergson. O que é importante é a distinção dos conjuntos e do todo. Se os confundimos, o todo perde
todo o sentido, e caímos no célebre paradoxo do conjunto, de todos os conjuntos. Um conjunto pode reunir
elementos muito diversos: nem por isso é menos fechado, relativamente fechado ou artificialmente encerrado.
Digo “artificialmente” porque há sempre um fio, por delgado que seja, que une o conjunto a um conjunto mais
vasto, ao infinito. Mas o todo é de uma outra natureza, é da ordem do tempo: atravessa todos os conjuntos, e é ele
precisamente que os impede de os realizar até ao fim a sua própria tendência, quer dizer, de se fecharem por
completo. …O tempo é o Aberto, é o que muda e não pára de mudar de natureza a cada instante. É o todo, que
não é um conjunto, mas a passagem perpétua de um conjunto a outro, a transformação de um conjunto num outro.
Esta relação tempo-todo-aberto é muito difícil de pensar. Mas é  precisamente o cinema que o torna mais fácil. Há
como que três níveis cinematográficos coexistentes: o enquadramento é a determinação de um conjunto provisório
artificialmente fechado; o recorte é a determinação do ou dos movimentos que se distribuem pelos elementos do
conjunto; mas o movimento exprime também uma mudança ou uma variação do todo, que pelo seu lado, é uma
questão de montagem. …Quando se fala de espaço off, querem-se dizer duas coisas: por um lado, que todo o
conjunto dado faz parte dum conjunto mais vasto, em duas ou três dimensões; mas também que todos os
conjuntos mergulham num todo de uma outra natureza, de uma quarta ou quinta dimensão, e que não pára de
variar através dos conjuntos que atravessa, por vastos que sejam. Num caso, é uma extensão espacial e material,
mas no outro caso, é a determinação espiritual… . Os dois aspectos, não se excluem, mas complementam-se,
relançam-se, é privilegiado ora um, ora outro. O cinema não parou de fazer jogar estes níveis coexistentes, cada
um dos seus grandes realizadores tem uma maneira própria de os conceber e de os partilhar. Num filme como em
toda a obra de arte, há sempre qualquer coisa de aberto. E temos de procurar, a todas as vezes, o que é, é o
tempo, é o todo, como aparecem no filme, de maneira diversa. “ Assim, deste modo, torna-se possível  que  um
conceito da imagem-movimento  - seja transportado para um conceito mais aberto e que poderemos designar   por
– imagem como um todo temporal, isto é, - essência – pensamento. Ou seja, é a imagem de pensamento que,
creio, nos é transmitida por Italo Calvino, na obra “Cidades Invisíveis”  e que se refere ao diálogo em pensamento
de Pólo com o Grão Kan, que passamos a citar:

“ Os outros embaixadores avisam-me de carestias, de peculatos, de conjuras, ou referem-me minas de turquesas
novamente descobertas, preços vantajosos das peles de marta, propostas de fornecimentos de lâminas
adamascadas.  (este percurso dos embaixadores é feito num tempo linear continuo, e num tempo natural de
quotidianidade: ver estas noções de tempo de Martin Heidegger in O conceito de tempo, ibidem op. Cit, pp. 25 a
41). – e Tu ? – perguntou a Pólo o Grão Kan.  – Tornas de países igualmente remotos e tudo o que sabes dizer-
me são pensamentos que vêm à ideia de quem apanha fresco à tardinha sentado à soleira da porta. Então para
que te serve tanto viajar? (ver J. Baudrillard ibidem op. Cit. que tem uma visão do mundo, que me parece
interessante pelo facto de serem tão próximas deste dialogo de Marco Pólo, “(…)já nada quer ser olhado, mas
visualmente absorvido e circular sem deixar marcas desenhando de algum modo a forma estética simplificada da
troca impossível, é hoje difícil reaver as aparências. De tal modo que o discurso que as justificasse  seriam um
discurso em que não haveria nada para dizer”, acrescenta “ A identificação do mundo é inútil. É preciso captar as
coisas no seu sono, ou em qualquer outra conjuntura em que se ausentem a si próprias”.  Considera ainda, que o
mundo rege-se pela “ilusão” universal, até na paixão amorosa, sem que esta, no entanto, seja alterada no seu
movimento natural. Há qualquer coisa de mais forte que a paixão: a ilusão.  Considera que há qualquer coisa mais
forte que tudo: a paixão da ilusão. Assim, considera que a identificação do mundo é inútil).

“(…)Anoitece, estamos sentados na escadaria do teu palácio, sopra um vento suave- respondeu Marco Pólo. –
Qualquer país que as minhas palavras evoquem à tua volta, vê-lo-ás de um observatório situado como o teu,
mesmo que  no lugar do palácio esteja uma aldeia de palafitas e que a brisa traga o odor de um estuário lodoso.
(ver conceito de “o tempo pessoal” de Jean Baudrillard, n’ O crime perfeito). (…) “ O meu olhar é o de quem está
absorto e medita, admito-o. Mas o teu? Tu atravessas arquipélagos, tundras, cadeias de montanhas. Mais valeria
que não saísses daqui.
O veneziano sabia que quando Kublai começava a contradize-lo era para seguir melhor a linha de um seu
raciocínio (nota: ver, método de formulação pragmática do saber cientifico, de Jean – François Lyotard, in A
Condição pós-moderna,op.cit pp.27); e que as suas respostas e objecções tomavam lugar num discurso que já se
desenrolava por sua própria conta, na cabeça do Grão Kan. Ou seja, entre eles era indiferente que as questões e
soluções fossem enunciadas em voz alta ou que cada um dos dois continuasse a ruminá-las em silêncio. De facto
estavam calados, de olhos semicerrados, estendidos em coxins, balançando em camas de rede, fumando
compridos cachimbos de âmbar.
Marco Pólo imaginava responder (ou Kublai imaginava a sua resposta) que quanto mais se perdia em bairros
desconhecidos de cidades longínquas( nota: método - processo de abstracção conceptual, para a formulação e
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construção da realidade), mais compreendia as outras cidades que tinha atravessado para chegar lá, e voltava a
percorrer as etapas das suas viagens, e aprendia a conhecer o porto de que havia zarpado, e os lugares familiares
da sua juventude, e os arredores da casa, e uma praceta de Veneza onde corria em criança.

Fig. 20 e 21, Imagem de Veneza Celeste, Moebius, Casterman, 1990.

Nesta altura Kublai Kan interrompia-o ou imaginava interrompê-lo, ou Marco Pólo imaginava que era interrompido,
com uma pergunta como: - Caminhas sempre de cabeça virada para trás?- O que vês está nas tuas costas? Ou
melhor : A  tua viagem só se faz no passado?
Tudo para que Marco Pólo pudesse explicar ou imaginar que explicava ou imaginava que explicava ou conseguir
explicar a si próprio que aquilo que procurava era sempre algo que estava diante de si, e mesmo que se tratasse
do passado era um passado que mudava à medida que ele avançava na sua viagem (ver noção de Gilles Deleuze
“ O tempo é o Aberto, é o que muda e não pára de mudar de natureza a cada instante. É o todo, que não é um
conjunto, mas a passagem perpétua de um conjunto a outro, a transformação de um conjunto num outro),  porque
o passado do viajante muda de acordo com o seu itinerário realizado, digamos, não o passado próximo a que cada
dia que passa acrescenta um dia, mas o passado remoto. Chegando a qualquer nova cidade o viajante reencontra
o seu passado que já não sabia que tinha: a estranheza do que já não somos ou já não possuímos espera-nos ao
caminho nos lugares e não possuídos.
Marco entra numa cidade; vê alguém numa praça a viver uma vida ou um instante que poderiam ser seus; no lugar
daquele homem agora poderia estar ele se tivesse parado no tempo muito antes, ou se muito tempo antes numa
encruzilhada em vez de tomar uma estrada tivesse tomado a oposta e ao cabo de uma longa volta viesse
encontrar-se no lugar daquele homem naquela praça. Agora, daquele seu passado verdadeiro ou hipotético ele
está excluído; não pode parar, tem de prosseguir até outra cidade onde o espera outro seu passado, ou algo que
talvez tivesse sido um seu possível futuro e agora é o presente de outro qualquer.
Os futuros não realizados são apenas ramos do passado: ramos secos.
- Viajas para reviver o teu passado? – era agora que a pergunta do Kan, que também podia ser formulada assim: -
Viajas para achar o teu futuro?
E a resposta de Marco : - O algures é um espelho em negativo (conceito de realidade e ilusão, transpostas pelo
“espelho” e a sua imagem reflectida, aplicada n’ “O Crime Perfeito”, de  Jean Baudrillard).
O viajante reconhece o pouco que é seu, descobrindo o muito que não teve nem terá.
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experiências de vivências de tempos, que adoptámos como sendo uma experiência,
de implementação e de experimentação, no decurso desta investigação, da escrita e
da feitura desta dissertação e da própria visita ao lugar de estudo. Ou seja, optámos
pelo fraccionamento temporal obtido pela vivência do lugar, no sentido do
fraccionamento espaço –temporal - emocional. Ou seja, vamos tentar experimentar,
enquanto movimento, essas fases de tempo em trânsito, e as suas acções do tempo.

Assim, entendemos que estas perspectivas do espaço temporal, podem ser
formas que interferem, e dão um contributo para a formação da  metodologia
projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura. Estes conceitos
associados à leitura duma realidade espaço-temporal, são ressonâncias
interdisciplinares e, portanto, podem ainda ser passíveis de ser assumidas nesta área
temática e podem ser experimentadas directamente no nosso caso de estudo. Ou
seja, vamos  averiguar como podem interagir na arquitectura, entre-si e em nós esses
factores, o tempo, a consciência temporal, a memória temporal, o eu, e a
realidade, quando sujeita ou não, ao movimento e à transição do tempo–lugar;
vamos  averiguar, de que forma esses factores afectam a própria metodologia
projectual do espaço urbano e as estruturas de suporte em Arquitectura; e ainda
averiguar como é que estes conceitos vão inter-relacionar-se com as estruturas
físicas, neste caso, o território, o lugar e o edificado, no Brasil, no Estado de Goiás.

Por outro lado, podemos considerar que esta forma metodológica da
intervenção, segundo as diversas leituras espaço temporais, entendidas como
ressonâncias, pode esclarecer o repto lançando por Françoise Choay,103 quando esta
autora, se questiona sobre a importância dos textos instauradores de Alberti e
Tomás Morus, no que respeita à leitura dos conceitos de lugar, da paisagem, do
território, e do património.104

                                                                                                                                                                                    
Este tempo e esta cidade de Marco Pólo, de Ítalo Calvino, é determinada num tempo em totalidade aberta, é um
tempo imaginário, de permutas do não real, e do não irreal,  e onde o conceito de imagem e movimento são
interiorizadas de forma engrenada pela emoção e pelo tempo, pela imagem-tempo.
103  Ver na sua obra “A Regra e o Modelo, - Abertura: das palavras às coisas”.
104 Assim, poderemos também dizer tal como Françoise Choay: “(…) Sejamos precisos. Não estou preconizando
aqui nem a nostalgia, nem o cinismo. Não é o caso de querer fazer com que se volte aos procedimentos
silenciosos ou concertantes que foram o privilégio das belas totalidades urbanas de um passado já esquecido. Não
é tampouco de avaliar a urbanização selvagem sob a diversidade das formas que ela assume, desde a posse pela
economia dominante, dos melhores terrenos urbanos ou das praias ainda desertas, até a “favelização” tal como
alguns teóricos ocidentais a transformaram em modelo.
     Os modestos caminhos que, segundo imagino, poderiam ser abertos deveriam ceder lugar a duas exigências,
aparentemente contraditórias: promover um certo planeamento do espaço que conforme vimos, é hoje uma
condição de sobrevivência das sociedades; tornar a edificação novamente portadora de imprevisibilidade e de
prazer. Fora das vias reais ou totalitárias que passam pela aplicação de regras ou pela reprodução de modelos;
fora das vias marginais da nostalgia ou da selva do “laisse-faire”, esses humildes caminhos poderiam conduzir a
outras metodologias algures.
      Um algures para o qual começa a orientar-se a descoberta da forma metamítica dos textos instauradores.
Decerto numa perspectiva crítica, traços mitizantes não são compatíveis com uma teoria racional da concepção do
espaço construído. (…) Com efeito, a presença, na base  das teorias de urbanismo, dessa estrutura não-
arranhada pelo transcurso dos séculos vem nos lembrar, ou antes, já que mais temos a lembrança dela, vem nos
falar da gravidade do acto edificador ancestralmente realizado sob a dupla tutela dos deuses e da comunicação
social. À sua maneira, mas de forma tão certa quanto a palavra filosófica, ela visa o privilégio ontológico do
construir enunciado por Heidegger. E, ao mesmo tempo, solicita a reflexão de retornar às do corte operado por
Alberti. (…).
 “Escutar a palavra mitizante dos textos instauradores poderia, pois, incitar a devolver à edificação a seriedade e o
peso de suas origens. A refazer com ela um acto não – banal, um privilégio patrimonial. A consagrar-lhe,
qualquer que seja a escala em que ela se desenvolve, a atenção e o cuidado exigidos por uma total consciência
do poder ambivalente do mundo construído (…).
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Com efeito, podemos considerar que os pressupostos destes textos
instauradores, mantêm-se actuais e devem ainda ser considerados, no sentido que
anunciam a necessidade duma determinada relatividade, duma espontaneidade,
e a necessidade duma experiência emocional do espaço, no âmbito da
metodologia do projecto de arquitectura, no domínio do edificado e do espaço
público. E é ainda, focalizando a noção espaço-tempo relativizado e o tempo do
momento que podemos interpretar os textos instauradores, científicos ou filosóficos, já
referidos, assumidos como contributos para a metodologia projectual do espaço
urbano e das estruturas de suporte em Arquitectura. Nesse sentido, considerámos
determinante compreender, e dar a compreender, esta nossa leitura de uma
metodologia suportada do Património, no Território e na Topologia do lugar,
conduzida pela visão corporal, pessoal, de forma intuída e de forma analítica
rigorosa, neste âmbito do projecto de arquitectura.

Nesse âmbito, para que se possa equacionar a reflexão das experiências
referidas, segundo os conceitos espaço-temporais vamos ter que estudar o processo
de formação da metodologia, aplicadas às da teoria do confronto e do processo de
tomada de decisão. Ou seja, vamos aplicar a este caso de estudo, um processo
metodológico de outra área disciplinar que pode ser constituinte duma nova forma de
enquadramento da metodologia projectual, tendo também um faseamento suportado
pelo confronto dum processo de tomada de decisão,105 de base racional e emocional.

Desta forma, pode ocorrer uma aproximação da tomada de decisão, neste
âmbito da metodologia do projecto de arquitectura, nas suas diversas fases de
experimentação, obtidas ora pela via mais emocional, ora pela via mais racional.106

Com efeito, podemos considerar que a própria experimentação espaço-
temporal pode ser, aqui, entendida como sendo um processo global temático e
fraccionado, relativo, no tempo e que tem um conjunto alargado de variáveis, sobre as
quais vai ter de ser tomada um decisão, segundo uma realidade, sujeita aos
fenómenos casuísticos e segundo o processo de tomada de decisão,107 que é a
decisão da experimentação, sujeita a dois factores: a razão e a percepção/emoção.

                                                                                                                                                                                    
“Os caminhos que a decifração dos textos instauradores tiver assim indicado não são nem rectilíneos, nem
simples, nem destacados do passado. Enveredar por eles poderia ter como resultado um edificação jamais
realizada, desmistificada e que escapa doravante à hegemonia da regra como ao totalitarismo do modelo. Assim
estaria assegurada a substituição legítima dos antigos mitos de fundação. “

105 Segundo, James E. Dougherty e Robert L. Pfaltzgraff, Jr. na sua obra, Relações Internacionais – as teorias em
confronto, com a coordenação científica de Victor Marques dos Santos e Heitor Barras Romana, consideram que a
tomada de decisão é o processo da selecção de uma solução, duma estratégia, duma direcção, em detrimento das
varias alternativas de resolução incerta e das consequências estimadas na tomada dessa decisão, em detrimento
de outra. Essas alternativas poderão ser hierarquizadas de forma preferencial de modo a maximizar os objectivos
pretendidos e minimizar acções imponderáveis e estabelecer, assim, uma análise sistematizada.
106 Nesta dissertação, estabelecemos como sendo o nosso processo metodológico, a interpretação, das suas
várias fases/capítulos,  segundo, também, a nossa experimentação espaço-temporal e o nosso processo
de decisão.

107 Na formação do processo de decisão de um indivíduo essa determinada acção é formada pela articulação
mútua, duma análise sistematizada, equiparada da função cognitiva e com o seu genoma. As funções que podem
ter mais relevância são: a função cognitiva, a função da consciência alargada e a função da aprendizagem. A
aprendizagem que se pode aplicar no nosso entender também aos conceitos de: Prova, Cultura, Identidade,
Inovação, Tecnologia, Contemporaneidade, Arte, Belo, Ordem / Caos e Espaço.
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- A percepção, a razão e a emoção na arquitectura.

Nesta dissertação, como já referimos no capítulo anterior, estabelecemos,
como processo metodológico de reflexão, e de interpretação da arquitectura, a
experimentação espaço-temporal, segundo a percepção, a razão e a emoção.

Essa experimentação vai ser obtida segundo a percepção, a ponderação e a
avaliação das probabilidades dos actos ou das acções a empreender, ou não
empreendidas, no âmbito da Arquitectura.

Esse processo experimental de entendimento duma realidade ou dum acto,
pode ser evidenciado pela consciencialização da razão e da emoção.

Sobre a constituição dum processo experimental suportado pela razão
podemos considerar que esse processo deve contemplar a interpretação das causas
e das consequências desses actos e dessas acções, segundo um acto consciente ou,
ainda, segundo a averiguação consciente das consequências obtidas, pela não
execução desses actos, dessas acções, ou pela execução das acções operadas pela
forma oposta, pelo seu lado contrário. Esse processo é efectuado segundo a
averiguação antecipada dos seus prós e contras. Esses actos podem ter como
objectivo a maximização e optimização do objectivo, ou prever a obtenção
consciente de resultados, numa escala de valores, com o estabelecimento de
mínimos aceitáveis e máximos desejáveis e a definição do ponto de
estabilidade.

Sobre a emoção, podemos referir que vai ser entendida e obtida pela
experimentação do meio psicológico que envolve o indivíduo, neste caso, no sentido
de que seremos nós próprios, que vamos estar sujeitos à pressão exercida do grupo e
ao meio social que nos envolve108 e que vai ser sujeita ao meio operacional que
dispomos.109

                                                  
108 No sentido de que está sujeita a motivação por obtenção de objectivos ou motivação pelo estabelecimento de
causas.
109 Como alternativa a este processo analítico da tomada de decisão, John D. Steinbruner estabeleceu um modelo
distinto, que tem como base a aplicação da cibernética. Este autor considera que este processo de tomada de
decisão poderá ser mais operacional, pois a decisão cibernética pode ser aplicada a decisões de grande
complexidade em que essa complexidade é transformada em operações mais simples, e onde são aligeiradas e
eliminadas as variáveis desprezíveis, para que na operação sejam minimizadas as incertezas e os imponderáveis.
Steinbruner dá como exemplo de decisores cibernéticos, os jogadores de ténis experientes. Considera que estes
jogadores ao baterem um bola, efectuam uma resposta psicomotora –padrão complexa,  onde eliminam milhares
de possibilidades, sem a necessidade de cálculos rigorosos, sobre direcção, a velocidade e rotação da bola,
intercepção da bola pela raquete com determinada inclinação, de forma a que esta bola bata dentro do campo do
adversário, dificultando-lhe a sua consequente resposta. Steinbruner combina no processo cibernético com as
teorias do processo cognitivo desenvolvidas por Noam Chomsky, Ulric Neisser, Leon Festinger. Steinbruner
estuda, nesta teoria, os fenómenos relacionados com a mente e o modo rotineiro de como são executadas as
operações lógicas relacionadas com a percepção, a aprendizagem, a memória, a motivação, as crenças, e a
forma como a mente lida com a incerteza. Este autor, estabelece os conceitos de pensamento habitual. Neste
conceito considera dois tipos de pensamento habitual: o pensamento descomprometido, em que a tomada de
decisão, para o mesmo problema, é dada de forma distinta, em função dos diferentes momentos e o pensamento
teorético que é suportado por crenças abstractas que não alteram com os momentos diferenciados. Steinbruner,
não considera este método cibernético-cognitivo superior ao analítico, mas sim complementar.
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Neste âmbito da razão e da emoção, associadas à arquitectura, considerámos
que temos estabelecer uma reflexão sobre as teorias aplicadas à fenomenologia da
percepção e à educabilidade cognitiva associadas ao espaço e ao lugar. Esta reflexão
vai ser efectuada sempre de forma reactiva,110 isto é, perspectivando sempre os
movimentos da acção de terceiros.111

Fig. 22, Desenho original de Peeters, convite à viagem percepcionada segundo a razão e a emoção, in
Les cites obscures, La Route d´Armilia, ed. Casterman, 1988.

                                                  
110 Tal como é a estratégia operacional militar dum campo de operações.
111 Aliás, como nas estratégias de acções militares, que perspectivam a sua acção estratégica, sempre de forma
rigorosa, suportada numa análise espaço-temporal-emocional, com características dinâmicas.
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Esta reflexão vai ser desenvolvida na expectativa da obtenção do resultado da
sua acção e prevendo, de forma intuída e estudada, o efeito, à priori, da resposta, no
espaço, no tempo e na emoção, dessa acção.112

Utilizámos, na nossa forma de reflexão, esse processo reactivo que pode ser
entendido, no sentido da abordagem dada pela compreensão reactiva da topologia do
lugar, ou seja, no sentido da compreensão do lugar e do seu edificado e na sua
interpretação do dispositivo referencial e da colocação dos objectos arquitectónicos
no lugar.

O processo metodológico vai contemplar a interpretação da colocação dos
objectos arquitectónicos, no lugar correcto, imperceptivelmente correcto. Vai ser esse
o sentido que vai ser dado quando nos referimos que estamos sujeitos “ao estar à
disposição de”, e vai ser essa estratégia pragmática que vamos utilizar para atingir os
objectivos pretendidos; vai ser essa a estratégia, de primeiro experimentar, segundo a
reacção esperada e depois voltar a experimentar, para que tudo possa ficar em aberto
e no lugar.

Ao reportarmos à compreensão da arquitectura segundo a emoção, é porque
considerámos que este fenómeno pode ser ainda obtido decorrente da síntese
produzida pela apreciação e reconhecimento dum conjunto de formas diferenciadas e
dum suporte teórico evolutivo.113

Deste modo, a abordagem processual que equaciona este processo de
formação da emoção deve, à partida, ultrapassar a problemática da inserção desta
temática na área científica dado que este estudo trata da matéria científica.114 115 Ou
seja, podemos considerar que é possível haver pelo menos duas formas de
interpretação da emoção, ora por uma via filosófica, ora pela via racional proposta
pela da fenomenologia.116

   Assim, neste âmbito da percepção, da razão e da emoção podemos estabelecer
várias formas de interpretação duma realidade. Segundo Maurice Merleau – Ponty,
podemos ter a seguinte leitura,117: (…)”Eu não sou o resultado  ou o entrecruzamento
de múltiplas causalidades que determinam meu corpo meu “ psiquismo”, eu não

                                                  
112 No sentido de averiguar as forças contrárias ou as forças externas, ou forças internas que possam interferir nos
seus objectivos delineados.
113 No sentido do tempo da redacção deste estudo.
114 Ou seja, estamos a referir-nos à questão levantada por Maurice Merleau – Ponty que considera que a filosofia
sua contemporânea quer, por ambição, transformar os seus conceitos, “de espaço, do tempo, do mundo “vividos”
numa ciência exacta
115 Maurice Merleau – Ponty, in Fenomenologia da Percepção, 1945 (original),  tradução Martins Fontes,1999.
116 Decorrente da sua leitura, este autor, Maurice Merleau – Ponty, rejeita essa possibilidade de interacção do
mundo da filosofia nos conceitos de espaço e tempo, contrapondo, a essa leitura a abordagem da fenomenologia
da percepção, como a única forma de compreensão do que só será materializável com o recurso unicamente por
um método fenomenológico, pelo que o passamos a citar116, ” A aquisição mais importante da fenomenologia foi,
sem dúvida, ter unido o extremo subjectivismo ao extremo objectivismo em sua noção do mundo ou da
racionalidade. A racionalidade é exactamente proporcional às experiências nas quais se revela. Existe
racionalidade, quer dizer: as perspectivas se confrontam, as percepções se confirmam, um sentido aparece. Mas
ele não deve ser posto à parte, transformando em Espírito absoluto ou em mundo no sentido realista. O mundo
fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na minha intersecção de minhas experiências
com aquelas do outro pela engrenagem de umas nas outras; ele é portanto inseparável da subjectividade e da
inter-subjectividade que formam a sua unidade pela retomada de minhas experiências em minhas experiências
presentes, da experiência do outro, na minha (…).
117 Ibidem, op. cit pp.3
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posso pensar –me como uma parte do mundo como simples objecto da biologia, da
psicologia e da sociologia, nem fechar  sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo
que sei do mundo, mesmo por ciência é construído sobre o mundo vivido, e se
queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exactamente seu sentido e seu
alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela
é a expressão segunda. A ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser
que o mundo percebido, pela simples razão de que ela é uma determinação ou uma
explicação dele. Eu sou não um ”ser vivo” ou mesmo um “homem” ou mesmo “uma
consciência”, com todos os caracteres que a zoologia, a anatomia social ou a
psicologia indutiva reconhecem a esses produtos da natureza ou da história – eu sou
a fonte absoluta; minha experiência não provém de meus antecedentes, de meu
ambiente físico e social, ela caminha em direcção a eles e os sustenta, pois sou eu
quem faz ser para mim (e portanto ser no único sentido que a palavra possa ter para
mim) essa tradição que escolho retomar, ou este horizonte cuja a distância em
relação a mim desmoronaria, visto que ela não lhe pertence como propriedade, se eu
não estivesse lá para percorrê-la com o olhar. (…)”.

Com efeito, podemos estabelecer que o mundo é dado a conhecer ao
indivíduo, porque o indivíduo é dado a si mesmo. Ou seja, este autor estabelece que
o real pode ser descrito mas não deve ser interpretado como algo “construído” ou
“constituído”. Para este facto contribui a sua interpretação da percepção do real que
considera não pode ser produzida por assimilação de sínteses da “ordem” do juízo,
dos actos ou da predicação.118

Sobre o mundo real e a realidade119 podemos considerar que “(…) A cada
momento, meu campo perceptivo é preenchido de reflexos, de estalidos, de
impressões tácteis fugazes que não posso ligar de maneira precisa ao contexto
percebido e que, todavia, eu situo imediatamente no mundo, sem confundi-los nunca
com minhas divagações(…) O real é um tecido sólido, ele não espera nossos juízos
para anexar a si os fenómenos  mais aberrantes, nem para rejeitar nossas
imaginações mais verosímeis. A percepção não é a ciência do mundo, não é nem
mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos
os actos se destacam e ela é pressuposta por eles. O mundo não é objecto do qual
possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os meus
pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas. A verdade não “ habita”
apenas o “homem interior”, ou, antes, não existe homem interior, o homem está no
mundo, é no mundo que ele se conhece. Quando volto a mim a partir do dogmatismo
do senso comum ou do dogmatismo da ciência, encontro não um foco de verdade
intrínseca, mas um sujeito consagrado ao mundo.(…). Buscar a essência da
percepção é declarar que a  percepção é não presumida verdadeira, mas definida por
nós como acesso à verdade. Se agora eu quisesse, com o idealismo, fundar essa
evidência de facto, essa crença irresistível, em uma evidência absoluta, quer dizer, na
absoluta clareza para mim de meus pensamentos, se eu quisesse reencontrar em
mim um pensamento naturante que formasse a armação do mundo ou o iluminasse
do começo ao fim, eu seria mais uma vez infiel à minha experiência do mundo e
procuraria aquilo que a torna possível em lugar de buscar aquilo que ela é. A

                                                  
118 Ibidem, op. cit pp.5 “(…)O mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele, e seria artificial
fazê-lo derivar de uma série de sínteses que ligariam sensações, depois os aspectos perspectivos do objecto
quando ambos são justamente produtos da análise e não devem ser realizados antes dela(…).”
119 Ver Maurice Merleau – Ponty, op. cit..
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evidência da percepção não é o pensamento adequado ou a evidência apodíctica
(conveniente). O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou
aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é
inesgotável (…).”

 Assim, segundo Maurice Merleau – Ponty, podemos estabelecer, que para
compreender a percepção torna-se importante a compreensão do fenómeno da
sensação que é a forma como se é atingido e é a experiência de um estado de si
próprio. Na sua obra A Fenomenologia da Percepção, este autor aborda esse
entendimento da sensação utilizando um conjunto de exemplos de figuras
caracterizáveis pelas suas características qualificáveis “sensíveis” ao olfacto, à visão,
ao tacto, ao paladar, à audição, e considera o seguinte, que passamos a citar120, “(…)
O cinza dos olhos fechados que me envolve sem distância, os sons do cochilo121 que
vibram “ em minha cabeça” indicariam aquilo que pode ser o puro sentir.  Eu sentirei
na exacta medida em que coincido com o sentido, em que ele deixa de estar situado
no mundo objectivo e em que não me significa nada. O que é de admitir que
deveríamos procurar a sensação aquém de qualquer conteúdo qualificado, já que o
vermelho e o verde, para se distinguirem um do outro como duas cores, precisam
estar diante de mim, mesmo sem localização precisa, e deixam portanto de ser eu
mesmo. A sensação pura será a experiência de um “ choque” indiferenciado,
instantâneo e pontual.” (…).

Desta forma, podemos constatar que é esse “choque”, por ser tão único e tão
intenso, e que, ao procurá-lo, nos nossos instantes do aquém… ele deixa de ser
indiferenciado, instantâneo e pontual, e passa a ser agora, pela nossa experiência do
além temporal.

Podemos dizer que a sensação e a percepção dão corpo àquilo que
denominamos de conhecimento empírico ou experiência sensível, sendo certo que as
duas se distinguem entre si pelo grau de complexidade inerentes a cada uma. A
sensação dá-nos as qualidades dos objectos, e os efeitos internos dessas qualidades
sobre nós. Na sensação vemos, tocamos, sentimos, ouvimos qualidades puras e
directas: cores, odores, sabores, texturas. Sentimos o quente e o frio, o doce e o
amargo, o liso e o rugoso, o vermelho e o verde.  Sentir é algo ambíguo, pois o
sensível é, ao mesmo tempo, a qualidade que está no objecto e o sentimento interno
que o nosso corpo possui das qualidades sentidas.

 Por isso, costuma dizer-se que a sensação é uma reacção corporal imediata a um
estímulo, sem que seja possível distinguir, no acto da sensação, o estímulo exterior e
o sentimento interior. Quando examinamos a sensação, notamos que ninguém diz
que sente o quente, vê o azul e engole o amargo. Pelo contrário, dizemos que a água
está quente, que o céu é azul e que o alimento está amargo. Ou seja, sentimos as
qualidades como integrantes de seres mais amplos e complexos do que a sensação
isolada de cada qualidade. Por isso se diz que, na realidade, só temos sensações sob
a forma de percepções, isto é, de sínteses de sensações.

Poderemos perguntar, o que é uma percepção do objecto arquitectónico e do lugar?

                                                  
120 Ibidem, op. cit pp.23.
121 Tradução brasileira no sentido do dormitar.
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 E como se dá a evolução da constância desse objecto do lugar que o envolve?
O que é uma percepção em comparação com uma sensação?122 123

Desta leitura, podemos estabelecer que para a definição do fenómeno da
sensação deve ser recusada a interpretação obtida pela impressão, designada por
impressão “pura”. Ou seja, Maurice Merleau – Ponty considera, por exemplo, que o
ver é a forma de captação de cores ou luzes, que o ouvir é a forma de captação de
sons, no entanto, o sentir deve ser considerado uma qualidade, pois, para interiorizar
o que é o sentir não basta ao indivíduo ter tido a captação dos sons e das cores. As
cores e sons, não são sensações, são formas sensíveis, e as qualidades não são
constituintes de um processo da consciência dado que pertencem ao campo da
propriedade do próprio objecto.124 “(…) Em vez de nos oferecer um meio simples de

                                                  
122 Segundo Charlotte Bühler, in "A Psicologia na vida do nosso tempo", p.93-94. que se questiona sobre a
percepção, a seguinte experiência poderá esclarecer a diferença.

Diante da observadora (trata-se de experiências realizadas no Instituto de Psicologia de Viena, por O. Rubinow e
L. Frankl) encontra-se uma criança de dois meses que retribui o sorriso da senhora, com um sorriso. Agora a
observadora segura um biberão com leite a alguma distância dos olhos de Pepi. Embora o biberão se encontre
dentro do campo visual de Pepi e ele o fixe, não dá sinal de reconhecê-lo. Só quando a observadora agarrar em
Pepi e o puser no colo do modo habitual, ele começará a mamar, ainda antes de ela colocar o biberão dentro do
seu campo visual.

Mas dois ou três meses mais tarde tudo é completamente diferente. Agora Pepi já começa a mamar vivamente
quando o seu olhar incide sobre a ponta da tetina do biberão mantido a alguma distância dele. Agora a criança
reconheceu o biberão como objecto.

É certo que ainda são necessários determinados sinais característicos, como a ponta da tetina, para levar Pepi a
reagir. Ele não mama se lhe mostrarmos um balão cheio de leite. Só alguns meses mais tarde é que ele reconhece
o seu alimento também em recipientes que sejam diferentes do biberão habitual, quer na forma quer na cor. Ele
apreende a pouco e pouco toda a situação.

Desta descrição de experiências para a investigação das primeiras vivências de objectos resulta uma série de
factos.

O bebé de dois meses vê, ouve, saboreia e cheira, tem sensações de tacto e de dor e de muita coisa mais. Mas
não se apercebe ainda do objecto como o todo. Quando começa a aperceber-se dele, inicialmente apenas se
apercebe de determinadas características de configuração, como o bico ou o facto de ser redondo. Identifica o
objecto através de características por vezes de pouca importância. Só a pouco e pouco separa a apreensão do
objecto "recipiente de alimento" dos diversos dados acidentais. Apreende o objecto no todo da situação que alude
à mamada que se segue.

O processo da evolução da percepção, como é fácil de compreender, prolonga-se através de anos, uma vez que
se tem de apreender inúmeras características e incluí-las pouco a pouco na percepção. Ilustraremos isto com um
exemplo duma fase um pouco mais tardia.

Pepi tem agora três anos e vai passear com o pai. Passeiam por uma longa alameda composta de álamos.
"Paizinho", diz Pepi e indica com o dedo para longe, "porque é que lá longe as árvores são tão pequenas?" O pai
compreende que o seu filho ainda não aprendeu a ter em conta a diminuição de perspectiva à distância e vai agora
tentar explicar-lha.
123 Ver estudo efectuado por Egon Brunswik e Sylvia Klimpfinger. Mas, apesar desta explicação ainda levará
alguns anos até que a criança possa interpretar correctamente as sensações, com todos os factores que nelas
influem, isto é, as interprete de acordo com a situação objectiva. Coisas que mais tarde nos parecem evidentes --
por exemplo, que a luz e a sombra, a situação e a distância não nos impedem essencialmente de reconhecer
cores e formas e de calcular tamanhos -- tais coisas só se aprendem lentamente. Egon Brunswik e Sylvia
Klimpfinger verificaram que estes factores de constância, como são designados, portanto a apreensão da
constância de tamanho, cor, forma, só chegam ao ponto máximo da sua evolução entre os 10 e os 14 anos. O
espaço, o tempo e o movimento são incluídos, no decorrer da infância, na experiência e gradualmente tidos na
devida conta. A capacidade receptiva, a memória e a inteligência desempenham aqui um papel e também as
motivações não deixam de ter influência sobre o modo como nos apercebemos do mundo exterior".
124 Maurice Merleau – Ponty, in Fenomenologia da Percepção, 1945(original), tradução Martins Fontes,1999. pp.
25.
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delimitar a sensação se nós a tomamos na própria experiência que a revela, ela é tão
rica e tão obscura quando o objecto ou quanto o espectáculo  perceptivo inteiro. Essa
mancha vermelha que vejo no tapete , ela só é vermelha levando em conta uma
sombra  que a perpassa, a sua qualidade só aparece em relação com os jogos de luz
e, portanto, como elemento duma configuração espacial. Enfim, este vermelho não
seria literalmente o mesmo  se não fosse o “vermelho lanoso” de um tapete. A análise
descobre portanto, em cada qualidade, significações que a habitam. Dir-se-á que se
trata ali apenas qualidades de nossa experiência efectiva, recobertas por todo um
saber, e que conservamos o direito de conceber “uma qualidade pura”, que definiria o
“puro sentir”, mas acabamos  de vê-lo, este puro sentir redundaria  em nada sentir e,
portanto, em não sentir de forma alguma.  Nós acreditamos saber muito bem o que é
o “ver”, “ouvir”, “sentir”, porque há muito tempo a percepção nos deu objectos
coloridos ou sonoros. Quando queremos analisá-la, transportamos esses objectos
para a consciência. Cometemos o que os psicólogos chamam de “experience error”,
quer dizer, supomos de um só golpe em nossa consciência das coisas aquilo que
sabemos estar nas coisas. Construímos a percepção com o percebido. E, como o
próprio percebido só é evidentemente acessível através da percepção, não
compreendemos finalmente nem um nem outro. Estamos presos ao mundo. Se nós o
fizéssemos, veríamos que a qualidade nunca é experimentada imediatamente e que
toda a consciência é a consciência de algo. Este “algo”, (…) (nota: a teoria da
Gestaltt, estabelece que a relação figura/fundo, enquanto entendidas como um
conjunto, são a base mais simples do dado perceptivo que poderá ser definido como
o “algo” perceptivo o fenómeno que permite evidenciar que esse algo é aquilo que
está sempre no meio de outra coisa, ou seja, que essa parte evidencia algo mais do
que ela detém, pois a percepção elementar já incorpora um determinado sentido)
alias não é necessariamente um objecto identificável. (…)Existem duas maneiras de
se enganar sobre a qualidade: uma é fazer dela um elemento da consciência, quando
ela é objecto para a consciência, tratá-la como uma impressão muda quando ela tem
sempre um sentido; a outra é acreditar que esse sentido e esse objecto, no plano da
qualidade, sejam plenos e determinados. E o segundo erro assim como o primeiro
provêm do prejuízo do mundo. Nós construímos, pela óptica e pela geometria, o
fragmento do mundo cujo a imagem pode formar-se a cada momento na nossa
retina. Tudo aquilo que está fora desse perímetro, não se reflectindo em
nenhuma superfície sensível, não age sobre a nossa visão mais que a luz em
nossos olhos fechados. Deveríamos portanto perceber um segmento do mundo
contornado por limites precisos, envolvido por uma zona negra, preenchido
sem lacunas por qualidades, apoiado em relações de grandeza determinadas
como as que existem na retina (…). No mundo tudo é determinado. Há muitos
espectáculos confusos, como uma paisagem em dia de névoa, mas justamente nós
sempre admitimos que nenhuma paisagem real é em si confusa. Ela só o é para nós.
O objecto, dirão os psicólogos, nunca é ambíguo; ele só se torna ambíguo por
desatenção. Os limites do campo visual são eles mesmos variáveis, e há um
momento em que o objecto que se aproxima começa a ser visto, simplesmente
nós não o notamos (…)” .

Desta forma, podemos considerar que, mesmo que esta reflexão incida sobre o
sensível e sobre os actos do sentir, do ver, ouvir, mesmo que sejam postos em
termos do próprio processo científico, essa reflexão não pode deixar de contemplar
estas novas leituras que, para além da noção de percepção efectiva fundada no
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conhecimento objectivo dum sistema físico, deve ser confrontada por estímulos dados
pelas suas características físico-químicas.125

Assim, deve, também, ser ponderada esta nova leitura, de outro tipo de
inteligibilidade, mais ambígua e mais moldada pelo seu contexto e que contempla
uma noção do “algo perceptivo”, que extravasa essa relação biológica e dos
instrumentos da análise científica.

 Deste modo, este autor defende o seu ponto de vista, com apresentação do
exemplo das linhas de Muller-Lyer, que “(…)o próprio cientista deve aprender a
criticar a ideia dum mundo exterior  em si, já que os próprios factos lhe sugerem
abandonar a ideia do corpo como  transmissor  de mensagens. O sensível é aquilo
que se aprende com os sentidos, mas nós sabemos agora que este “com” não é
simplesmente instrumental, e que o aparelho sensorial não é um condutor, que
mesmo na periferia a impressão fisiológica se encontra envolvida em relações antes
consideradas como centrais (…). Se agora nós nos voltarmos, como se faz aqui, para
a experiência perceptiva, observamos que a ciência só consegue construir uma
aparência de subjectividade: ela introduz sensações que são coisas ali onde a
experiência mostra que já existem conjuntos significativos, ela sujeita o universo
fenomenal a categorias que só são exigidas no universo da ciência. Ela exige duas
linhas percebidas, assim as suas linhas são reais, sejam iguais ou desiguais, que um
cristal percebido tenha um determinado número de dados, sem ver que o próprio do
percebido é admitir a ambiguidade, o “movido” é deixar-se modelar por seu contexto.
Na ilusão de Muller-Lyer, uma das linhas deixa de ser igual à outra sem se tornar
“desigual”, : ela torna-se “outra”, o que significa dizer que uma linha objectiva isolada
e a mesma linha considerada numa figura, deixam de ser, para a percepção, “a
mesma”. Ela só é identificável nessas funções para uma percepção analítica que não
é natural. Da mesma forma, o percebido comporta lacunas que não são simples
“impercepções”. Posso, pela visão ou pelo toque, conhecer um cristal como um corpo
“regular”, sem ter, nem mesmo tacitamente, contado os seus lados; posso estar
familiarizado com a fisionomia sem nunca a ter percebido, pois ela só se adapta à
super-estrutura tardia da consciência. É ali que “ se realiza de modo aproximado a
ideia da sensação.126 As imagens que o instinto projecta diante de si aquelas que a
tradição recria em cada geração, ou simplesmente em sonhos se apresentando
primeiramente com direitos iguais às percepções propriamente ditas, e a percepção
verdadeira, actual e explícita, distinguem-se pouco a pouco dos fantasmas por um
trabalho crítico (…). É, ora a aderência do percebido a seu contexto e como que a sua
viscosidade, ora a presença nele de um indeterminado positivo que impedem os
conjuntos espaciais, temporais e numéricos de se articularem em termos manejáveis,
distintos e identificáveis. E é este domínio pré-objectivo que precisamos explorar em
nós mesmos se queremos compreender o sentir (…)”.

Assim sendo, podemos considerar que a noção de sensação, quando
incorporada, a partir dum conjunto de experiências pode transformar a correcta

                                                  
125 Ver nota, ibidem op. cit pp.27, nota nº3, que referir-se-á à obra de Koffka, Psychologie, pp. 548. “As sensações
são certamente produtos artificiais, mas não arbitrários; elas são as totalidades parciais últimas nas quais as
estruturas naturais podem ser decompostas pela “atitude analítica”. Consideradas desse ponto de vista, elas
contribuem para o conhecimento das estruturas e, por conseguinte, os resultados do estudo das sensações,
correctamente interpretados, são um elemento importante da psicologia da percepção.”.
126 Ver nota ibidem op. cit pp.33, nota nº25, que refere-se à obra M. Scheler, Die Wissensformen und die
Gesellschaft, pp.412.
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apreciação analítica da percepção. Ou seja, com estas experiencias vamos verificar a
correlação que existe entre a percepção e a projecção das recordações, utilizando,
como suporte, determinadas imagens seleccionadas.

Fig.23, figura e fundo e a dualidade perspectica.

Com efeito, vamos testar o nosso processo experimental tendo como base
essas imagens obtidas. Por exemplo, a relação da experiencia da figura-fundo127 que
Maurice Merleau – Ponty, utiliza na sua obra Fenomenologia da Percepção, e
considera que “(…) Uma “figura” sobre um “fundo” já  contém, dissemos, muito mais

                                                  
127 Ver Maurice Merleau – Ponty, in Fenomenologia da Percepção, 1945(original),  tradução Martins Fontes,1999
sobre a figura/fundo.
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que as qualidades actualmente dadas. Ela tem “contornos” que não “pertencem” ao
fundo e se “desprendem” dele, ela é “estável” e de cor “compacta”, o fundo é ilimitado
e de cor incerta, ele “continua” sob a figura. As diferentes partes do conjunto – por
exemplo as partes da figura mais próximas ao fundo – possuem portanto, alem da cor
e das qualidades, um sentido particular. A questão é saber de que é feito este
sentido, o que querem dizer a “borda” e “contorno”, o que acontece quando um
conjunto de qualidades é apreendido como figura sobre um fundo. Mas a sensação,
uma vez introduzida como elemento do conhecimento, não nos deixa a escolha da
resposta. Um ser poderia sentir – no sentido de coincidir absolutamente com a
impressão ou com a qualidade – não poderia ter outro modo de conhecimento. Que
uma qualidade, que a superfície vermelha signifique algo, que ela seja, por exemplo,
apreendida como uma mancha sobre um fundo, isso significa que o vermelho não é
mais apenas essa cor quente, experimentada, vivida, na qual eu me perco, que ele
anuncia alguma outra coisa sem a conter, que exerce uma função de conhecimento e
que suas partes em conjunto compõem uma totalidade à qual cada uma delas se liga
sem abandonar seu lugar. Doravante o vermelho não é mais apenas presente, mas
ele me representa algo, e aquilo que ele representa não é possuído como uma “parte
real” de minha percepção, mas apenas visado como uma “parte intencional”.128 O
meu olhar não se funde no contorno ou na mancha como ele o faz no vermelho
materialmente considerado: ele os percorre ou os domina. Para receber nela mesma
uma significação que verdadeiramente a penetre, para integrar-se em um “contorno”
ligado ao conjunto da “figura” e independente do “fundo”, a sensação pontual deveria
deixar de ser uma coincidência absoluta e, por conseguinte, deixar de ser enquanto
sensação. Se admitimos um “sentir” no sentido clássico, a significação do sensível só
pode consistir em outras sensações presentes ou virtuais. Ver uma figura só pode ser
possuir simultaneamente as sensações pontuais que fazem parte delas. Cada uma
delas permanece sempre aquilo que ela é, um contacto cego, uma impressão, o
conjunto se faz “visão” e forma um quadro diante de nós porque apreendemos a
passar mais rapidamente de uma impressão a outra. Um contorno é apenas uma
soma de visões locais e a consciência de um contorno é um ser colectivo. Os
elementos sensíveis dos quais ele é feito não podem perder a opacidade que os
define como sensíveis para abrirem-se a uma conexão intrínseca, a uma lei de
constituição comum (...)”.

 Assim, segundo este autor considerámos que a significação do conhecido e do
entendido vai ser veiculada por um processo de organização de sequências de
imagens que se estabelecem sem uma razão aparente. Ou seja, estas imagens são
formadas através dum processo de substituições em que as suas impressões vão
perspectivando as impressões seguintes, não tendo como base um comportamento
esperado.

Desta forma, o conhecimento dado pelas imagens e pelas sensações vai ser
sempre entendido com um determinado sentido, estabelecido pelas partes dos
objectos e pelos intervalos entre esses objectos. Essas partes são as coisas e os
vazios, que podem não ser conectados por associações simples exteriores, mas por
noções da experiência anterior adquirida.129

                                                  
128 Ibidem op.cit. ver termo utilizado por Husserl e M. Pradine, Philosophie de la Sensation I.
129 Ver ibidem op. cit pp.39. Podemos dizer, segundo este autor sobre esta questão estabelece o seguinte: “(…)
Não existem dados indiferentes que em conjunto formam uma coisa porque contiguidades ou semelhanças os
associam; ao contrário, é porque percebemos um conjunto como coisa que a atitude analítica em seguida pode
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 Podemos depreender que tendo a perspectiva da visão cientifica, por exemplo
do psicólogo, a contiguidade e a semelhança são elementos que estimulam com
maior equilíbrio a constituição da percepção dos conjuntos. Esses estímulos, nesta
leitura científica, são de carácter objectivo e referenciados em relação ao mundo
objectivo da experiência directa. Ou seja, as formas são consideradas pela
constituição da sua percepção efectiva, explicita e já experimentada anteriormente no
passado.

Desta forma, pode reflectir-se que não devemos considerar o facto como
“objectivo”, como determinante na percepção, bem pelo contrário, devemos
considerar que se o fizermos estamos a negar à percepção o seu carácter
inaugural.130

Assim, sintetizando, podemos dizer que entendemos e designamos por
percepção o fenómeno complexo, através do qual o mundo exterior é apreendido e
interpretado, como sendo ordenado em totalidades, segundo os estímulos presentes,
bem como pelas experiências do passado, que são integradas e elaboradas na visão
de conjunto.

Resumindo, podemos encontrar nestes dois modos de aferição da percepção,
segundo estes dois pontos de vista, ora a via mais racional, ora a via emocional,
segundo a observação fenomenológica. Assim, é esta a nossa forma de apreciação
do edificado e destes lugares seleccionados para o nosso caso de estudo.

Uma outra forma de abordagem que considerámos possível, neste âmbito é a
forma de tentar perceber como funciona esta questão da experiência vivida e
percepcionada associada à razão e à emoção. Ou seja, como é produzida a formação
do processo de memorização, no âmbito da metodologia do processo de percepção,
na concepção do projecto de arquitectura, especificamente, segundo a abordagem
metodológica, do ponto de vista neurológico e que podemos submeter estes dois
modos de perspectivar a sua aferição, da razão e da emoção.

Com efeito, são estes mecanismos da percepção que vamos tentar utilizar
como sendo a forma de análise do nosso caso de estudo, nomeadamente, na
interpretação do património, na sua indução, na topologia do lugar e a sua correlação
com o território.

                                                                                                                                                                                    
discernir ali semelhanças ou contiguidades. Isso não significa apenas que sem a percepção de todos nós não
pensaríamos em observar a semelhança ou contiguidade de seus elementos, mas, literalmente, que eles não
fariam parte do mesmo mundo e elas não existiriam de forma alguma (…)”.
130 Com efeito, sobre os estímulos e a sua indução em relação ao papel das recordações e da associação na
percepção, podemos referir segundo este autor o seguinte: “(…) a associação nunca funciona como uma força
autónoma; nunca é a palavra proposta que, como causa eficiente, “induz” a resposta, ela só age tornando uma
intenção de reprodução provável ou tentadora, só opera em virtude do sentido que adquiriu no contexto da
experiência antiga e sugerindo o recurso a essa experiência, ela é eficaz na medida em que o sujeito a reconhece,
apreende sob o aspecto ou sob a fisionomia do passado. Se, enfim, se quisesse fazer intervir, em lugar da simples
contiguidade, a associação por semelhança, ver-se-ia ainda que, para evocar uma imagem antiga à qual ela de
facto se assemelha, a percepção presente deve ser posta em forma, de maneira a se tornar capaz de trazer essa
semelhança (…). A figura “indutora” deve revestir-se do mesmo sentido que a figura induzida antes de evocar sua
lembrança, e enfim que o passado de facto não é importado na percepção presente por um mecanismo de
associação, mas desdobrado pela própria consciência presente (…)”.
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Assim sendo, vamos considerar neste estudo dois pontos específicos de aferição
de conceitos que nos permitem um maior esclarecimento desta problemática, ou
sejam:

 - A percepção e a emoção do ponto de vista neurológico;
 - A percepção, a razão e a emoção, segundo a sua leitura, associada ao

património, aqui entendido como sendo um legado, uma herança, um espólio, um
testemunho, uma propriedade da memória individual e ou colectiva.

Fig. 24, a percepção e a emoção do ponto de vista neurológico.
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 A percepção131 e a emoção do ponto de vista neurológico.

O reconhecimento do momento preceptivo, como sendo o processo de
experimentação espacial, leva-nos a aprofundar esta questão da percepção e a
emoção do ponto de vista neurológico, no sentido do seu entendimento do modo
como se estabelece, no foro da neurologia, a percepção dos fenómenos e do modo
como se estabelece o modo de funcionamento das imagens sensoriais - emocionais,
produzidas e retidas na memória do indivíduo.

Como forma de esclarecimento aprofundado deste fenómeno da percepção,
recorremos a alguns estudos, no âmbito neurológico, nomeadamente, às noções que
são consensuais de autores especializados, como é António Damásio, neurologista,
na sua obra intitulada “Em Busca do Si”.132 Nesse sentido, este autor aborda esta
questão da percepção, da consciência e da emoção, precisamente, reportando-se à
forma como se estabelece o processo biológico do nascimento do conhecimento, na
mente, e no sentido do entendimento do processo neurológico na formação da
percepção e da formação da consciência em geral.

No nosso estudo interessa-nos, sobretudo, esse seu entendimento associado
aqui à compreensão da arquitectura, à noção de tempo individualizado pelo indivíduo,
à consciência do sentido do lugar, à consciência da matéria produtora de memória, e
à forma de entendimento da emoção em face do belo, da obra de arte, ou do lugar e,
ainda, à noção da forma como essa percepção é apreendida pelo indivíduo e é
transmitida ao grupo.

Desta feita, com base no estudo de António Damásio, considerámos que primeiro
que tudo em relação à mente, em relação ao comportamento e ao funcionamento do
cérebro, que a consciência deve ser entendida como sendo um processo individual,
íntimo, que se desenrola no interior do corpo, na mente do indivíduo e que ela própria,
encerra em si mesmo outro processo privado. Considerámos, ainda, que esta
consciência pode ser influenciada por fenómenos externos impulsionados por
terceiros. Ou seja, podemos dizer que a consciência advém da relação de
conhecimento desenvolvida entre o organismo e o objecto durante o processo de
interacção, que transforma o organismo e assimila as imagens neurais e ainda que o
comportamento da consciência deriva da auto - análise e a interpretação que
acreditamos que os outros fazem sobre os nossos comportamentos. Há, assim, uma
relação directa de articulação dos fenómenos do foro particular privado, com o foro
público. 133 134

                                                  
131 Ver definição de percepção do dicionário, Francisco Torrinha: percepção, - Recepção, pelos centros nervosos,
impressões colhidas pelos sentidos. Nesse sentido considerámos a problemática da percepção, da emoção, na
tomada de consciência e na formação do processo de tomada de decisão e a memória.
132 António R. Damásio, “o sentimento de si”, o corpo, a emoção e a neurobiologia da consciência, ed. Tito Lyon de
Castro, Publicações Europa-América, 2001.
133 A partir de estudos e dados clínicos neurológicos e neuropsicológicos obtidos por meios das novas técnicas
desenvolvidas por neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas, neurobiólogos moleculares e meios
de observação de reconstrução 3D - imagens tridimensionais, FMR – ressonância magnética funcional por
scanner, e PET – tomografia por emissão de positrões , é possível verificar a actividade cerebral dum indivíduo,
não só é possível diagnosticar lesões, como inspeccionar o tipo de interacção neurológica e a mente, entre o eu
privado e terceiros. Note-se que a observação de imagem virtuais computadorizadas permite a interpretação de
estruturas neurais dum espaço virtual, do sistema cerebral.
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 Com efeito, podemos dizer que existem dois tipos de consciência – a nuclear e
a alargada. 135

A consciência nuclear é considerada a mais simples, dá-nos a leitura do momento
instantâneo e do lugar vivido, nesse instante, que é o momento agora – aqui. É o
momento que não perspectiva os momentos anteriores e posteriores. Não tem
referências do passado e futuro.

 Esta consciência está associada à percepção do indivíduo de si próprio, a que o
autor designa por “o si nuclear”. É uma entidade transitória, que lida
permanentemente com a forma de visualizarmos os objectos. Esta consciência deve
ser considerada como indispensável ao funcionamento do organismo e sem ela a
consciência alargada não existirá. Esta consciência deve estar ainda directamente
ligada a um processo da representação do seu corpo, designado pelo autor referido,
de proto-si.136

Esta consciência deve ser entendida como sendo o processo mental que nos
permite perceber os objectos que nos rodeiam e o seu posicionamento relativo,
nomeadamente, do nosso corpo em relação com esses objectos e que permite
reconhecer, como forma de conhecimento, a sucessão de imagens das coisas
enquanto o corpo se desloca.

 Segundo este autor, é devido à mente, no estado da consciência nuclear, que
existe a memória. Essa memória vai deter a capacidade de construir e reconstruir
instantaneamente esses objectos, segundo a sua forma, a sua textura, a sua cor, o
seu som, o seu movimento usual.

É por ter-mos essa capacidade de produção de imagens, com o recurso à
memória de imagens passadas, é que se torna possível estabelecer e atribuir um
factor de emoção. Ou seja, é recorrendo a um somatório de mapas sensoriais que
são elaborados por planos de desenvolvimento duma acção própria e de acções
causadas por terceiros, é que o cérebro executa através dum sistema duplo, as
sequências narrativas da consciência. Estas narrativas podem ser entendidas com
sendo um sistema linguístico não verbal que permite a manipulação constante dos
conceitos base não linguísticos imagéticos e ainda permitirá activar, posteriormente, a
forma linguística verbal, dada pela frase e pela palavra. Estas narrativas desenvolver-
se-ão nas várias regiões cerebrais em grande escala e de forma articulada, no tempo
que é produzido um instante.

 António Damásio defende, quando por qualquer razão, num indivíduo, não existe
a consciência nuclear, a linguagem verbal não terá nexo. Ou seja, a linguagem verbal
tem de ser suportada previamente, pelo acto constante da aprendizagem do si e das

                                                                                                                                                                                    
134 Também aqui, nesta actividade, se verifica a generalização da utilização e manipulação destes sistemas de
imagem virtual que permite detectar num território cerebral limitado, as funções por exemplo da memória e da
linguagem.
135 Ver António Damásio op. Cit.
136 O proto-si desenvolve mapas predeterminados da cartografia do organismo que permite identificar a própria
estabilidade dos estados vitais do corpo e o risco emergente da rotura dos parâmetros vitais desse corpo e
portanto da sua sobrevivência.
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imagens mentais, sem elas torna-se impossível a estruturação organizada da
linguagem verbal no tempo.137

Extrapolando estas noções, para a nossa área de estudo, podemos, considerar
que é na consciência nuclear da mente que se formam as emoções associadas ao
conceito base de ordem, harmonia, estabilidade, razão, de belo, nos seus estados
mais puros, ou seja, onde ainda não houve uma interferência da educação, do
conhecimento dado pela sociedade.

Referimo-nos às emoções transmitidas pela memória nuclear desenvolvidas a
partir do proto-si e do si nuclear estabelecidas com base em mapas não linguísticos
da imaginação. São essas as emoções experimentadas por sensações, que carecem
de formalização no espaço e no tempo. São esses os conceitos que ainda não têm
uma tradução física material.

Desta forma, podemos considerar que os sinais cartografados “causado e
relação” são pertença de um tempo sucessivo imediato entre o acontecimento das
imagens do objecto e o acontecimento das imagens que se lhe associam e o
transformam em simultâneo. Assim, com a interpretação do objecto arquitectónico e
do lugar e do tempo instantâneo, do aqui, e agora, dado pela consciência nuclear,
será possível estabelecer padrões de emoção base, associados à experiência da
vivência do lugar, nomeadamente, na interpretação das acções desenvolvidas pelo
próprio corpo ou por terceiros.

 Esta experiência de vivência vai ser incorporada na memória, é individual,
mesmo que seja presenciada e seja vivida pelo indivíduo e por terceiros em
simultâneo. Ou seja, uma mesma experiência vivida em simultâneo por vários
indivíduos poderá ser gravada ou desenvolvida, na memória do si nuclear de forma
distinta. Esta questão leva-nos a pensar que, neste tipo de memória nuclear, não é
possível o estabelecimento de um referencial colectivo padrão em relação aos
conceitos a trás referidos.138 A não ser que, com o estabelecimento de um referencial
individual padrão, destes ou outros conceitos, sejam absorvidos pela memória nuclear
e venham a ser devolvidos e transmitidos de indivíduo a indivíduo, a outras gerações
vindouras, dum tempo posterior, a partir dos seus genes.139

Assim, dizemos que a questão do estabelecimento da memória está mais
associada a outro processo cognitivo superior, a outro tipo de memória - a memória
alargada e a constituição do si autobiográfico.

Com efeito, podemos estabelecer que a consciência alargada, é aquela que
permite estabelecer uma conceptualização da identidade, da personalidade, do
conhecimento alargado a partir dos variados conjuntos das memórias autobiográficas
desenvolvidos e armazenados durante todo o percurso da vida dum indivíduo e as

                                                  
137 Ibidem. Op.cit. pp. 225 Ver imagem sobre a construção na linha média do cérebro, da consciência nuclear a
partir da articulação das estruturas do proto-si principal e de segunda ordem.
138 Ibidem. Op.cit. pp. 210, ver mapa sequência temporal da estrutura de segunda ordem de componentes do
padrão neural.
139 Uma vez que a base do funcionamento da consciência nuclear é o genoma humano, e este permitirá o
funcionamento de todas as operações neurais e humorais durante todo o percurso duma vida.
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quais o si autobiográfico recorre incessantemente e em simultâneo transformará
esses conjuntos noutros novos conjuntos.

Um dos pontos que considerámos importante investigar, no estudo da
consciência, é a sua componente educativa, cultural e a forma como será
desenvolvida essa consciência num indivíduo, face aos objectos arquitectónicos, ao
lugar, ao seu meio físico, ao seu meio social e cultural.140

 Nesse sentido, podemos considerar que a consciência alargada ao gravar na
memória os objectos-imagens consegue manter esses mapas gravados durante um
período alargado de tempo e consegue gerir os vários mapas do objectos–imagens,
no tempo passado – presente – e futuro, quando solicitados pela mente. Esta
faculdade da consciência permite a elaboração mental de raciocínios complexos,
permite o aumento do conhecimento e a consequente manipulação da inteligência,
quando sujeita a estímulos exteriores e interiores ao indivíduo. Esta capacidade de
memorização, não implica, necessariamente, a utilização da linguagem verbal.141

Esta conceptualização permite a revisão constante da memória durante o
percurso de vida. Essa memória vai ser desenvolvida de forma a perspectivar a
experiência passada e prospectivar um cenário futuro. É esta combinação da
perspectiva passada e do cenário futuro, que nos permite desenvolver o
amadurecimento do processo de decisão e de tomada de atitude. Ou seja, esse
vai ser o processo de decisão que contempla os actos do próprio corpo ou a
percepção e interacção da acção com terceiros. Nesse sentido, mesmo que haja
apetência inata do indivíduo em compreender e executar uma acção num
determinado campo referencial do lugar, será tanto mais fácil tomar, executar,
interpretar, quanto maior for o conhecimento que tivermos desse mesmo processo,
adquirido de forma prévia e sobre o qual interagimos.

Com efeito, o processo de decisão tenderá a ser adiado, por hesitação, no
espaço e no tempo, caso não haja um conhecimento do indivíduo dos movimentos a
executar, e em que o resultado da acção possa ter resultados desconhecidos de
actos de terceiros ou de si próprio, por incógnita, no futuro imediato.

Desta feita, sobre este processo de percepção e de decisão podemos considerar,
como nota exemplificativa deste processo, que será complexo ou simples, de tomada
de decisão, dum indivíduo, em relação à execução de uma acção individual ou de
grupo, por exemplo, como será o caso do processo da decisão militar, aplicada e
desenvolvida, pelo Instituto de Altos Estudos Militares do Exército Português, na
aplicação das directivas da NATO.142 Este caso reveste-se, para nós, de especial
interesse por considerarmos, que estes estudos podem ser exemplificativos duma
organização social piramidal, onde há uma estratégia individual e de grupo, suportada

                                                  
140 Sobre esta matéria, António Damásio considera que a consciência da conceptualização do conceito da
identidade e da personalidade, será tanto inata como adquirida, pelo próprio indivíduo, ou seja, são geradas com
base na memória nuclear e são igualmente desenvolvidas com as experiências adquiridas dadas com a vivência
do meio ambiente – cultural – tecnológico – social .
141 Ibidem Op. Cit. de  António Damásio, segundo Hans Krummer e Marc Hauser,  que desenvolveram estudos
com espécies de primatas, em determinados ambientes, onde observaram que esta capacidade de memorização e
comunicação, não é considerada uma capacidade exclusivamente humana.
142 Instituto de Altos Estudos Militares do Exército Português, com as directivas da NATO documentos: NC 10-00-
09 o processo de decisão militar - jul02 e TR 10-00-07 o processo de decisão – Set. 95.
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nas teorias de tomada de decisões, onde é visível a combinação da perspectiva
passada, enquadramento do presente e prospectiva de um cenário futuro. Também,
por poderem ser aqui utilizadas metodologias próprias143 e por serem utilizados na
aplicação das decisões, os meios tecnológicos mais avançados, nomeadamente, os
meios de transporte tecnológicos de ponta. E ainda, porque as metodologias
aplicadas no processo de decisão do nosso caso de estudo, no século XVIII, podem,
igualmente, incorporar o sentido desenvolvido pelas acções militares, executadas
pelos engenheiros-militares.

Nesse sentido, podemos dizer que esta metodologia militar contemporânea
quando aplicada ao processo de decisão tem, como base, as seguintes fases: - 1- o
reconhecimento e a identificação do problema; 2- a recolha de dados, de factos,
e de hipóteses pertinentes; 3 – a formulação sistematizada e o desenvolvimento
de hipóteses que visam uma solução; 4- a análise e a comparação, por exemplo,
com a comparação por analogia de soluções; 5 – e a selecção da melhor
solução para o problema detectado.

Ao constatar este faseamento metodológico que originará esta tomada de
decisão militar, verificámos que pode haver alguma base comum a ser retratada
analogicamente, com o nosso caso de estudo, nomeadamente, no seu faseamento,
com o processo de decisão, na intervenção do projecto de arquitectura. Ou seja, este
processo de decisão militar, que é tido como “a arte da guerra”, é considerado, em
simultâneo, uma ciência e uma arte. Este processo requer intuição para captar o
essencial do problema, requer criatividade para “inventar” uma solução optimizada e a
firmeza da razão na condução e na aplicação da acção. Assim, o ciclo deste processo
tem quatro fases sequenciais:1- a aquisição de informação; 2- o planeamento; 3- a
tomada de decisão; 4- a execução.

 Podemos ainda considerar que o factor externo – tempo, o tempo disponível, vai
ser determinante neste processo, pois, é ele que vai determinar os níveis de
aprofundamento das três primeiras fases: a da informação, a do estudo das várias
opções e das variáveis, e ainda da análise e da comparação sistematizada das várias
hipóteses a executar. Na quarta fase, o tempo da execução da acção terá que se
enquadrar com o limite de tempo, para qual a acção terá viabilidade e utilidade.144

Sobre a tomada de decisão, podemos constatar que ela é tomada, nas suas
diversas fases, quando houver uma opção que considerarmos válida em detrimento
das várias alternativas de resolução incerta e das consequências estimadas na
tomada dessa decisão, em detrimento de outra.

Essas alternativas, como já havíamos dito, podem ser hierarquizadas de forma
preferencial para maximizar os objectivos pretendidos e assim minimizar acções
imponderáveis e estabelecer, assim, uma análise sistematizada ou, então, pode essa
decisão ser ainda tomada segundo uma outra alternativa, que pode surgir de forma
intuída.

                                                  
143 Porém, há uma base comum destas metodologias com as desenvolvidas no projecto de arquitectura.
144 Exemplo de operações militares.



Conceitos         A percepção, a razão e a emoção na arquitectura Capitulo 3

74

Decorrente dessa tomada de decisão, onde pode existir um conjunto alargado de
variáveis que condicionaram o processo de tomada de decisão a dois factores: a
razão e a emoção. Este primeiro factor, a razão, como já havíamos referido, permite
obter, através dum estudo analítico, a ponderação e a avaliação das probabilidades
dos actos ou acções a empreender ou não empreendidos e permite a verificação das
consequências desses actos e dessas acções, ou ainda permite medir as
consequências da não execução desses actos/acções.145 Essa razão pode evidenciar
o objectivo que é entendido como sendo o ponto de estabilidade pretendido.

O outro factor considerado é a emoção que vai ser dado, como também já
havíamos dito, pelo meio psicológico do indivíduo,146 pelo meio social que envolve o
indivíduo147 e pelo meio operacional que dispõe.

   Resumindo, poderemos estabelecer que a formação do processo de decisão
duma determinada acção é a forma dada pela articulação mútua equiparada, da
função cognitiva e do seu genoma.

Podemos constatar que, hoje, paralelamente a determinada acção, existe, como
recurso ou auxilio dessa acção, a utilização de forma generalizada da tecnologia, a
vários níveis da vivência quotidiana, e vai ser por intermédio de meios sofisticados
suportados nessa tecnologia que teremos mais fontes de informação. Este processo
dá-se em quase todos os meios culturais, sociais, escalões etários e profissionais.
Essa utilização massiva e a consequente banalização desses mesmos meios, permite
afirmar que a percepção que temos dos objectos, do movimento dos objectos, das
acções do corpo ou de terceiros é, ou pode ser, apoiada num suporte tecnológico
alargado, que pode gerar, na memória alargada, uma constante alteração da imagem
do padrão dessas acções ou dos objectos.

Com efeito, podemos afirmar que essa nova imagem vai ser estabelecida por
uma nova interpretação, abstracta, imaterial, mas real, que é dada a partir dos novos
meios de comunicação, que é dada a partir da utilização de utensílios tecnológicos.
Esses meios, que permitem uma nova visão dos objectos, como são por exemplo, a
visão obtida pelas câmaras de filmar que captam movimentos imperceptíveis a olho
nu, ou que captam variações térmicas – humidade de corpos, igualmente invisíveis a
olho-nu ou, ainda, permitem a visualização dum movimento retardado de qualquer
acção, de tal forma que é possível parar a imagem no tempo.148  Podemos
estabelecer que a mutação das imagens, que obtemos pelos instrumentos
tecnológicos, completa a leitura que é dada pelos meios sensório-motores do corpo
humano, dotando-o de ferramentas extra - sensoriais, dotando-o de uma leitura
microscópica - telescópica, duma leitura de campos electromagnéticos – campos
térmicos – humidade, duma leitura sonar, duma leitura ecografica, ou extra-motora,
adquirida por meios mecânicos de transporte, pelos meios de comunicação,  que
completam o conhecimento ou completam a execução de tarefas, dessas imagens
cartografadas na memória alargada.

                                                  
145 Ou seja, os prós e os contras.
146 Por exemplo, a pressão exercida do grupo sobre o indivíduo.
147 Motivação dada por obtenção de objectivos ou motivação pelo estabelecimento de causas.
148 Existe uma vasta panóplia de acções com o recurso a um vasto campo tecnológico, que lidamos a qualquer
hora, que seria difícil enumerar por ser tão vasta.
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Deste modo, podemos dizer que é decorrente da capacidade cognitiva, que a
percepção é obtida por um individuo e que vai sendo alterada, com o evoluir do seu
conhecimento, com o evoluir dos meios da tecnológicos, e que em simultâneo vão
alterando a sua consciência alargada ao longo do seu processo de formação.

Isto é, pode dizer-se que a percepção é uma capacidade cognitiva, que está
associada ao genoma humano, e que permite o desenvolvimento e a formação
evolutiva dum juízo de valor, em relação a qualquer fenómeno, desenvolvido pelo
próprio ou terceiros. A percepção é a formação dum sentimento em relação a essa
acção ou fenómeno. Este sentimento e emoção, segundo António Damásio, podem
ter duas fases: o estado do sentimento que será desenvolvido de forma não
consciente e o estado do sentimento que será desenvolvido em consciência. A
emoção deve, assim, ser considerada um alicerce fundamental à sobrevivência do
corpo, é distinta da consciência, e compõe a base estrutural da regulação da vida.

Em relação à leitura da base biológica das emoções, António Damásio,149

considera que, “(…) 1- as emoções são conjuntos complicados de respostas químicas
e neurais que formam um padrão; todas as emoções desempenham um papel
regulador que conduz, de um forma ou de outra, à criação de circunstâncias
vantajosas para o organismo que manifesta o fenómeno; as emoções dizem respeito
à vida de um organismo, mais precisamente ao seu corpo, a finalidade das emoções
é ajudar o organismo a manter a vida. 2- não obstante o facto de a aprendizagem e a
cultura alterarem a expressão das emoções e revestirem-nas de novos significados,
as emoções são processos biologicamente determinados, dependentes de
dispositivos cerebrais estabelecidos de forma inata e sedimentados por uma longa
história evolucionária. 3- Os dispositivos que produzem emoções ocupam um
conjunto restrito de regiões cerebrais iniciando-se ao nível do tronco cerebral e
progredindo para as partes superiores do cérebro; estes dispositivos fazem parte de
um grupo de estruturas que tanto regulam como representam os estados corporais. 4-
Todos estes dispositivos podem ser activados automaticamente, sem deliberação
consciente; a variação individual e o facto de a cultura ter um papel na formação de
alguns indutores não negam a estereotipia, o automatismo e o objectivo regulador das
emoções.
5- Todas as emoções usam o corpo como teatro (milieu interno e sistemas visceral,
vestibular e músculo-esquelético), mas as emoções também afectam o modo de
operação de numerosos circuitos cerebrais: ou seja, as variadas respostas
emocionais são responsáveis por modificações profundas, tanto na paisagem
corporal, como na paisagem cerebral. O conjunto destas modificações constitui o
substrato para os padrões neurais que eventualmente se tornam nos sentimentos de
emoção (…)”.

Deste modo, segundo esta autor, podemos dizer que há vários tipos de emoções:
as primárias, que são: - a alegria, a tristeza, o medo, a cólera, a surpresa, a aversão;
e as secundárias, que têm uma representação social, ou seja, o ciúme, a vergonha,
orgulho, ou a culpa; e ainda as emoções de fundo que representam o cenário do bem
– estar, do mal – estar, da calma, do nervosismo, do entusiasmo. Este último estado
de emoção, é provocado por indutores de fundo internos e é detectado por alterações

                                                  
149 António R. Damásio, o sentimento de si, o corpo, a emoção e a neurobiologia da consciência, ed. Tito Lyon de
Castro, Publicações Europa-América, 2001. pp72.
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subtis de padrões de comportamento corporais tais como, a rigidez – a palidez facial,
ou a irritação – a transpiração da pele, transmitidas por ansiedade, alteração da
capacidade e por reflexos de movimentos, ou ainda, por alterações químicas internas
no organismo, tais como, secreções hormonais e alteração de ritmos cardíacos.

Podemos ainda estabelecer que, quando activada a emoção, produzir-se-á um
fluxo temporário de elementos químicos entre os neurónios de vários territórios
cerebrais, e os neurónios desenvolvidos pelo hipotálamo, frosencéfalo basal e tronco
cerebral. Este processo de alteração do fluxo de neurotransmissores gera, em
consequência, o aumento ou diminuição da actividade cerebral. O funcionamento
cerebral, em face das emoções, segundo o neurologista referido, traduz-se na
seguinte frase:150 “(…)Poderá assim considerar-se que existem vários sistemas e
localizações cerebrais que interpretam os vários estados de emoção(…)”.

Estes estados de emoção podem ser despertados por factores internos ou de
acções externas percepcionadas no momento instantâneo, de momentos anteriores,
ou momentos antecipados dum futuro próximo e que, em si, provoquem os
mecanismos sensoriais-neurais internos, tais como, recordar um lugar, voltar a viver
um lugar, imaginar que vai voltar a experimentar a vivência de um lugar já vivido, ou
ainda antever a experiência da vivência de um lugar esperado, ou ainda, a
experiência do reconhecimento de um lugar, já previamente percepcionado pela
imagem, lida, fotografada, ou filmada.

Esta experiência emocional da vivência do lugar pode ser estimulada pelas
características morfológicas do espaço, com a produção das emoções de fundo
positivas, de bem – estar, em face de algo belo, de factores de harmonia, de
inovação, ou representativo de valores simbólico-regiosos, ou de surpresa, ou ainda,
de ordem negativa, de mau – estar, dada pela repulsa de ordem estética –espacial,
ou funcional, ou de decepção, em face à imagem previamente estabelecida, pela
interiorização da representação da imagem do lugar.

A emoção, associada à experiência da vivência do lugar, pode, ainda, ser
induzida por acções desenvolvidas por um indivíduo, ou por terceiros, e estimuladas
por acontecimentos vividos no passado, no presente, ou perspectivados para um
futuro. Este lugar experimentado pelo indivíduo, ganha, ao longo da sua vida, um
amadurecimento factual que permitirá a combinação das várias experiências

                                                  
150 Ver obra ibidem op. cit. e quadro pp.76. ”(…) o cérebro induz as emoções a partir um número notavelmente
pequeno de regiões cerebrais. A sua maior parte encontra-se situada sob o córtex cerebral e é designada por
subcortical. As principais regiões subcorticais encontram-se no tronco cerebral, no hipotálamo e no prosencéfalo
basal. Um exemplo é a região conhecida por periaqueductal cinzenta (PAG), um dos principais centros
coordenadores das respostas emocionais. A PAG actua através de núcleos motores da formação reticular e
através dos núcleos dos nervos cranianos, tal como os do nervo vago.
Uma outra região subcortical importante é a amígdala. As regiões do córtex cerebral ligadas à indução das
emoções incluem diversos sectores do córtex cingulado anterior e dos córtices pré-frontais ventromedianos.

Estas regiões estão ligadas ao processamento das diferentes emoções em diversos graus. Mostrámos
recentemente, usando a tomografia por emissão de positrões (PET), que a indução e a experiência da tristeza,
cólera, medo e felicidade conduzem a activações em várias das regiões acima referidas, mas que o padrão é
distinto para cada uma das emoções. Por exemplo, a tristeza provoca aumentos de actividade nos córtices
ventromedianos pré-frontais, no hipotálamo e no tronco cerebral, enquanto a cólera ou o medo não activam nem o
córtex pré-frontal nem o hipotálamo. A activação de núcleos do tronco cerebral é partilhada por estas três
emoções, mas as activações do hipotálamo e da região ventromediana pré-frontal são diferentes na tristeza e na
felicidade (…)” .
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passadas, com associações e combinações múltiplas de ambientes, dos
acontecimentos, dos objectos e da interacção com terceiros.

A ligação do lugar e a da experiência vivida da emoção podem ser
interpretadas por via indirecta, ou seja, o cérebro pode associar ao lugar ou objectos
existentes do lugar, emoções vividas noutro lugar, por semelhança morfológica,
estética, climática, ou motivada por acções já recorrentes.

Esta emoção associada, por via indirecta, pode não ser consciente, mas pode
produzir sensações de conforto, de segurança, de bem-estar, e pode ter uma escala
de valores emocionais, sem que o indivíduo tenha um juízo de valor consciente, das
razões dessas sensações.

A razão da sensação é a forma que o indivíduo tem, dada a sua capacidade de
raciocínio, de planeamento e de reflexão, que lhe permitirá “controlar” e gerir as
emoções associadas aos acontecimentos e lugares.

Podemos então considerar que a “razão da emoção” é mais visível nos
estímulos recriados por factores educacionais e culturais dum indivíduo ao longo do
seu desenvolvimento intelectual e combinada com os factores predeterminados
geneticamente desses mecanismos biológicos emocionais.151

Deste modo, podemos estabelecer que a indução de emoções vai ser recriada
pela percepção e pela educabilidade cognitiva.152 Este conceito de educabilidade
cognitiva deriva do conceito de modificabilidade cognitiva estrutural, estabelecida e
protagonizada pelo psicólogo israelita Feuerstein, Reuven, que considera que a
inteligência humana é um processo flexível em constante desenvolvimento e
modificável ao longo do percurso histórico – social. E considera que são estes os
vectores estratégicos da sobrevivência e da adaptação dum indivíduo, numa
sociedade em alteração, em tempo acelerado. Esta adaptação faz-se a vários níveis:
ao nível sócio-económico, ao nível cultural, ao nível científico, ao nível tecnológico, ao
nível dos meios de comunicação, dos transportes, da informação e até mesmo ao
nível do seu próprio meio físico.153

A correlação dada pela percepção, pela razão e pela intuição, associada ao
estudo da inteligência tem ocupado, desde à muito tempo, o interesse dos
investigadores. Neste estudo não pretendemos desenvolver, com grande
profundidade a evolução cronológica dos diferentes conceitos e perspectivas, que têm
vindo a ser protagonizados pelos diversos pesquisadores, no entanto, considerámos
pertinente debruçar-mo-nos sobre essas perspectivas e esses métodos de avaliação,
sobretudo nas visões mais contemporâneas, que direccionaram os seus estudos em
função dos factores culturais e genéticos, associados à aprendizagem directa e

                                                  
151 Ver obra, ibidem op. cit. e quadro pp.76.
152 Ver noção de educabilidade cognitiva segundo Fonseca, Victor - in Aprender a aprender a educabilidade
cognitiva, colecção pedagogia, 1996, notícias editorial.
153 Ou sejam, o meio urbano, o meio rural, e o meio que designamos por periférico por se encontrar fisicamente
entre o meio rural e entre o meio urbano, mas não contendo características desses meios que se encontram a
montante e a jusante.
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indirecta induzida por terceiros e dos estudos que partilham uma visão da inteligência
como um sistema total. 154

                                                  
154 A leitura e interpretação da inteligência tem sido, desde a antiguidade, debatida nos meios filosóficos, religiosos
e científicos com interpretações distintas. Assim, segundo Victor Fonseca, poderemos afirmar que o hinduísmo
considerou, que num indivíduo, a sua inteligência, era exercitada por um processo dicotómico, associado às
energias diferenciadas, masculinas e femininas, expressadas pela dualidade entre a acção(energia masculina) e a
emoção(energia feminina), entre a forma activa (energia masculina)  e forma passiva(energia feminina). Aristóteles
considerava que os processos mentais dum indivíduo estavam subdivididos em funções estáticas e dinâmicas.
Considerava que o pensamento em si continha cargas emocionais, éticas e morais. A defesa de posições
antagónicas entre a leitura da inteligência, como algo inato à nascença ou adquirido pelo meio sócio-cultural tem
vindo a ser debatida desde São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que concebiam a inteligência como um
processo de dádiva divina inata e adquirida, ou pelo psicólogo inglês C. Burt, que em 1943, considerava, que a
inteligência derivava, quase, na totalidade, (70%), da carga genética dum indivíduo. Em 1872, Charles Darwin e
posteriormente em 1883, com Galton, que partilhavam da opinião, que a inteligência era global, tinha uma
componente evolutiva e geneticamente determinada e outra componente que era um constructo unitário.
Assim, adoptamos nesta noção o conceito protagonizado por Victor Fonseca na sua obra “Aprender a aprender - a
educabilidade cognitiva”, que elabora uma síntese histórica das várias correntes de pensamento e conceitos de
inteligência,  que nos dá uma visão clara, deste processo pelo que passamos a citar,”(…) Desde  a concepção
preformista até à concepção interactivo-ecológica mais recente, passando pelas concepções predeterministas  e
envolvimentalistas( Fonseca, 1987 e 1989), a inteligência  foi quase sempre abordada como algo controverso.

Desde a visão fatalista dos clássicos às visões naturalistas e genéticas, desde as visões pré-programadas e auto-
reguladoras reducionistas até às visões situacionistas mais extremistas, a inteligência continua a ser definida em
termos aceitáveis, ela é, e continua a ser, matéria de grandes inconsequentes debates.
A compreensão da natureza tem-se debatido desde o século XVII, entre duas posições filosóficas: o empirismo
iniciado com Locke e Bacon e o racionalismo de Decartes.
O empirismo preconizou que os sentidos eram as primeiras fontes e portas do conhecimento (aqui considera como
sentido interno ou reflexão), sem os quais nenhum conhecimento pode existir, posição que mais tarde levou
grandes pioneiros da educação especial como Jacob Rodrigues Pereira, Sicard, Itard, Guggenbuhl, Seguin,
Montessori, etc., a desenvolverem os seus métodos originais, e Hume, e Condillac, Stuart Mill, Helmholtz, Wundt,
Thorndike, Pavlov e tantos outros, a desenvolverem as suas teorias psicológicas, donde emergem igualmente as
correntes associacionistas onde de destacam figuras como Watson e Skinner(…)”.
“(…)O racionalismo insistiu no princípio director do inatistismo, reforçando o papel da maturação dos princípios
organizadores da inteligência, onde se destacaram  não só os filósofos como Leibniz, Kant e Hering, como
também surgem, posteriormente, os psicólogos gestaltistas Whertheimer, Kohler e KoffKa, os etólogos como
Lorenz e Tinbergen e, mais recentemente, os sociobiólogos como Wilson e linguístas como Chomsky(Spitz,1986)
(…). “ o mesmo autor continua, “(…)Tais escolas filosóficas marcaram, e ainda marcam, as duas grandes e
diferentes abordagens de como o indivíduo adquire conhecimento, desenvolve a sua inteligência e estrutura a sua
cognição.
Apesar das originais e convencionais tentativas da psicanálise, do <<behaviorismo>> e da psicometria  , a
compreensão do que é a inteligência e a cognição  está longe de ser satisfatória ( Feuerstein, 1980, 1987, 1989,
Fonseca, 1987, 1989).

A psicanálise com o pressuposto da unidimensionalidade, da exarcebalidade, e da prioridade dos
determinantes emocionais inconscientes na construção do pensamento, daí  a sua orientação no sentido da
modificabilidade da personagem e não da modificabilidade cognitiva, não defende um modelo dinâmico, dialéctico
e equilibrado entre as áreas emocionais e cognitivas, quando as dificuldades numa destas áreas podem produzir
concomitantemente dificuldades na outra, e vice-versa.

O <<behaviorismo>> (ou <<condutivismo>> e ou <<comportamentalismo>>), com o seu enfoque no produto
final e conexionista de estímulos-respostas, esquece e oblitera os factores internos de integração-elaboração e o
conceito da mente e da cognoscibilidade, pois reforça apenas a recepção e a expressão como componentes
externos da informação, daí que a sua preocupação principal se tivesse orientado na criação de programas de
intervenção, e não sobre os processos subjacentes  que os determinam.

Por último, a tentativa quantificativa e preditiva da psicometria e do quociente intelectual(QI), como medida da
inteligência resultante da aprendizagem anterior, caiu numa testologia exagerada no campo da psicologia e da
educação, pois centrou o seu desenvolvimento em medições rigorosas baseadas em critérios estatísticos e
considerados imutáveis e fixos, tendo descuidado um enquadramento teórico sólido e coerente e o estudo do
processo holístico, global, neurofuncional, metacognitivo e dinâmico pelo qual se chega à resposta, e pelo qual se
pode produzir a sua modificabilidade (Feuerstein, 1977, 1979, 1980; Kauffman, 1983; Sternberg, 1979; Sanchez,
1989).

Em suma, a psicometria considera a modificabilidade cognitiva da inteligência como praticamente impossível,
sem todavia ter dado qualquer contributo sobre como é que a aprendizagem ocorreu no passado, e como pode e
onde pode ser ampliada, optimizada, maximizada e modificabilizada estruturalmente no futuro.

A perspectiva estruturalista piagetiana de réplica a estas posições reducionistas, que influenciou
profundamente Feurstein, marcou a psicologia e a educação contemporâneas, pois não só restaurou a
complementaridade emotivo-cognitiva, como equacionou a aquisição do conhecimento em processos psicológicos



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 79

Neste nosso estudo assumimos como nossa opção o conceito de inteligência
articulado com a razão e com a emoção, protagonizado por Victor Fonseca,155 por
considerámos que tem uma visão mais abrangente, mais flexível e mais dinâmica do
próprio conceito da inteligência, que passámos a adoptar:156 ”(…) A inteligência
decorrente de um longo passado filogenético e de uma complexa evolução cultural,
síntese evolutiva triunfante do cérebro, considerado como um órgão  da civilização da
comunicação e da aprendizagem (Fonseca, 1989), demonstra que o ser humano
possui a capacidade única de modificar e mudar a estrutura da sua função cognitiva,
no sentido  de se adaptar às mudanças imprevisíveis  e inéditas das múltiplas
situações que se lhe deparam nas várias dimensões ecológicas: micro, meso, exo e
macro( Brofenbrenner, 1977), do seu contexto  histórico-social.
Para outros autores como serão por exemplo, Butterfield, 1977; Detterman, 1982;
Pellegrino, 1985; Stenrberg, 1982, etc., a inteligência será obtida pelo cruzamento de
várias direcções perspectivadas pelas várias correntes psicológicas, ou ainda para
outros ( Anastasi, 1976; Eysenck, 1979; Jensen, 1985; Scarr, 1978; etc.) que rompem
com  a leitura epistemológica  entre a biologia e a psicometria(…)”.

Desta forma, podemos considerar que a leitura da inteligência, deve ser
entendida como um sistema total estabelecido por subsistemas e sectores parciais
integrados, interligados, estruturados por uma hierarquia, estabilizados e
adaptabilizados por um processo extremamente complexo, multi-realista que
ultrapassa a leitura exclusiva biológica ou sócio-cultural. Ou seja, é um fenómeno
transcendente e mutável.

Com efeito, entende-se, ainda, sobre a definição de inteligência que  há alguns
pontos que reúnem algum consenso. Esses pontos adoptados são:157 “(…) 1- (…) O
valor genético da inteligência, apesar de a espécie humana não ser escrava dos
genes, pois a sua adaptabilidade depende muito dos repertórios comportamentais
adquiridos. De facto, a inteligência humana, para se desenvolver na sua plenitude,
exige a integridade e a invulnerabilidade da herança biológica do organismo contida
no número fixo de cromossomas, caso contrário, e em concordância com a
severidade do envolvimento genético, mergulhamos nas diversas dimensões da
deficiência mental; 2- Subsiste o consenso de que a inteligência envolve a presença e
a dinâmica funcional de substratos neurológicos e a retenção sistémica e
hierarquizada de funções psicológicas (percepção, imagem, simbolização e
conceptualização) desenvolvidas ao longo de um processo evolutivo-
interactivo; 3 – É inquestionável a visão contextual da inteligência onde os factores
sociais e culturais ocupam um lugar relevante e indispensável, caso contrário o
perigo da privação cultural pode gerar um desenvolvimento cognitivo
inadequado. Independentemente da raça e da origem social, a maneira como a mãe
se alimenta, e alimenta e interage com o seu filho, parece ser muito importante, pondo
em relevância o delicado papel da experiência de aprendizagem mediatizada; 4- É de
grande importância a dinâmica, o equilíbrio e o reforço das variáveis emocionais e

                                                                                                                                                                                    
integrados e hierarquizados,  e demonstrou que o essencial da inteligência não é a medida do seu produto, mas
sim a estruturação activa e dinâmica da cognição( Piaget, 1954,1965, 1973)(…)”.
155 Fonseca, Victor - in Aprender a aprender a educabilidade cognitiva, colecção pedagogia, 1996, notícias
editorial.
156 Ibidem. Op. Cit.
157 Pontos esses referidos por Fonseca, Victor - in Aprender a aprender a educabilidade cognitiva, colecção
pedagogia, 1996, notícias editorial.
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motivacionais na estruturação da inteligência; 5 – É indispensável conceber a
aceitação tácita de que a inteligência humana reflecte um enfoque diferencial e intra-
individual (idade, maturidade, bases socioculturais, situação, habituação,
aspectos de execução e seus limites, etc. ), dado adquirido que ultrapassa a mera
comparação estatística dos seus resultados em testes específicos, algo que
transporta inúmeras implicações educacionais e vocacionais para a educabilidade
permanente dos seres humanos; 6 – É universalmente aceite que a inteligência
pressupõe a emergência faseada de estádios (sensório-motores, pré-operacionais,
operacionais e formais na óptica piagetiana, por exemplo), subentende um
processamento de informação (input, elaboração e output) e ilustra uma hierarquia da
linguagem (interior, falada e escrita) (…)”.

Considerámos que a educabilidade cognitiva é fruto da construção interactiva
multi - geracional, e transgerativa, desenvolvida pela experiência da aprendizagem
mediatizada. Ou seja, considerámos que um indivíduo pode sofrer uma experiência
comportamental mutável, a partir da experimentação de acções desenvolvidas por
terceiros. Deste modo, estabelece-se que um indivíduo tem um potencial cognitivo
dado pelas suas características, da sua integridade biológica dos genes e dos seus
cromossomas, e ainda, da interacção do indivíduo com o meio vivido. Além disso,
julgar-se-á que a aprendizagem deriva da relação entre o indivíduo mediatizado e o
indivíduo mediatizador. Essa aprendizagem é dada pela sua experiência e cujo papel
é de produzir num indivíduo, mediatizado, um enriquecimento instrumental, um
sistema de dispositivos de percepção, para estimular a sua planificação psicológica.
Esse enriquecimento instrumental permite que indivíduo possa estar mais apto na
resolução de problemas encontrados, ou na resolução em antecipação de problemas
futuros. Problemas esses, que em termos do lugar e do edificado, se traduzem em
fenómenos de desorientação, de instabilidade, de insegurança, de desconforto, de
desequilíbrio, de tensão, choque, ou de agressividade.

Podemos considerar que a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural
(MCE)158 referida pode ser implementada como forma metodológica de aplicação no
sentido de detectar e de entender os próprios casos de estudo seleccionados.

Podemos dizer que esta teoria assenta nas bases em que todo o ser humano,
é modificável e que possui na estrutura mental três características principais que
tentámos implementar como entendimento, do seu edificado, do seu património, do
lugar e do território: 1 – A Coesão forte entre o todo e as partes, por exemplo, na
memória, que é uma das estruturas cognitivas de base, depende da atenção e da
concentração, que por sua vez condiciona a percepção, e esta a compreensão,
isto é, no acto mental inerente a qualquer aprendizagem, todas as funções
interligar-se-ão e influenciam o produto final que resultará de uma
multiplicidade de processos cognitivos dinamicamente interiorizados; 2- A
Transformação – a transformação subentende a capacidade da estrutura mental
de mudar a sua forma de funcionar numa variedade de condições, de modalidades
de funcionamento e de domínios de conteúdo, transformação que o próprio
indivíduo põe em prática através de operações mentais, tendendo a desenvolvê-
las em novas situações; 3- A Continuidade e a autoperpetuação, - a
modificabilidade tende a instalar-se e a autoperpetuar-se pela vida fora, sugerindo

                                                  
158 Esta teoria foi estudada e desenvolvida por Feuerstein, ver obra ibidem op. cit. .
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que o indivíduo é modificável em toda a dimensão temporal da sua existência,
mesmo tendo em atenção os períodos críticos de desenvolvimento.

Sobre estas três características e segundo Victor Fonseca, podemos dar como
exemplo, a necessidade constante da busca pela perfeição e precisão,
nomeadamente, na cultura tecnológica, em que um indivíduo absorve estes conceitos
de perfeição e de precisão, e pode tratar qualquer fenómeno, pode comunicar os seus
conteúdos de forma esquematizada, planificada e sistematizada, o que lhe permite,
ou a terceiros, uma maior adaptabilidade e um elevado nível de modificabilidade
futura.

Podemos ainda considerar que não é suficiente a interacção do indivíduo com
o meio. Para que, a experiência da aprendizagem se efectue,159 será sempre
necessário o estímulo produzido pelo mediatizador que induz o dinamismo da
interacção do indivíduo, impondo-lhe o seu conhecimento, a sua percepção, e o seu
sentimento. Este processo de experiência é designado por EAM, experiência de
aprendizagem.160 Deste modo, considerámos que a EAM  é o fenómeno
determinante no desenvolvimento cognitivo, embora este desenvolvimento esteja
sujeito aos factores de estimulo directo. É a EAM que permite a diferença do
desenvolvimento cognitivo. Sobre EAM podemos referir que o indivíduo quanto mais
exposto for, e mais cedo viver a experiência EAM, maior é a sua afectação aos
factores de estímulo directo. Os factores de causa, que permitem o desenvolvimento
cognitivo, diferencial, são designados por “as proximais”, que são associadas aos
processos de EAM; e “as distais”, associadas aos processos endógenos, endo-
exógenos, e exógenos.

Assim, na nossa metodologia podemos estabelecer que quando
utilizamos os conceitos mais recentes e os dados que são considerados a
plataforma consensual da estrutura cerebral, sobre a percepção, sobre os seus
métodos de estabelecimento da memória nuclear, da memória alargada, do
processo de aprendizagem directa e mediatizada, estabelecidos pelos autores
atrás referenciados, é porque considerámos a compreensão do estabelecimento
do processo interpretativo sobre a mente, associada ao seu funcionamento em
relação ao tema – património, do território e da topologia do lugar.

Isto é, devemos ter como adopção este entendimento e esta forma de
utilização de como é constituída na mente, a imagem do objecto arquitectónico e do
objecto patrimonial. Ou seja, como é que essa imagem pode ser uma mais valia na
experiência do indivíduo, ou como pode ser entendida caso haja a alteração do
objecto patrimonial. E, caso haja, como é que se processa esse entendimento. Ou
seja, pode ou não, por essa razão, haver um disfunção cerebral a vários níveis,
estrutural, cognitivo? E se assim for, qual será a sua adaptabilidade?

 Para o entendimento destas questões, e como forma de resposta, tentaremos
incorporar na nossa metodologia de análise do caso de estudo , a comparação

                                                  
159 Ver obra ibidem op. cit. ver modelo de Piaget.
160 (Fonseca,1987b), ver obra ibidem op. Cit. ver quadro 1 pp.47, quadro 2 pp.50.Fonseca , Victor in aprender a
aprender.
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analógica dos quadros – estudo 1 2 3 4,161  associados à ideia da interacção da
mente e das suas imagens captadas, produzidas e das suas experiências vividas
– memorizadas e, especificamente, a forma de obtenção, por parte de um indivíduo,
das imagens interagidas com os objectos sujeitos às estruturas patrimoniais dos
lugares e do edificado, que considerámos previamente como objecto deste estudo.

Costuma-se por vezes afirmar,  ao nível da comunicação, que “Uma imagem
vale mais que mil palavras”;

Ao nível da aprendizagem, há um antigo provérbio chinês que diz: “(…) Eu
ouço, e esqueço; Eu vejo, e lembro; Eu faço, e compreendo (…).“

 Com efeito, em face dos conceitos da estrutura cognitiva da mente, hoje, nós
acrescentaríamos, a este provérbio “ (…) Eu experimento, e memorizo; Eu aprendo, e
cresço;  Eu cresço, e modifico – me permanentemente (…)”.

Nesse âmbito, um dos factores que queremos crer que é determinante no
processo de interpretação experimentada do território do lugar e do edificado,162 é o
seu próprio papel mediatizador. Ou seja, é o papel em que o próprio objecto
arquitectónico163 assume perante o indivíduo como tendo o papel de instrumento de
aprendizagem e lhe permite estimular e desenvolver experiências
percepcionais/emotivas – espaço/temporais e estéticas/funcionais (input=>
elaboração => output).

Essas experiências cognitivas de um indivíduo são suportadas em sincronismo
pelos seguintes factores etiológicos distais: 1- endógenos do próprio dado por
factores hereditários, e pelo grau de maturidade; 2 – endo-exógenos dado pelo grau
de maturidade, pelo equilíbrio emocional, e pelo estímulo do envolvimento; 3 –
exógenos dado pelo estímulo do envolvimento, pelo estatuto sócio-económico, pelo
nível de estudos, diferenças culturais e pelos factores etiológicos proximais. Estes
factores proximais podem ser obtidos das seguintes formas: 1- pelas experiências de
aprendizagem mediatizada que produz no indivíduo um desenvolvimento cognitivo,
mais adequado, mais flexível, mais adaptativo, mais sistemático e multicomponencial
ao nível da percepção, da memória, do planeamento, do comportamento e da
autopoética; 2- pela ausência da experiência mediatizada que produz uma privação
cultural e a consequente incapacidade, ou redução da capacidade de modificabilidade
cognitiva e um inadequado desenvolvimento multicomponecial. Esta ausência da
experiência (nível input) pode criar no indivíduo disfunções cognitivas ao nível da
elaboração e ao nível da acção/comunicação,164 pois, a sua adaptabilidade
dependerá muito dos repertórios comportamentais adquiridos.165

Considerando que o património contém a função de educabilidade cognitiva, e
tem como base a componente sociocultural, que é fruto da construção interactiva
duma sociedade, da educação multigeracional e da aprendizagem transgerativa,

                                                  
161 (Fonseca,1987b), ver obra ibidem op. Cit. ver quadro 1 pp.47, quadro 2 pp.50. quadro 3 pp. 118 e119  e
quadros de materiais 4, pp. 132, 133, 135, 137,139,140, 141,142, 148, 154, e 362 Fonseca , Victor in aprender a
aprender.
162 Sendo ou não  estes objectos interpretados e assumidos como património.
163 Território, lugares, edificado e sua envolvente alargada.
164 Nível output.
165 Ibidem, op. Cit. Ver quadro 2 pp.50.
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podemos considerar que a experiência vivida dos lugares e o edificado patrimonial
permite a introdução dos repertórios a d e q u a d o s  às funções
percepcionais/emotivas, espaço/temporais e estéticas/funcionais.

Ou seja, quando são experimentados, estes objectos arquitectónicos registam
na mente o funcionamento de substratos neurológicos, a retenção sistémica e
hierarquizada de funções psicológicas, ao nível da percepção, ao nível da memória
nuclear e memória alargada, da construção de imagens, da simbolização e da
conceptualização. Esta experiência espacial “patrimonial”, desde que seja
interiorizada, permite dotar o indivíduo, com um potencial instrumental que lhe
permitirá, primeiro que tudo, a correcta166 planificação psicomotora.167 Esta
experiencia permitirá a interpretação da modulação do espaço e tempo. Permitirá,
ainda, a activação intencional de estímulos estéticos e funcionais. Ou seja, esta
experiência permite a produção de emoções associadas, primeiro à memória nuclear,
seguidamente à memória alargada do indivíduo e, consequentemente, permite ao
indivíduo uma experiência já vivida por terceiros, também já humanizada e
experimentada por outras gerações. Supostamente, estes objectos patrimoniais e
estes espaços patrimoniais não devem criar disfunções cognitivas, ao nível do seu
entendimento,168 como são dadas por exemplo pelas seguintes leituras: 1 – a
percepção difusa e hesitante; 2 – a falta de coesão entre as partes e o todo, 3 –
os deficientes instrumentos comunicativos que afectam a discriminação de
objectos, de eventos e das relações; 4 – a falta ou a disfunção de orientação
espacial e falta de sistemas estáveis de referência topológica; a ausência de
conceitos temporais; 5 – a deficiente leitura de conservação de constâncias
morfológicas169; 6 – a ausência de precisão na captação de dados e a existência
de fontes de dados contraditórias ou ainda de dados desordenados.

Com efeito, esta experiência permite ao indivíduo mediatizado um maior grau
de adaptabilidade e modificabilidade em relação a problemas suscitados, em
relação a novos conceitos percepcionais/emotivos, espaço/temporais e
estéticos/funcionais. Ou seja, tornar-se-á necessário, ao indivíduo, obter com este
potencial de adaptabilidade e modificabilidade cognitiva estrutural, para conseguir
confrontar problemas, para conseguir descodificar em tempo útil esses problemas. Ou
seja, é possível, a partir dum sistema de elaboração mental, transformar e constituir
uma solução/opção/acção. No entanto, os problemas podem surgir por ocasião de
variadas situações: por disfunções ao nível da falta de comunicação dos próprios
objectos; por dificuldade de interpretação por confronto directo com novas
realidades; por dificuldade de interpretação por confronto com novos
conceitos.

Especificando, podemos considerar que estes problemas, que estas novas
realidades e os novos conceitos, podem acontecer de forma isolada ou em
simultâneo, em vários sistemas: no sistema físico, no sistema morfológico, no

                                                  
166 Aquela que a sociedade cultural considera como correcta.
167 A orientação, a deslocação do indivíduo, ou as deslocações de terceiros, ou ainda a deslocação de objectos
manipulados pelo próprio, ou por terceiros.
168 Nível Input.
169 Forma, tamanho/escala, quantidade, orientação, cor, textura.
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sistema emocional/percepcional, no sistema temporal, no sistema político
sócio-económico, no sistema cultural e no sistema funcional.170

Assim, resumindo, estamos em crer que a resolução dos problemas e
adaptação a essas novas situações e a esses conceitos, passa, necessariamente,
pelo processo de aprendizagem prévia, desses mesmos sistemas referidos e à
constituição a partir deles, da memória nuclear e memória alargada dum indivíduo.

                                                  
170 Considerámos como Sistema Físico os factores que constituem a componente natural do território e do lugar,
ou seja: 1 – os elementos naturais representados na topografia – a serra, o monte, a colina, o planalto, o vale, o
talvegue, a arriba, a cumeada, 2 - os elementos naturais representados na hidrografia – o rio, o ribeiro, o córrego,
o leito de cheia, a linha de água, as águas subterrâneas, a salubridade da água, 3 - o clima – a orientação solar, os
pontos cardeais, as estações do ano, os ventos, a temperatura, a humidade relativa, pluvial, 4 - o solo - qualidade
e propriedades, actividade agrícola e mineira.
Referenciámos como Sistema Morfológico os factores associados à composição/decomposição, de partes ou do
todo, de elementos artificializados pela intervenção do Homem. Neste sistema optámos por distinguir e tratar
separadamente os seguintes elementos:
- 1 - O Carácter Formal, ou sejam, as características decorrentes da interpretação da forma, da dimensão, da
escala, da cor, da textura, da composição do traçado considerado primário e secundário, das tipologias, do
modelo, da unidade – a praça, o largo, a avenida, o rua, o beco, a via, a auto-estrada, - bairro, quarteirão, lote,
parcela, edifício, logradouro;
- 2 - O Carácter Espacial, - ou seja, a leitura espacial/material e a sua noção física de limite, de plano, de
percurso, de visibilidade, de espaço contínuo/descontínuo, de espaço disperso de espaço concentrado, de espaço
isolado, de espaço homogéneo e ou espaço fragmentado; - Ou seja, a leitura espacial/imaterial, associada ao
lugar e a sua noção de invisibilidade, de espaço vazio, de permeabilidade, de opacidade, de densidade, de
centro/periferia e de eixo; - leitura espacial/imaterial, transmitida por fluxos informativos, por fluxos distributivos, por
fluxos energéticos dinâmicos/estáticos, por movimentos e por permanências, pela velocidade, pelo fluido, pela luz,
pela acção ou mutação e pelas infra-estruturas de transportes, o interface, o avião, o comboio, o metro, o
autocarro, o carro, o peão.
Estabelecemos como Sistema Emocional/Percepcional os factores que desenvolvem uma relação morfológica
espacial a partir da experiência corporal sensorial e por fenómenos percepcionais emocionais. Referimo-nos ao
valor poético do espaço, a sua representação, a sua memória referencial, ao sentido de comodidade/utilidade,
“utilitas, firmitas”, ao sentido de estabilidade, de ordem, de harmonia ou de tensão de instabilidade de desordem, à
comunicação interpretada em diversos níveis de entendimento: - leitura – revelação - síntese, - da figura/fundo, do
signo/significado, da subjectividade, da casualidade, do aleatório do caótico, da latência, da ambiguidade do limbo
da penumbra, do ícone,  e do entendimento da realidade objectiva/discursiva.
Estipulámos como Sistema Temporal os factores que interferem com a dimensão - tempo - e suas vivências
interpretativas. Registámos quatro momentos específicos: o momento temporal limitado/instantâneo (atópico); o
momento temporal fraccionado/fragmentado; o momento temporal contínuo (plenitude) ou ainda intenso/diluído.
Distinguimos como Sistema Político – Sócio-económico, os factores que estão conectados, ou inter-
relacionados com a actividade da produção e da organização do Homem e das sociedades por ele criadas.
Considerámos neste quadro os factores que podem interagir directamente com o tema desta dissertação, - o
património, o território, e a topologia do Lugar, ou seja, o sentido interiorizado do conceito de Estado, de
capitalismo/socialismo, de colectivismo/agremiação, de racionalismo, o de consumo de bens, de serviços, de lazer,
de informação/propaganda, a noção de optimização/eficácia e de público/privado, o sentido ético, bem como o
conceito de cidadania.
Considerámos como Sistema Cultural os factores que envolvem a interpretação intelectual de conceitos por um
indivíduo ou sociedade. Como tal, referenciámos neste sistema os conceitos, de identidade, de diferença, de
ruptura, de estético, de moda, e noção de modelo, de interpretação contextual, de interpretação experimental, do
conceito de espectáculo, de paisagem, de verdade/honestidade, do processo museológico, e do processo
metafórico, do processo analógico e do processo mítico.
Por fim, estabelecemos como Sistema Funcional a interpretação alargada da função metropolitana, da função
urbana e da função edificatória no âmbito do nosso tema da dissertação.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 85

. O Património e a Arquitectura.

Sobre o Património / legado/ herança/ espólio/ testemunho/ propriedade da memória
individual e ou colectiva no âmbito da Arquitectura.

Depreendendo, como já havíamos dito, que o património detém a função da
educabilidade cognitiva, e tem como base de referência a componente sócio-cultural,
entendida como sendo o fruto da construção interactiva duma sociedade, da
educação multigeracional e da aprendizagem transgerativa, podemos considerar que
a experiência vivida dos lugares e a experiência da vivencia do edificado patrimonial,
permite a introdução dos repertórios adequados às funções percepcionais/emotivas,
espaço/temporais, estéticas/funcionais. Ou seja, são as suas funções
percepcionais/emotivas, espaço/temporais, estéticas/funcionais que podem vir a ser
consideradas como sendo a resposta à pergunta que poderemos formular sobre o
património, - “…para que serve o património?…“.

Com efeito, muito embora possa já ter sido dada, por nós, no capítulo anterior,
a resposta sobre a função do património e sua relação com a arquitectura, no âmbito
da educabilidade cognitiva, queremos crer que para um maior esclarecimento desta
questão do património e da arquitectura, podemos ainda tentar esclarecer e
perguntar, “… quem tem a legitimidade e o dever de atribuir valor patrimonial ao lugar
e ao objecto edificado? E para quem serve esse valor patrimonial171.

O tema do património tem sido amplamente debatido e questionado ao longo
dos séculos XIX, XX e neste início de século, pelo que este documento não pretende
assumir uma postura unidireccional na interpretação do conceito subjacente ao
património, nem pretende estabelecer um método ou modelo único de intervenção.

                                                  
171 Deste modo, podemos perguntar quem tem a legitimidade e quem deve ter o processo de decisão, da
atribuição e selecção do objecto edificado patrimonial?. Será esta legitimidade e este processo de decisão
atribuída pelo povo?, como aconteceu, por exemplo, aquando da revolução francesa!, ou será um processo de
decisão legitimado pelo poder politico-estatal?, e com que base?, filosófica!? como  aconteceu, por exemplo, na
Alemanha dos anos 30, e que este processo terá uma base filosófica essa suportada no “Discurso ”de Heidegger,
de Humboldts, e de Hegel!?171, ou será, ainda, esse processo atribuído, com base na técnica de profissionais?, ou
ainda, incorporando a legitimação dada por todos os sectores, anteriormente referidos, ou seja, o povo, os
profissionais , a universidade, as colectividades, o poder político institucional, e os organismos oficiais, nacionais e
internacionais?. Haverá, hoje uma deslegitimação171 desta matéria nas sociedades contemporâneas.

Podemos ainda perguntar sobre a definição do objecto patrimonial?, qual?,  quando? e como?. Ou seja, não
devem ser considerados património, também, todos os novos edifícios?,… não representarão eles um testemunho
válido do tempo, duma realidade da nossa vivência, das nossas cidades, ou pelo menos, não deveriam ambicionar
tal facto?… . Será que a atribuição do estatuto de legado patrimonial não deverá ser só atribuído pelas gerações
vindouras, depois do limite temporal da vida passada dum homem?… . Será que só então terão ou não, a
certeza?, só então, terão uma maior capacidade de síntese e de entendimento das cidades, dos lugares,
monumentos, dos conjuntos de edifícios e edifícios singulares, produzidos em tempos anteriores e que devem ser
preservados como testemunho da sua época?… .  Ou devemos nós, arquitectos, cidadãos, mulheres, homens, ter
a tal consciência individual, colectiva, popular ou erudita, a tal cultura, e desde já ambicionar e iniciar um caminho
de reconhecimento e de selecção da qualidade do processo de pensamento, do engenho criativo considerado de
valor acrescentado. Valor esse, entendido, tanto da obra pública como da privada, tanto da grande encomenda,
como também do objecto de escala reduzida. Se assim for como actuar?, como seleccionar?, pois, toda a
arquitectura, também, não deverá ser ela a síntese de produção dessa mesma consciência, dessa realidade, boa
ou má, agora, não da colectiva, mas do arquitecto entendido como indivíduo inserido nessa sociedade?.

Estas foram algumas das questões que foram surgindo no decurso desta investigação e sobre as quais
tentaremos dar alguma sequência de pensamento e reflexão.
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Pretendemos sim reflectir sob esta temática e dar um contributo num ensaio alargado
no âmbito da metodologia do projecto de arquitectura e dos lugares urbanos.

Fig. 25, A Viagem de Armilia, o percurso da paisagem, do território e do edificado patrimonial, in Voyages en Utopie,
Schuiten & Peeters, ed. Caterman, 2000.
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Entendemos, também aqui, que a forma adoptada em termos metodológicos,
em relação a este tema tão vasto e com um objecto de estudo que tem vindo a ser
alargado, vai ser equacionada segundo a sua decomposição, de forma estruturada
por factores, para estudar esses mesmos factores aplicados segundo o conceito de
estruturalismo de Michel Foucault172 e segundo os factores associados ao processo
de decisão173 que são entendidos como sendo uma justificação da metodologia
adoptada.

No âmbito da definição do significado da palavra Património, e recorrendo à
simples consulta do dicionário da língua portuguesa, de Francisco Torrinha,174 da
editorial Domingos Barreira, Porto, verificámos que sobre a palavra “património” refere
“ (…)Património - substantivo masculino, herança, propriedade de valores comuns de
uma sociedade e da sua cultura(…)”.

Para esclarecer este conceito, de património, associado à questão, “de quem”
e “para quem serve o património”, estabelecemos, primeiramente, de forma crítica, a
interpretação da sua legitimação. Ou seja, estabelecemos a nossa visão de como é
efectuada a definição do objecto patrimonial. Avaliámos como é feita a atribuição
desse valor patrimonial, do projecto, da obra, como sendo a prova e o reflexo, da
realidade do seu tempo, da sua época, da sua cultura, da sua tecnologia, da sua
capacidade inovadora.

Considerámos a forma como objecto arquitectónico cuja sua envolvente, por si
garanta o valor patrimonial e a representatividade de uma identidade a preservar ou
de uma identidade geradora da memória futura, ou da memória dum povo, e dum
evento, de forma a poder assumir o papel de obra de arte, de ícone, de monumento,
de valor evocativo, de valor comemorativo do legado histórico ou, ainda, a da
definição do valor objectivo do próprio objecto.

      Hoje, a legitimação e a avaliação do valor patrimonial, do objecto patrimonial, está
a cargo de instituições nacionais e internacionais, que sob a proposta ou sob a
anuência das suas colectividades, atribuirá uma determinada classificação ou atribuirá
a negação da atribuição. Essa classificação passa pela atribuição e definição de
vários sistemas de avaliação e de metodologias e de procedimentos de intervenção
que estão estabelecidos e fixados sob forma dum documento – referência, que é
designado por “Carta”.

Para entendermos os critérios de atribuição e de definição do objecto
patrimonial vai ser necessário estudar e interpretar um conjunto de documentos que
nos permitem estabelecer a nossa visão do objecto patrimonial.

            Com efeito, decorrente da interpretação das várias cartas internacionais sobre
o património, podemos considerar que é estabelecido como objecto patrimonial175 os
seguintes objectos de estudo: - é entendido como objecto de valor patrimonial, o
edificado monumental, que é indissociável da sua envolvente alargada, também ela
entendida como fazendo parte integrante do edifício;

                                                  
172 Ver Gilles Deleuze, - vida como obra de arte pp.131 à  pp.140, ibidem, op. Cit.
173 Ver processo de decisão militar, já referido.
174 Dicionário da língua portuguesa, de Francisco Torrinha, da editorial Domingos Barreira, Porto
175 O objecto patrimonial será entendido aqui como sendo uma obra de arte.
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- é visto como objecto de valor patrimonial o conjunto edificado corrente e seus
espaços confinantes que são interpretados como um todo indissociável;
- é entendido como objecto de valor patrimonial o conjunto edificado excepcional
considerado tanto público como privado;
- é considerado como objecto de valor patrimonial o lugar urbano que é visto como
sendo o edificado e o espaço nele contido, agora associado à sua envolvente
alargada;
- é estabelecido como objecto de valor patrimonial o lugar urbano alargado à cidade
lida como objecto e como tal considerada uma obra de arte;176

- é designado como objecto de valor patrimonial o lugar rural artificializado pela acção
do homem, incluindo a sua envolvente alargada;
- é compreendido como objecto de valor patrimonial a paisagem natural incluindo a
sua envolvente alargada;
- é dado como objecto de valor patrimonial o território entendido como um objecto
artificializado.

Assim sendo, podemos considerar especificamente no âmbito do nosso estudo do
património, os seguintes objectos de estudo:
- o monumento e sua envolvente alargada;
- o conjunto edificado corrente e seus espaços confinantes;
- o conjunto edificado excepcional (público ou privado);
- o lugar urbano e sua envolvente alargada;
- o cidade alargada vista como sendo um objecto uno;
- o território alargado entendido como sendo um objecto submetido a uma estratégia
de intervenção;
- o objecto patrimonial visto como sendo uma obra de arte e sendo entendido como
monumento que inclui a sua envolvente alargada.

Podemos considerar que o conceito de objecto de valor patrimonial, como já foi
referido anteriormente, está associado ao sentido da posse de bens, por parte das
várias entidades, que são estruturantes duma sociedade. Este conceito de património
está associado à posse física e material dos bens do Estado, dos bens dos
organismos públicos e privados, dos bens familiares dos indivíduos que estão
confinados de forma estável, no lugar e no tempo.

Com efeito, na perspectiva da abordagem do processo analítico do nosso caso
de estudo, podemos dizer que o objecto patrimonial surge com a necessidade de
representação de testemunhos do passado histórico com a sua introdução na
consciência dos indivíduos, de valores arquitectónicos trans-históricos referenciativos.

Podemos dizer que o alargamento deste conceito de património e a sua
passagem de significado a património histórico, está associada à vontade das
sociedades de colocarem em evidência os seus referenciais do conhecimento, das
suas tecnologias, da expressão cultural das colectividades.

Esses referenciais são pertencentes a um passado e são considerados,
também, pertença comum. Ou seja, são entendidos como referenciais comuns do

                                                  
176 Ver A obra perfeita, in Luís Afonso, A Arquitectura da cidade limite e forma urbana, dissertação de
doutoramento FA - UTL.
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conhecimento transmitidos pela arquitectura, pelo desenho dos lugares, que é
indissociável do lugar físico natural, pelos seus objectos, pelos seus bens móveis e
imóveis, agora com o conceito alargado aos lugares urbanos de excepção na cidade;
aos lugares do edificado comum e do espaço corrente; ou ao lugar natural, ao espaço
rural.

Essa vontade de evidenciar, de valorizar e de salvaguardar o passado comum,
tem como objectivo a permissão da fruição e da interpretação desses mesmos bens
materiais, ou bens imateriais, móveis ou imóveis, pelos indivíduos e pelas gerações
vindouras.

Podemos ainda considerar que este conceito de atribuição de valor do
património histórico em relação aos bens, nem sempre é, nem foi, ao longo da
história, consensual. Por vezes, nas sociedades, existem divergências
comportamentais dos indivíduos que originam diferenças nas correntes de
pensamento; originam leituras políticas e ideológicas distintas, que ditam diferentes
opiniões, acerca das formas e metodologias de inventariação, de classificação, de
salvaguarda e de intervenção nos bens, considerados por bens meritórios desse valor
patrimonial, e ainda, por outros dispensáveis para a pertença comum e, portanto,
podendo até ser alvo da sua destruição física.

A nossa intenção, neste estudo, não é tratar exaustivamente os períodos da
história em que esta relação de conflito ou estas divergências se verificaram. No
entanto, considerámos que o período da revolução francesa, é passível de ser
entendido como sendo um exemplo determinante para a interpretação actual, do
património histórico, nomeadamente, para a interpretação do conceito actual do
património arquitectónico.

Desta forma, considerámos que a apresentação deste período, neste âmbito,
permite verificar como estas divergências ideológicas vão originar um processo mais
institucional, mais organizado, originando metodologias de inventariação, de
classificação, de salvaguarda e ainda de intervenção desse património e que deste
modo puderam ser consideradas como sendo um suporte válido na constituição
desse mesmo conceito de património histórico, nomeadamente, na classificação dos
nossos casos de estudo.

Com efeito, o conceito e o sentido de património edificado histórico, instituído
como forma organizada e institucional, surgem, segundo Françoise Choay, no caso
da França, nos anos de 1790 e 1795177. Este conceito surge com a criação das
directivas, empreendidas pelas comissões revolucionárias, que implementam medidas
produzidas em forma de decretos, que têm como finalidade a salvaguarda de
monumentos. Esses documentos são estabelecidos por equipas técnicas e jurídicas
que estipulam os conteúdos, as formas e as atitudes a implementar nas acções de
recuperação e de conservação de monumentos históricos.

                                                  
177 Ver Françoise Choay, A Alegoria do Património, Edições 70, Arte & Comunicação, Lisboa, 2000 que teve como
base a obra de F. Rucker, “ Les Origines de la Conservation des Monuments Históriques en France, 1790- 1830.
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Segundo Françoise Choay,178 podemos considerar na inventariação dos
objectos, designados por monumentos históricos nacionais, as seguintes obras179:
“(…) - antigos castelos, abadias, mosteiros, ou seja, todas as obras que evoquem os
grandes momentos da história de França(…)”.  Este conceito de património entendido
como monumento histórico, surge como consequência de dois tipos de acções
desenvolvidas pelas comissões revolucionárias. A primeira acção seria a
inventariação dos bens eclesiásticos, dos bens da Coroa e dos emigrantes, para que,
em consequência, se efectuasse a sua transferência para o Estado, que toma a seu
cargo e a seu cuidado, esses mesmos bens, ou para desenvolver acções de
alienação desses bens, designados por móveis e imóveis. A segunda acção pode ser
caracterizada pela defesa dos referidos bens e monumentos nacionais dos actos de
vandalismo e destruição, instaurados, nomeadamente, a partir do ano de 1792, no
governo de Salvação Pública.180

         Assim, estes dois procedimentos das comissões revolucionárias irão provocar a
tomada de consciência nacional, da necessidade de preservar na posse do Estado
esses mesmos valores, móveis e imóveis, num âmbito mais alargado, considerados
de grande riqueza nacional. Essa necessidade de preservar e salvaguardar o
património nacional irá originar uma estrutura operacional composta por equipas
nomeadas pelas sucessivas Assembleias.

Essas equipas vão ter como incumbência a constituição duma metodologia de
trabalho que ponha em prática “o modus operandi” das fases de trabalho previstas: a
inventariação, a classificação, o estado de conservação e as regras de gestão181.
Com efeito, vão ser constituídas várias equipas, nomeadamente, no ano de 1790 a
Comissão dos Monumentos da Constituinte, compostas por especialistas e cidadãos
comuns, que se deparam com dificuldades em implementar as estratégias e
metodologias das várias fases anteriormente referidas. A primeira dificuldade prende-
se com a fase de inventariação dos bens, devido a falta de meios humanos, dada a
sua dispersão no território e também dada a grande diversidade de objectos móveis
ou imóveis patrimoniais. Essa grande diversidade obrigou as equipas a
estabelecerem, de forma sistemática, os vários tipos e categorias de objectos de
estudo que serão considerados recuperáveis a favor do Estado.

A segunda dificuldade prende-se com a própria manutenção da posse dos
bens nacionais, uma vez que existia uma grande vontade, por parte da revolução, na
venda imediata desses bens, para obtenção de fundos financeiros a favor do Estado.

Outra dificuldade encontrada é a formulação do processo de decisão, e a
melhor forma de enquadrar a protecção e vigia destes bens patrimoniais, dadas as
várias tentativas, por vezes bem sucedidas, da simples destruição dos mesmos ou a
pilhagem para fins indevidos.

Deste modo, através de legislação foi estabelecida a diferenciação entre bens
móveis e imóveis; os primeiros designados são enviados para um depósito provisório,

                                                  
178 Ver Françoise Choay, A Alegoria do Património, Edições 70, Arte & Comunicação, Lisboa, 2000, pp.87 e 88 e
notas número 4, 5, 8, 9,12 e 13.
179 Ibidem, op.cit. nota 5 pp. 87.
180 Ver Ibidem, op.cit.  pp. 86.
181 Ver Ibidem, op.cit. nota nº12, quadro, pp. 103.
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os quais, depois de tomados os procedimentos legais, são transformados em
definitivos e, consequentemente, transferidos para locais públicos, ou seja, para
edifícios abertos ao público, que reúnem os demais objectos patrimoniais sob forma
de colecção. Essa exposição pública, vai ser dimensionada à escala nacional, ou
seja, esses locais de exposição são localizados em vários pontos do território, de
forma homogénea. Essa exposição dos bens patrimoniais tem como principal
objectivo a formação pedagógica e cognitiva dos indivíduos da nação. Estas medidas
de implementação de uma estratégia museológica, a nível nacional, tem grandes
dificuldades de realização, decorrente das dificuldades financeiras, e da inexperiência
dos meios humanos, por dificuldades técnicas e por falta de poder de decisão, dados
os acontecimentos políticos sucessivos. Assim, os depósitos, com a designação
doravante, de museu, concentram-se sobretudo em Paris.182 Segundo Françoise
Choay, muitos destes objectos escapam às pilhagens e destruição pela própria
intervenção directa de Lenoir, que havia sido nomeado em Junho de 1791, guarda
geral do depósito, e ainda, pelas diligências de salvaguarda conduzidas pelas
comissões revolucionárias. Nos segundos, os bens imóveis, as dificuldades e
soluções encontradas pelas comissões, seriam distintas das encontradas na
salvaguarda dos bens móveis. Ou seja, a sua forma de salvaguarda teria de ser
realizada no próprio local, dado que estes objectos não poderiam ser enviados para
um depósito, pela sua própria natureza de imóvel. Dado que é grande o número de
imóveis inventariados como património nacional, e dado que esse património se
encontrava disperso no território e porque se torna extremamente dispendiosa a
manutenção e a disponibilidade de meios humanos, a solução protagonizada, para
evitar a degradação e o saque, consiste na atribuição a esse património, de novas
funcionalidades e utilizações, uma vez que as suas funções iniciais haviam sido
extintas. Esta tarefa de atribuição de uma nova função ao edificado, não vai ser de
fácil aplicação, pois, muitos dos novos usos pretendidos não se adaptam às antigas
estrutura funcionais, senão com avultadas obras de alteração, e também não vai ser
fácil arranjar uma função específica para as antigas funções religiosas, dos
conventos, dos mosteiros, das abadias e das catedrais; para as funções de defesa,
por vezes já obsoletas, das antigas estruturas militares, dos antigos castelos e das
muralhas defensivas; e para as civis, dos palácios senhoriais e dos palácios reais.

Desta forma, podemos afirmar que é nesta fase inicial da revolução francesa,
que vão tomadas as medidas para a salvaguarda do património que podem ser
consideradas de acção primária ou preventiva. Ou seja, trata-se de impedir e prevenir,
numa primeira fase, a delapidação generalizada das riquezas patrimoniais.

Segundo Françoise Choay, considerámos que podem ser entendidas numa
segunda fase, as medidas da salvaguarda do património, como secundárias ou
reactivas, cujo desenvolvimento dessas medidas é mais direccionado, e reactivo para
combater os actos a que estão sujeitos estes períodos revolucionários, ou seja, a

                                                  
182 Foi o Louvre o lugar público que acolheu a grande heterogeneidade e quantidade de peças. O convento dos
Pequenos – Agostinhos recolheu, também, grande parte de objectos e fragmentos de partes de património, que
haviam sido desmontados e retirados dos seus edifícios de origem e que foram postos à guarda deste convento,
como depósito de bens patrimoniais, em 1790, por iniciativa do Comité dos negócios eclesiásticos. Este depósito
no convento dos Pequenos – Agostinhos, seria mais tarde designado por Museu dos Monumentos Franceses e os
seus objectos viriam a ser expostos ao público em Abril de 1796, tendo sido nomeado Lenoir como conservador
oficial do museu.
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destruição ideológica, os furtos, as demolições parciais e totais de monumentos, a
danificação de obras de arte, o abandono e a consequente ruína de edifícios.183

Esta atitude reactiva vai ser evocada por Felix Vicq d´Azyr, sucessor de Buffon
na Academia Francesa, em 1788, que refere: “(…) Logo que o povo, armado com a
sua maça, vingador das suas próprias injúrias e defensor dos seus próprios direitos,
rompeu a sua cadeia e venceu os seus opressores, possuído então por uma justa
cólera, pôde ferir tudo; mas hoje, quando o povo remeteu o cuidado da sua fortuna e
das suas vinganças a legisladores, a magistrados a quem se confia (…)não lhe basta
vigiar a sua conduta?(…)”; ou ainda, são as opiniões veiculadas por Kersaint, ou
ainda, por Romme, que separam as questões ideológicas das questões do foro das
artes e do conhecimento. Nesse âmbito, Françoise Choay, considera “ (…) romper
com o passado não significa nem abolir a sua memória, nem destruir os seus
monumentos, mas conservar uns e outros num movimento dialéctico que,
simultaneamente, assume e ultrapassa o seu significado histórico original, ao integrá-
lo num estrato semântico(…)”. A respeito desta salvaguarda dos bens patrimoniais, o
próprio Vicq d´Azyr, faz parte em 1792 e em 1793 da Comissão Temporária das
Artes, que estabelece uma metodologia operacional para essa salvaguarda, agora
com um carácter mais científico e com uma base metodológica descritiva e
taxionómica de classificação, semelhante à aplicada, nos seus estudos de
especialista de anatomia cerebral comparada, dos quais resultaram a sistematização
dos quadros operativos dos monumentos. Esses quadros têm um suporte em fichas
técnicas onde são identificadas as características dos monumentos, as patologias
detectadas e indicam um diagnóstico sumário dos procedimentos de salvaguarda.

Com efeito, esta atitude reactiva mais esclarecida, tem um suporte legal em
decretos e instruções e nos trabalhos desenvolvidos pelas comissões de arte, que
permitem a anulação de outros decretos, também produzidos em tempo quase
simultâneo e com fins contrários que permitem a supressão e demolição do
património nacional,184 como são os casos dos seguintes decretos que se
contradizem mutuamente: 1 - o decreto 18 de Vindimiário, ano II, que terá uma
posição de destruição do património, que vai estar sujeito a uma ordem contrária no
decreto número 3 de Brumário, que impede precisamente a delapidação, sob
qualquer forma, revertendo os bens patrimoniais a favor do Estado; ou ainda,  por
exemplo, o decreto número 1 de Novembro de 1792, e o decreto número 13 de Abril
de 1793, que penalizará os actos exarados no decreto anterior de 1972.

Esses decretos, debates e instruções vão originar um documento designado
por “Instruções sobre a maneira de inventariar”185 que por sua vez, irá mais tarde
originar as directivas e procedimentos da salvaguarda e protecção dos monumentos
históricos desenvolvidos nos séculos XIX e XX.

É com base nestes procedimentos que vai ser criada a primeira Comissão dos
Monumentos Históricos, no ano de 1830.186

                                                  
183  Ibidem, op.cit. Ver nota 41. pp. 96 e pp.107.
184 Ibidem, op.cit. ver nota 34, pp. 94.
185  Título original “Instruction sur la maniére de inventorier”.
186 Essa comissão, foi encabeçada por Vitet, Mérimée, que irá desenvolver, com mais apuro, as formas e
conteúdos, que haviam sido a base dos procedimentos iniciais das comissões revolucionárias.
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Deste modo, a interpretação do conceito de património com o sentido alargado
ao lugar urbano está associada à vontade das sociedades em considerarem e
assumirem os lugares urbanos, também, como testemunho dum processo do
conhecimento, das sua tecnologias, da expressão cultural das colectividades,
pertencentes a um passado e pertença comum de um grupo de indivíduos.

Esses lugares de excepção ou estes lugares comuns são, em determinados
momentos da história, assumidos, por um grupo de indivíduos, como referenciais a
preservar. Esses referenciais do conhecimento são aqui transmitidos, pela
arquitectura, pelo desenho e morfologia dos lugares, indissociáveis do lugar físico
natural, pelos seus objectos, pelos seus bens móveis e imóveis, agora, com este
conceito alargado, aos lugares urbanos, de excepção na cidade, ou ainda, aos
lugares do edificado e do espaço corrente.

Essa vontade de evidenciar, de valorizar e de salvaguardar o passado comum,
ao nível do lugar, vai ter como objectivo, a permissão da fruição, e a interpretação
cognitiva, desses mesmos lugares pelos indivíduos, e pelas gerações vindouras.

Também aqui, ao nível do lugar urbano, a interpretação, inventariação,
classificação e salvaguarda do lugar urbano é ainda hoje difícil de gerar consensos
entre os vários grupos numa sociedade. Ao longo dos vários períodos da história esse
consenso nunca foi fácil de alcançar.

Em relação ao património urbano, dada a sua maior complexidade e uma vez
que o número de indivíduos envolvidos nos lugares urbanos é, normalmente, mais
elevado, é ainda mais difícil de gerar esses consensos.

Ao nível do lugar urbano existem ainda mais divergências comportamentais
dos indivíduos que originam maiores diferenças de opinião nas correntes de
pensamento. Essas diferenças conduzem leituras políticas e ideológicas distintas, que
ditam diferentes opiniões, acerca das formas e das metodologias de inventariação, de
classificação, de salvaguarda e de intervenção nos bens urbanos, considerados por
uns, bens urbanos meritórios desse valor patrimonial, e, por outros, dispensáveis, por
não considerarem esse valor relevante para a pertença comum e, portanto, podendo
ser alvo da sua destruição física.

Essa destruição física será protagonizada por diversos actos produzidos pelo
homem e por fenómenos naturais: ou seja, por actos de guerra, pelo desenvolvimento
e expansão urbana, pelo compromisso da própria valorização do lugar, produzido pela
obra contemporânea, por questões de melhorias das infra-estruturas urbanas e da
“modernidade”, por questões de dificuldade de manutenção física e económica dum
lugar, por questões ideológicas, políticas e por tantas outras causas que esses grupos
tomam como suas convicções e, ainda, pela destruição causada por catástrofes
produzidas por fenómenos naturais, por terramotos, incêndios, inundações, etc. .

Dada a complexidade em ajuizar o valor patrimonial urbano e decorrente da
dificuldade em defender esse mesmo património, ao longo do século XX, no
panorama internacional, são realizadas um conjunto de convenções e conferências
promovidas por entidades supra nacionais que têm como objectivo propor acções de
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salvaguarda dos valores patrimoniais pertença da humanidade, entre os quais estão
incluídos os lugares urbanos. Essas convenções vão produzir estratégias e
documentos que visam o impedimento dessas mesmas destruições físicas e vão
providenciar a manutenção desses bens urbanos. Esses documentos são a síntese
dos resultados e dos consensos obtidos nessas convenções, e têm a forma de Carta
de Princípios187.

                                                  
187 Por exemplo, a Carta de Veneza. - Carta Internacional para a conservação e restauro dos monumentos e dos
sítios, redigida em 1964, em Veneza.

Esta carta estabelece, de forma genérica, as definições e os princípios orientadores internacionais sobre a
conservação e o restauro de monumentos e sítios.

A reter desta carta a sua organização em seis pontos:
 - o primeiro ponto designado pelo título de “ definições”,  tenta esclarecer o conceito de monumento, especificando
a atribuição do estatuto de monumento às obras de arte arquitectónicas isoladas, aos sítios urbanos ou rurais de
dimensão variável,  que tenham um suporte cultural revelador de um processo de civilização especifico, ou
apontamento inovador no seu tempo. Este primeiro ponto considera que deverá ser aplicada uma metodologia de
intervenção, à conservação e ao restauro do monumento, com base em estudos multi-disciplinares, no âmbito da
protecção e salvaguarda do mesmo monumento e das suas evidências históricas.
- o segundo ponto, designado por “Conservação” estabelece os princípios e objectivos da conservação do
monumento histórico. Explicita a necessidade de intervenções regulares de conservação extensíveis ao espaço
envolvente. Considera desejável para a conservação a reutilização do monumento ao dotá-lo de um programa de
uso, em benefício das comunidades. Para tal, a intervenção deverá pautar-se pelo selecção criteriosa dos objectos
a alterar, não devendo haver alterações que danifiquem, ou destruam a morfologia urbana (novas construções,
demolições), a disposição do edificado, a imagem (volumetrias, materiais e cor) e o valor patrimonial do
monumento.

- o terceiro ponto diz respeito a obra de restauro do monumento. Este ponto define os modos de preservação, os
conceitos que deverão imperar e as técnicas de restauro do edificado patrimonial e suas características estéticas e
históricas.

- o quarto ponto refere-se aos sítios históricos. Considera que este objecto de estudo patrimonial deve ser
observado com “cuidado especial” devendo as intervenções pautarem-se por todos princípios evocados nos
pontos anteriores.

- o quinto ponto diz respeito a obra de escavação do monumento. Este ponto define os modos de preservação,
define os conceitos que deverão imperar e as técnicas de escavação do edificado patrimonial e suas
características estéticas e históricas. Considera que essas técnicas devem estar de acordo com o documento
produzido e adoptado pela UNESCO, em 1956, “Recomendação definidora dos princípios internacionais a aplicar
em matéria de escavações arqueológicas”.

- o sexto e último ponto refere-se à publicação e registo do processo de obra, dos monumentos intervencionados.
Consideram que obra de conservação, de restauro ou escavação deverá ser acompanhada em todas as suas
fases, de actas de reunião dos especialistas, de registos gráficos, fotográficos, relatórios e elementos técnicos das
especialidades intervenientes e suas conclusões. Este processo deverá ser público, arquivado num organismo
idóneo e recomendam a sua publicação.

Com a aplicação operacional da Carta de Veneza, a comissão internacional para a conservação e restauro de
monumentos viu-se obrigada a alargar o âmbito do valor patrimonial a outras áreas de estudo e direccionar, com
maior rigor e especificidade, os princípios, conceitos e metodologias para a conservação e restauro do património
construído pelo homem, ou natural. Assim, são criados novos comités internacionais específicos que produziram
os seguintes documentos complementares da Carta de Veneza:
- Carta de Florença
- Carta dos Jardins Históricos de 1981.
COMITÉ INTERNACIONAL DOS JARDINS HISTÓRICOS DO ICOMOS- IFLA.

 Esta Carta dos Jardins Históricos de 1981, registada pelo ICOMOS em Dezembro de 1982, reproduz os conceitos
e objectivos pelos quais se devem reger as intervenções de conservação e restauro dos jardins históricos e
estabelece as justificações pelas quais é atribuído aos jardins históricos o estatuto de monumento, devendo, essas
intervenções, estar ao abrigo das considerações impostas na Carta de Veneza. Considera como objecto de
estudo, a relação natural cíclica das estações do ano e a composição arquitectónica espacial de matéria vegetal, a
planta de implantação, os perfis dos terrenos, as massas vegetais (dimensão, volume, cromatismo, texturas), e os
elementos construídos, decorativos e naturais (águas móveis e estagnadas).
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- Carta de Washington.
CARTA INTERNACIONAL PARA A SALVAGUARDA DAS CIDADES HISTÓRICAS DE 1987,
ASSUMIDA PELA COMISSÃO NACIONAL PORTUGUESA DO CONSELHO INTERNACIONAL  DOS
MONUMENTOS E DOS SITIOS (CNP/ICOMOS)

 Esta carta internacional, para a salvaguarda das cidades históricas, é um documento produzido como
complemento da Carta Internacional para a conservação e restauro dos monumentos e dos sítios redigida em
1964 em Veneza. Esta carta pretende clarificar princípios e objectivos já esboçados na Carta de Veneza e agora
mais desenvolvidos, com medidas e metodologias mais direccionadas ao objecto de estudo. Este texto tem como
objecto de estudo as cidades de dimensão variável ou parte delas, os seus centros, as suas praças, os seus
quarteirões, as suas parcelas, e envolvente natural, que resultem de um processo de sedimentação urbana
espontânea ou intencional e que expressem, pela sua materialidade e qualidade a vivência individual ou colectiva,
um referencial urbano constituinte da memória da humanidade. Esta carta define, também, o conceito de
salvaguarda das cidades históricas, com base em alguns textos internacionais, nomeadamente, da UNESCO, as
Cartas de Varsóvia-Nairobi. Este conceito de salvaguarda define-se como sendo o conjunto de medidas a
implementar, que previnam a descaracterização ou destruição dos espaços urbanos e seu edificado, envolvente
natural e bens materiais e espirituais, que expressem valores patrimoniais, bem como as medidas potenciais ao
desenvolvimento e integração harmoniosa desses mesmos espaços, e à vivência actual da sociedade
contemporânea. Estas medidas devem ter em conta o seu desenvolvimento integrado, ao nível político, social,
económico. São aqui considerados os seguintes elementos a salvaguardar: a morfologia urbana, definida pela
forma da malha e pelo seu parcelamento, bem como, a relação dos seus espaços edificados, não edificados, e
espaços verdes; - a relação morfológica entre os cheios e vazios do tecido urbano e suas leituras público-
privadas. Estes elementos não estão afectados dum carácter dimensional, ou seja a sua importância não advém
da sua dimensão, maior ou menor, podendo ser objecto de estudo tanto a praça com o largo, o pátio, ou ainda, a
avenida, a rua, ou o beco. Esta Carta considera, também, como valores a preservar, a forma edificatória, a sua
leitura urbana pública, a sua volumetria, estrutura, tipologia, materiais, cor e decoração. Considera também como
bens a preservar as relações existentes da envolvente natural ou artificializada com a cidade. Considera, ainda
como valores a preservar as actividades económicas dominantes dum lugar, sedimentadas ao longo do tempo
histórico, como por exemplo uma actividade portuária, piscatória, de manufacturas tradicionais.

Considera que as medidas a implementar no âmbito da salvaguarda das cidades históricas deve envolver
activamente os seus habitantes, para que haja sucesso do próprio processo. Essa participação deve habilitar a
população residente a compreender a noção do valor patrimonial do objecto em estudo, bem como a sua
transmissão às futuras gerações. O processo de salvaguarda deve ser orientado, com bom senso, associado à
especificidade do lugar.

Esta carta estabelece como métodos e como instrumentos de trabalho o seguinte conjunto de linhas de acção:

Como instrumento base da salvaguarda das cidades históricas devem ser produzidos planos de salvaguarda da
cidade ou parte dela e devem ser realizados previamente estudos multi-disciplinares que contenham uma análise
alargada de elementos arqueológicos, históricos, arquitectónicos, sociológicos e económicos. Essa análise
permitirá a elaboração duma orientação de um estudo prospectivo no campo administrativo, social, económico e
jurídico, bem como as medidas a implementar nestes campos. As medidas poderão ser também preventivas,
nomeadamente contra causas naturais (cheias, sismos) e agressões de diversa natureza (poluição, vibrações,
ruído).
O plano de salvaguarda deverá contemplar, como meta a atingir, a melhoria da habitação, do património e do bem
- estar dos seus habitantes e ainda, a articulação criteriosa, harmoniosa dos tecidos urbanos históricos com a
cidade. Deverá estabelecer o grupo de edifícios e de espaços públicos a intervencionar, a demolir e a proteger.
Deverá indicar todas as condicionantes e excepções ao plano. O plano de salvaguarda deverá promover o
conhecimento do valor patrimonial dos tecidos urbanos e informar os seus habitantes da necessidade de
conservação do edificado corrente/excepcional. O documento de salvaguarda dos centros históricos deverá
adoptar os instrumentos e metodologias indicadas na Carta de Veneza. Considera que as novas infra-estruturas e
as funções necessárias à vivência contemporânea poderão ser introduzidas nos tecidos históricos, desde que
sejam salvaguardados os princípios de respeito da organização espacial existente (parcelamento e escala). A
excepção é feita às grandes redes viárias, que não devem intersectar os tecidos históricos. Esta carta expressa,
ainda, que as intervenções contemporâneas, ao nível do espaço público e do edificado, têm de valorizar o próprio
conjunto urbano intervencionado. Refere, ainda, especificamente, que deverão ser tomadas medidas
regulamentares no que respeita à circulação e parqueamento automóvel, de forma a melhorar o ambiente urbano.

- Carta de Lausanne.
Carta para a protecção e gestão do património arqueológico (1990).
- A carta para a protecção e gestão do património arqueológico (1990) reproduz os conceitos, objectivos e
técnicas, pelos quais se devem reger as intervenções de conservação, protecção e gestão do património
arqueológico. Esta carta considera que o seu valor patrimonial advém da importância do conhecimento das raízes
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culturais e civilizacionais dos povos. O seu estudo permitirá uma maior compreensão das actividades humanas e a
sua divulgação a gerações futuras.

Carta da Villa Vigoni.
Sobre a conservação dos bens culturais eclesiásticos (1994).
Esta carta foi promovida em Março de 1994, no Lago Como, patrocinada pelo Secretariado da Conferência
Episcopal Alemã e Comissão Pontifícia para os bens culturais da Igreja. A Carta reproduz os conceitos e
objectivos pelos quais se devem reger as intervenções de conservação e restauro dos bens culturais eclesiásticos.
Estabelece as justificações pelas quais lhe deve ser atribuído o estatuto de monumento, herança cultural da
humanidade. Esta carta é desenvolvida a partir dos conceitos emergentes da carta de Veneza, e orientada para o
edificado exclusivamente eclesiástico.

Declaração de Segeste.
Salvaguarda, valorização e uso de locais de espectáculo antigos.
Esta declaração foi adoptada em Setembro de 1995 em Segeste, Palermo, Itália, patrocinada pelo Conselho da
Europa. A declaração reproduz os conceitos e objectivos pelos quais se devem reger a salvaguarda, a valorização
e ou locais de espectáculo antigos, na Europa e bacia mediterrânea. Estabelece as justificações pelas quais lhe
deve ser atribuído o estatuto de monumento específico, herança comum da cultura europeia e mediterrânea. Esta
carta é desenvolvida a partir dos conceitos emergentes da Convenção para a salvaguarda do património
arquitectónico da Europa, em Granada, Espanha, em 1985 e da Convenção europeia para a protecção do
património arqueológico realizada em Malta, em 1992, e tem como objectivo estabelecer um quadro de
salvaguarda do edificado e envolventes de locais de espectáculos antigos, apoiado num plano legislativo,
financeiro, de desenvolvimento do conhecimento e promoção do património dos Estados membros. Esta
declaração será uma recomendação aos Estados membros do Conselho da Europa.

Carta de Cracóvia.
Princípios para a conservação e restauro do património construído (2000).
Esta carta de Cracóvia é um documento criado com o objectivo de reproduzir os princípios para a conservação e
restauro do património construído, estabelecidos pelos valores da Carta de Veneza, e tem o objectivo de
actualizar, para o novo milénio, esses princípios, com a nova consciência, da grande diversidade cultural de
identidades, da variação de valores e bens patrimoniais, e pluralidade intelectual, existente nas não menos
diversificadas comunidades. Este documento normativo, evolutivo no tempo, pretende estabelecer os instrumentos
e métodos adequados à conservação do património. Esses métodos recorrem às intervenções de controlo do meio
ambiental, de manutenção, de renovação e reabilitação do património, suportadas pelo processo criterioso de
identificação dos vários momentos históricos associados produção de valores artísticos e socioculturais. As
técnicas e instrumentos utilizadas nestes métodos recorrem à investigação sistemática do objecto patrimonial, sua
envolvente, seu território e sua paisagem associada, para a obtenção dum conhecimento profundo e constituição
dum processo de análise morfológica, temporal, cultural, sócio-económica. Essa análise permitirá o
estabelecimento duma estratégia de intervenção. Esta carta recomenda, que em caso da estratégia, seja a
reconstrução total ou parcial do objecto de intervenção, este deve espelhar uma linguagem arquitectónica
contemporânea, fugindo da reconstituição da sua anterior linguagem arquitectónica, permitindo assim, a distinção
e identificação do objecto original e a sua parte intervencionada. Considera que caso se utilize a estratégia atrás
referida, o projecto deve respeitar o bem patrimonial original, e compatibilizá-lo com a nova componente, funcional,
tecnológica, espacial, estrutural e seus novos materiais, previstos na proposta a intervencionar. Este documento
recomenda ainda, que a aplicação de novos materiais e tecnologias devem ser previamente testadas,
continuamente controladas e reversíveis quando possível.
Esta carta estabelece como objecto de análise cinco tipos de património edificado: - o património arqueológico; -
os edifícios históricos e os monumentos; - a decoração arquitectónica, as esculturas e os elementos artísticos,
parte integrante dos edifícios históricos e monumentos; - as cidades históricas e os povoados; e por ultimo as
paisagens. Estes tipos de património edificado revestem-se do âmbito que passamos a citar em nota:

- o património arqueológico;
- os edifícios históricos e os monumentos;
- a decoração arquitectónica, as esculturas e os elementos artísticos;
- as cidades históricas e os povoados;
- as paisagens.

Um dos contributos desta carta, que consideramos pertinente, é ela considerar, no que se refere à gestão do
processo de mudança, transformação e desenvolvimento dos lugares históricos e nos objectos patrimoniais, a
obrigatoriedade da identificação dos riscos de danificação do próprio bem patrimonial pela sua utilização
excessiva, considerando o turismo cultural como factor de risco. Esta carta estipula, que o desenvolvimento
sustentável duma comunidade e região ao nível do plano económico, social e cultural, deve ser apoiado em
processos de gestão responsáveis, nos quais os valores patrimoniais deverão ser assegurados e considerados
como parte integrante desse desenvolvimento.
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Com efeito, podemos considerar que estas cartas, que acabámos de referir,
mais que definições, estabelecem os princípios orientadores da intervenção nos
objectos patrimoniais, que ao longo do tempo, terão o seu âmbito cada vez mais
alargado.

Assim, podemos referir que estas Cartas consideradas como sendo uma
documentação fundamental, são uma reflexão sobre as políticas patrimoniais, a
efectuar nos seus respectivos momentos e que dão uma visão do património
suportado, nos conceitos estabelecidos na Carta de Veneza, com actualizações
recorrentes, quanto ao alargamento do âmbito do próprio objecto de estudo, bem
como as suas definições, metodologias de trabalho, de salvaguarda, de intervenção,
de manutenção e de divulgação.

Estas Cartas referem-se, também, à abrangência global das intervenções no
património e qual é a forma de desenvolvimento dos estudos, que devem ser
multidisciplinares e faseados no tempo. Focam, ainda, a importância decisiva da
gestão integrada apoiada na descentralização e na contratualização envolvendo as
comunidades, associadas aos vários agentes económicos e aos grupos associativos
na intervenção e preservação do valor patrimonial.

                                                                                                                                                                                    
Ao nível do plano restrito do âmbito Luso-Brasileiro poderemos destacar entre outras “A CARTA DA
REABILITAÇÃO URBANA INTEGRADA” - CARTA DE LISBOA
LISBOA, 1995
1º ENCONTRO LUSO – BRASILEIRO DE REABILITAÇÃO URBANA DE
CENTROS HISTÓRICOS

CML, PELOURO DA REABILITAÇÃO URBANA DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS

Esta Carta de Lisboa teve como objectivo disciplinar os conceitos e modos de intervenção do projecto urbano e
clarificar osobjectivos e metodologias aplicadas em Portugal e no Brasil. Este documento é criado a partir de
reflexões produzidas em dois eventos, no I Encontro de Reabilitação Urbana em Lisboa, em Março de 1993, e no
Rio de Janeiro, em Abril de 1994 e no I Encontro luso-brasileiro de Reabilitação urbana de centros históricos.
Esta carta de princípios propõe, a partir dum articulado, as directrizes de intervenção urbana, suas aplicações e
definição de conceitos aceite pelos dois países.

O seu artigo 1 estabelece que os conceitos da intervenção urbana terão como base as técnicas de intervenção e
formas de análise. A carta distingue os conceitos aplicados a dois níveis: o espaço urbano e o edificado: No nível
do espaço urbano estabelecem-se os seguintes conceitos: de Renovação urbana; de reabilitação urbana; de
revitalização urbana; de requalificação urbana. A nível do edificado estabelece os seguintes conceitos: de
reabilitação de um edifício; de restauro de um edifício; de reconstrução de um edifício; de renovação de um
edifício; de conservação e um edifício; de manutenção de um edifício.

O seu artigo 2 define os princípios gerais da identidade dos núcleos históricos, referenciados pelo seu edificado,
pela sua cultura e vivência social. Esta identificação, segundo esta carta, deverá ser suportada na investigação
histórica e sociológica desenvolvidas numa dialéctica de integração.

O seu artigo 3 procura definir as tipologias de intervenção com base no estabelecimento de diferentes áreas
habitacionais ou não habitacionais. Distingue quatro tipos de áreas: as áreas residenciais enraizadas; as áreas
residenciais com ocupação recente por grupos com fracos recursos (grupos marginalizados); áreas não
residenciais com actividades em franco declínio; e áreas não residenciais sem qualquer actividade.

Os seus artigos 4, 5, 6, 7 e 8, pretendem definir em termos económicos, de forma sustentada, o tipo de atitudes a
assumir ou a abandonar na intervenção urbana. Estes artigos apontam as direcções da intervenção urbana e a
uma metodologia genérica, em face das vantagens possíveis na reabilitação urbana.

Os seus artigos 9 a 12 referem-se à questão da formação e informação na sua generalidade, nomeadamente, na
necessidade da formação e da informação dos agentes económicos, da mão-de-obra, dos técnicos e na aposta na
qualificação dos mesmos intervenientes em todo o processo urbano.
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Com efeito, estes documentos, nomeadamente a Carta de Veneza, vão  evocar
os princípios e as preocupações que já haviam sido constituídos pelas Convenções
de Haia, nos anos de 1899, de 1907 e de 1954. Esta última Convenção seria
promovida pela UNESCO,188 designada por Convenção para a Protecção dos Bens
Culturais, em caso de Conflito Armado, e como a própria designação do evento
refere, esta convenção surgirá da necessidade da protecção internacional dos bens
culturais dos povos, sobretudo estando estes em guerra. Mais uma vez estas
conferências surgem ”à posteriori” como uma reacção, como uma
consequência de actos praticados. No caso desta última convenção, ela surge
como consequência dos actos de destruição maciça dos bens patrimoniais móveis ou
imóveis, causados pela segunda guerra mundial. Esta conferência, sob a égide da
UNESCO, vai promover um conjunto de definições, sobre a própria natureza do
objecto a preservar preventivamente e vai promover um conjunto de directivas e
acções operacionais, nomeadamente, “a sinalização e o controlo” desses bens, no
caso da existência de conflito, para que esses bens fossem considerados bens
imunitários e assim fossem poupados pelas acções de guerra por ambas as partes
em conflito.

Estas cartas mostram-nos, também, as várias opções e as aproximações das
definições e das metodologias operativas, que os bens patrimoniais foram sofrendo e
mostram-nos a forma como foram sendo veiculadas, principalmente após a Carta de
Veneza, com o consequente alargamento e a especificidade do âmbito do objecto
patrimonial e de definição do conceito de monumento histórico.

Desta forma, podemos considerar que a Carta de Veneza define como
monumento histórico os objectos isolados, os sítios urbanos, e ainda os sítios rurais
que tendo sido alvo da “criação arquitectural”, fossem o “ (…) testemunho duma
civilização particular, duma evolução com significado determinado ou dum
acontecimento histórico (…)”.

Esta Carta considera ainda, que a leitura do monumento histórico deve ser
entendida não só como “as grandes criações, mas também como as obras modestas
que, com o tempo, adquiram um significado cultural”.189 Ou seja, o objecto
monumental, ou o conjunto urbano tem de ser entendido sempre associado à
sua envolvente do lugar e à sua relação testemunhal do espaço-tempo-
indivíduo. Esta noção do edificado excepcional ou do edificado comum,
designado como edificado corrente vai, doravante, ser considerado uma forma
de testemunho, de um garante da memória, vai ser considerado como objecto
transmissor dos valores dos vários tempos da expressão dos indivíduos.

É esta noção de transmissão para a posteridade dos valores produzidos
pelo conhecimento, pelo saber, pela originalidade, pela criatividade e

                                                  
188 Ver nota in Revista de História, Estética e Fenomenologia da Arquitectura e do Urbanismo GEHA nº1 pp. 6,
artigo “O património monumental, a construção da história e as iras do apocalipse” de Carlos Antero Ferreira, Julho
de 1998.
189 Op. Cit. do texto original da Carta que teve a participação do Arquitecto Luís Benavente na redacção desta
mesma carta, na comissão internacional. Aliás, esta Carta tem no seu preâmbulo um texto de sua autoria que põe
em evidência o valor do monumento histórico que passamos a citar ”(…)Incumbidas duma mensagem espiritual do
passado, as obras monumentais dos povos representam na vida presente o testemunho vivo das suas tradições
seculares(…)”, considera, ainda o mesmo arquitecto, que esse mesmo património histórico é indissociável do local,
no qual o objecto monumental se enquadra, e também será igualmente indissociável da história.
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transmitidos a terceiros, mostrando o que de melhor se fez, em determinados
momentos de produção e em determinados eventos, ou por determinados
indivíduos, organizados em grupo, ou individualmente, com estratégias comuns
ou com processos suportados num único indivíduo, que vai ser apontada como
suporte destes documentos.

Deste modo, a forma de perpetuar esta relação do tempo articulado com o
espaço vivido e com as acções protagonizadas pelo indivíduo, e a forma de
perpetuar para todos os tempos, esses mesmos momentos consagrados no lugar, vai
ser encontrada e materializada no conceito do património edificado e sua
envolvente, que  assim é o instrumento que permite, a partir do monumento histórico,
imortalizar esses mesmos momentos do presente.

Esta leitura da materialização do património, num suporte físico, e no edificado
com a qual concordamos, é defendida pelo Professor Arquitecto Carlos Antero
Ferreira,190 que considera: “(…) no diálogo cultural das gerações, no qual cada devir
logo se torna passado, o léxico disponível é em grande parte materializado pelas
manifestações presenciais do universo do edificado, e neste as expressões do
monumental assumem papel centralizador e polarizador, constituem como que
referenciais ou núcleos exponenciais da experiência histórica revisitada.(…)”.  O
mesmo autor refere ainda, em relação especificamente ao conceito de património,
que “(…) a manutenção das expressões  do passado histórico é um dos factores de
continuidade na construção da memória colectiva191 e a sua importância no contexto
dos grandes vectores de formação da consciência nas sociedades desenvolvidas, é
simultaneamente um instrumento e um objecto de investigação científica, entendida
como sendo um factor de tradição e da componente da história(…)”.192

Deste modo, esta referência e esta garantia da existência do objecto
intrageracional, do objecto que sobrevive aos vários tempos sucessivos, no contínuo

                                                  
190 Ver nota na Revista de História, Estética e Fenomenologia da Arquitectura e do Urbanismo GEHA nº1 pp. 7
artigo O património monumental, a construção da história e as iras do apocalipse de Carlos Antero Ferreira, Julho
de 1998.
191 Ver, no capítulo anterior, a nossa interpretação do papel da memória, no indivíduo, que considerámos ser
diferente do processo de memória colectiva e inexistente na construção do processo de formação dum modelo de
memória colectiva.
192 São vários os relatos e fontes documentais na história das cidades, que dão conta de intervenções, que
protagonizam a defesa do edificado monumental, e estabelecem esta leitura do património, interpretado como uma
forma instrumental de desenvolvimento de acções de salvaguarda desse bem. São exemplo, nomeadamente, em
Portugal, o manuscrito intitulado “A Fábrica que falece à cidade de Lisboa”, do ano de 1571, da autoria de
Francisco D´Ollanda, que refere a importância do edificado de carácter excepcional que não deverá ser apagado
pelo tempo, reportando-se assim ao carácter desses monumentos que no seu entender deveriam ser assumidos
como  referenciais da memória. Outro exemplo de documento que se reporta à função do monumento como forma
de atestar a história, (nota. Antero Ferreira, ibidem, pp.7) é um decreto de D. João V que faz referência à
protecção e salvaguarda dos monumentos históricos. Este documento reveste-se de especial interesse no nosso
estudo, por ser, talvez, o primeiro documento oficial régio, que dará directivas específicas, sobre os objectivos,
sobre o valor testemunhal e sobre a necessidade de preservação do património monumental sob pena de ser
perder a verdade factual do conhecimento. Este documento régio é ainda importante, por ser contemporâneo das
Cartas Régias de Fundação, nomeadamente a Carta Régia de Vila Boa de Goiás, na antiga Capitania de Goiás e
que é a sede do nosso caso de estudo, e como tal  será tratado e analisado posteriormente. Este decreto real
ordena que se conservem os monumentos considerados antigos e como tal possam servir para mostrar a
testemunhar a verdade dessa mesma história. O documento régio refere e frisa especificamente a relação do
edificado monumental com as memórias dos séculos passados que quando representados por este edificado
serão perpetuados no tempo, para o bem da nação portuguesa. Por estas razões, este documento régio
estabelece penas, a quem por negligência, por malícia, ou por desatenção, que cause danos ou que cause a ruína
desses monumentos.
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do tempo, é a forma encontrada de estabelecer a leitura da “verdade histórica”. Esta
verdade obriga à formulação duma selecção dos objectos que se pretendem eternizar
e, como tal, obriga à execução duma triagem que tem como consequência a
atribuição do valor desse objecto.

Para que haja a garantia que esse bem patrimonial represente “(…)a glória dos
tempos, ou os tempos gloriosos e dos feitos e engenho dum povo(…),”  há a
necessidade do reconhecimento do valor do objecto.

Com efeito, é no reconhecimento desse valor que porventura haverá mais
dificuldades em estabelecer consensos. A questão prende-se com a dificuldade da
forma de defender esse sentido de valor assumido em relação à memória colectiva
dado que o processo de interpretação da memória e de aprendizagem é distinto de
indivíduo para indivíduo, é pessoal e decorre da forma da vivência do indivíduo.

A hipó(tese), a possibilidade encontrada para esse reconhecimento de valor
pode ser estabelecida, com o recurso a metodologias que sistematizem os critérios de
avaliação, que têm de equacionar a definição do objecto patrimonial e a noção do
conceito de memória. E assim, ao assumir esta metodologia de suporte de
legitimação do valor patrimonial suportada na memória do indivíduo, temos de
assumir igualmente que não podemos estar a reduzir a possibilidade da diversidade
de interpretação do indivíduo, assumida aqui pelo seu colectivo alargado.

Ou seja, a hipótese de reconhecimento do valor patrimonial passa pelo
reconhecimento da interpretação pessoal que se suporta no reconhecimento desse
valor, dessa “verdade histórica”, aferida pelo entendimento dos vários tempos, e da
sua interpretação, ao longo dos tempos.

Desta forma, vemo-nos confrontados por uma “e”, outra forma de hipótese de
legitimação e de definição do objecto submetido à apreciação do seu valor
patrimonial. Pode considerar-se que esse reconhecimento entre gerações, é
relativo. O reconhecimento por vários grupos de indivíduos do valor
patrimonial, e cujos pontos de vista não sejam partilhados da mesma forma no
que respeita à definição, ou à noção, ou aos objectivos das variantes referidas,
vai ter como resultado, dessa avaliação, a diversidade de opiniões. Ou seja, o
resultado pretendido ou encontrado da verdade histórica pode ser distinto,
subjectivo, dinâmico, e evolutivo.

Com isto, queremos dizer, que alterando a noção de um destes factores como,
por exemplo, a noção de tempo, podemos ter como resultado da apreciação do
valor patrimonial um sentido distinto. Por exemplo, a noção de tempo quando
circunscrita ao período pós-teoria geral da relatividade, veio a alterar a noção de
espaço, de velocidade em relação à noção de tempo assumida pela geração anterior.

Se considerarmos este período, podemos afirmar que esta teoria terá
influenciado, de alguma forma, a interpretação dos indivíduos, dessa geração, em
relação aos vários níveis, a produção do conhecimento, com novas leituras dos
conceitos e novas posturas na concepção dos objectos, nomeadamente, na produção
de novas interpretações, nas correntes artísticas, e na produção dos processos de
concepção de produção da arquitectura.
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Esta nova noção da existência de vários tempos diferenciados, vai provocar
uma interpretação do próprio conceito de património, dado que, por hipótese, esses
mesmos tempos vão subjugar o tempo cronológico do indivíduo, pela acção das
várias velocidades que são exercidas sob o mesmo.193

Desta forma, podemos afirmar que devem ser considerados dois períodos
determinantes na apreciação do valor e da definição do objecto patrimonial.

O primeiro período corresponde ao intervalo de tempo que vai desde o período
da revolução francesa até à teoria da relatividade, e o segundo período
corresponde ao período pós - teoria da relatividade.

No âmbito do primeiro período deste intervalo de tempo, podemos dizer que a
atribuição de valor aos bens imóveis ganha uma nova dimensão a partir da Revolução
Francesa. Esta nova dimensão é dada com a clarificação dos termos da definição
alargada de monumento histórico e pela instituição do documento, já citado
anteriormente, designado por “Instruções sobre a maneira  de Inventariar”.

Com efeito, este documento estabelece o valor do monumento histórico, nesse
determinado período, pelo seu entendimento do carácter educativo e cognitivo. Ou
seja, para além da forte relação económica considera-se que o monumento histórico
encerra em si um conjunto de saberes, de conhecimentos complexos e variados, que
permitem ajuizar o reconhecimento dos valores.

Esses valores podem ser tanto específicos, como gerais, podem ser os
costumes, a arte, a cultura vigente, as técnicas e as tecnologias aplicadas, das
políticas, das economias, e dos aspectos sociais duma sociedade. Kersaint,194

considera que estes monumentos históricos, independentemente dos seus períodos
de concepção e de construção, permitem a constituição de um manancial de
informação que quando analisada vai ser considerada como fonte documental para os
investigadores, e tem a função formativa nas diversas profissões.

Considera, ainda, que para além destas funções cognitivas, formativas, o
monumento transmite um sentimento afectivo duma memória histórica que causa no
indivíduo um sentimento de orgulho nacional, que terá como consequência uma
acção formativa de civismo. O mesmo Kersaint considera que deve existir distinção
entre o valor do monumento histórico, e o valor do monumento público. Considera que
os primeiros, os monumentos históricos, têm como finalidade a instrução da nação.

Os segundos, tem a finalidade de estabelecer o envolvimento sentimental do
povo. Ou seja, os monumentos públicos devem “(…)impressionar o espírito da
multidão, ao mesmo tempo que se procurará convencê-la por meio do
raciocínio(…)”195 desse valor inquestionável. Neste período temporal, os arquitectos
do Conselho, conseguem que haja o reconhecimento público da qualidade estética e
artística dos edifícios medievais, e assim, tornam esse edificado monumental, mais
protegido dos actos de vandalismo, e dos especuladores. O reconhecimento do valor

                                                  
193 Ver noção de conceito de tempo já referida no capitulo “o tempo e a arquitectura”.
194 Encarregado pelo Conselho do departamento de Paris de conceber os novos monumentos públicos.
195 Ibidem, op. Cit. Françoise Choay, alegoria do património, pp109, nota nº 58.



Conceitos     O Património e a Arquitectura Capitulo 3

102

desses bens vai produzir a consagração do valor monumento histórico no século
seguinte e no século XX.

Esta atribuição do valor cognitivo, associada ao conceito de monumento
histórico, que incorpora na sua arquitectura a arte, nem sempre foi ou é consensual,
como já referido. Essa divergência de atribuição ao monumento de um valor cognitivo
foi expressa na opinião critica de vários autores como, por exemplo, o historiador
Françoise Guizot,196 que considera que o monumento histórico, com o tempo perde a
capacidade fundadora do saber e que esse monumento espelha e serve um
sentimento nacional. Ou, por exemplo, Merrimée e Viollet-le Duc, que têm opinião
divergente da de Guinoz, e assumem que o protagonismo do monumento histórico é
indissociável do saber intelectual.

Com efeito, podemos afirmar, segundo Françoise Choay, que no século XIX
esta atribuição do valor e do protagonismo do monumento histórico pode ser dada por
dois textos considerados essenciais. O primeiro o Relatório apresentado ao Rei por
Guinoz, em 21 de Outubro de 1830, já referido anteriormente. O segundo a opinião
crítica de Ruskin, emita em 1854, aquando da inauguração do Crystal Palace. Ruskin,
considera na sua obra, “The Seven Lamps of Architecture”, que a arquitectura e os
monumentos são a forma de preservarmos viva a nossa história, que é através dela
que recriaremos a identidade do indivíduo e duma colectividade.

Nesta interpretação do valor do objecto edificado, e em relação ao edificado
seu contemporâneo, Ruskin considera que a arquitectura contemporânea só pode
tornar-se uma referência histórica, caso ela tenha sido concebida e materializada com
base no pressuposto de que os seus autores tenham tido como objectivo na criação
desse edificado, o investimento na qualidade, no processo intelectual, na moral e no
trabalho. Este sentido do objecto edificado de valor patrimonial vai ser
igualmente atribuído e alargado ao tecido urbano.

                                                  
196  Autor dos Ensaios sobre a história da França e quem criou o cargo de inspector dos monumentos, ibidem, op.
Cit. Françoise Choay.
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- A atribuição do valor patrimonial alargado ao tecido urbano.

No âmbito do nosso caso de estudo, complementando a opinião de Françoise
Choay, no âmbito da definição do valor do objecto urbano patrimonial, queremos crer
que tanto Portugal como Espanha já haviam sido pioneiros, em relação a essa noção
de avaliação do valor e da sua constituição como objecto de estudo patrimonial com
as suas componentes da valorização do espaço urbano estruturadas com suporte
numa metodologia que aborda de forma implícita a questão da razão e da emoção.197

Para isso contribuíram, com certeza, o grande número de intervenções
urbanas, em Espanha, e nas suas colónias da América Latina198, e em Portugal e nas
suas colónias.

Relativamente a Portugal e às suas colónias, é sobretudo no período dos
reinados de D. João V e de D. José I que encontramos o maior conjunto de
intervenções urbanas que dão um maior enfoque à valorização do espaço urbano.
Esse conjunto de intervenções ocorre tanto em Portugal como nas suas colónias,
nomeadamente, no Brasil.

Estas intervenções urbanas são desenvolvidas e implementadas com base no
vasto conhecimento de intervenções anteriores e com base num conhecimento prévio
de estudos aplicados às suas cidades.199 Estas intervenções já haviam demonstrado
o grande interesse pelo fenómeno da valorização da cidade e do valor do espaço
urbano.

Esse interesse da valorização do lugar urbano é dado, entre outros aspectos,
pela interpretação do desenho dos seus traçados urbanos e pela valorização dos
seus espaços públicos. Intervenções que revelam grande maturidade, ao nível da
identificação da estrutura de cidades preexistentes, bem como, ao nível da ampliação
e da adaptação dessa mesma estrutura preexistente, agora com a proposta do
projecto da nova composição e com o redesenho do lugar, consubstanciando, desta
forma, a valorização da mesma cidade e do lugar. Ou seja, cingindo-nos por questões
metodológicas, deste estudo, ao caso português, nomeadamente, ao Brasil, à antiga
Capitania de Goiás, hoje designada por Estado de Goiás,200 constatámos que no
processo de intervenção na cidade,201 é identificável, na atitude por parte do
engenheiro-militar,202 um compromisso conceptual dos factores, em cima
considerados, da razão e da emoção onde são patentes a identificação do lugar,
articulada com a sua topologia edificatória, desta feita articulada com os sistemas
físicos estruturantes desse lugar. O urbanizador, sendo-lhe pedido e tendo que
obedecer a um programa base régio,203 para o implementar, tem que ter subjacente a
esse processo de concepção do projecto, a preocupação da identificação dos vários
sistemas de suporte da estruturação, primeiro que tudo, do território.

                                                  
197 Podemos considerar que as suas intervenções urbanas em si, formarão em parte esse universo que poderá ser
visto, no caso do urbanismo espanhol ou português.
198 Estas intervenções terão como base um documento designado por “Lei das Índias”.
199 Ver capítulo – Introdução – Os objectivos e a justificação do tema proposto.
200 Que vamos desenvolver aquando do capítulo da análise do caso de estudo.
201Que poderia consistir na transformação, ou no redesenho e ampliação de pequenos aglomerados de casas
individuais, duma aldeia índia, dum arraial, ou ainda na ampliação ou desenho integral duma vila ou cidade.
202 Chamemo-lo assim por, urbanizador.
203 Cartas de fundação régias.
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Essa acção é desenvolvida com base numa metodologia empreendida pelo
urbanizador da qual é visível a composição, entendida da forma geral para o
particular, a articulação da estrutura do território, agora reflectida na estrutura da
proposta do lugar e articulada topologicamente com o seu edificado.

Essa intervenção não só pode potenciar o crescimento dessa vila, mas e
também, pode e deve igualmente estabelecer uma nova lógica e um reforço da
sua implementação no desenvolvimento e na fixação da estrutura do território.
Como vamos verificar, essa acção de valorização do lugar e do território será
implementada através duma proposta de desenho, onde normalmente figura
uma componente aditiva do desenho proposto em relação às preexistências.204

Esta proposta para o lugar urbano vai ser desenvolvida, primeiramente,
com a identificação e a valorização do suporte natural do lugar, seguidamente,
com a inclusão das referências preexistentes do lugar, associadas às suas
componentes, também preexistentes. Ou seja, vão ser incorporadas as
preexistências entendidas ao nível da morfologia e ao nível funcional.205

Pretende-se, desta forma, que seja mantida a estruturação da figura da
memória206 do lugar urbano e assim, que se possa estimular no indivíduo a sua
acção propedêutica.207 Esta acção propedêutica é o suporte da avaliação do
objecto patrimonial, que falaremos com mais pormenor, aquando do estudo
específico destes lugares, no Estado de Goiás. Esta perspectiva da figura
propedêutica e memorial do espaço urbano surge, sobretudo, pela necessidade
e vontade do Estado em introduzir e consolidar padrões de vida urbanos e
ainda por querer criar, o próprio, enraizamento das populações nestes espaços.

No âmbito da questão da atribuição do valor histórico patrimonial do lugar
urbano,208 referente ao primeiro período, considerámos que podemos, também,
associar a este conceito, a noção de valor tempo/perfeição. Ou seja, podemos afectar
à atribuição do valor histórico patrimonial o factor “Tempo”, que está sujeito à ideia da
identificação duma leitura de perfeição, dum tempo preciso.

Esta ideia do tempo reforça a nossa perspectiva, tal como já referimos, em
relação à questão espaço-temporal associada à leitura do património arquitectónico,
bem como à definição e à atribuição do valor patrimonial histórico ao objecto do lugar
urbano.

Esta questão de balizar temporalmente o começo da valorização histórica do
espaço urbano, parece-nos uma tarefa não só complexa, como, também o facto de
circunscrever à França ou à Inglaterra pode ser redutor como já havíamos dito. No
entanto, mais uma vez, podemos apontar o caso de França e de Inglaterra, no

                                                  
204 As preexistências seriam mantidas mas agora reenquadradas no novo desenho do lugar.
205 Ou seja, será mantida a relação morfológica e função das suas praças, das suas ruas, do seu edificado
excepcional e do seu edificado corrente.
206 Ibidem, op. Cit. Françoise Choay. A alegoria do património, pp. 158 a 160.
207 Ibidem, op. Cit. Françoise Choay. A alegoria do património, pp. 160 a 168.
208 Na qual estará implícita esta noção de tempo, eventualmente associada à noção de perfeição, vivida
individualmente por cada indivíduo, sugerida nestes textos.
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período pós-revolução francesa, como sendo um exemplo, temporalmente
reconhecido, desse processo de início de valorização patrimonial.

 Assim, podemos dizer que, em França e em Inglaterra, será neste período que
se dá esse sentido de valorização. Em Inglaterra, terá ocorrido com as posições
tomadas por Ruskin e, em França, terá ocorrido na época de Haussmann. Segundo
Françoise Choay, só então estarão reunidas as condições do conhecimento do
próprio objecto de estudo e da sua historização. Estas condições, afiguram-se de
extrema complexidade, dado que existe um grande número de objectos de estudos
bem como, decorrente da ausência de documentação especifica, da ausência de
cartografia fiável, de cadastros e das próprias mentalidades que tardaram em aceitar
os modos de produção da cidade e o interesse pelo espaço urbano. Ou seja, muito
embora fosse dada grande atenção aos monumentos históricos e às formas de
melhoramento da visibilidade e da envolvente dos próprios monumentos, estes não
evocam a necessidade, sob nenhuma forma, da salvaguarda, ou da protecção do
lugar urbano e do edificado corrente, constituinte do tecido urbano de valor
patrimonial.

Neste âmbito do lugar, a atribuição do valor patrimonial ao lugar, surge pela
necessidade da própria salvaguarda do monumento histórico.

 Segundo Ruskin,209 esse valor pode ser estendido ao edificado corrente, à
continuidade do espaço urbano produzido pela habitação doméstica. Esse valor
patrimonial pode ser considerado existente se, na sua concepção e produção, se
obtenham as mesmas características do edificado excepcional, no sentido do
investimento, na qualidade, no processo intelectual, na moral e no trabalho. Neste
sentido, este autor crítica todos aqueles que só consideram como objecto patrimonial,
o valor do edificado excepcional isolado. Este autor defende, pela primeira vez, que a
importância do valor do edificado histórico210 está no seu papel formativo da memória
das sociedades, ao nível nacional e internacional. Esta posição de tomada de defesa
do tecido urbano histórico, é, também, defendida por William Morris, e por Balzac, em
1855, na sua obra, “Scénes de la vie privée, Beatix”.211 Estes autores consideram que
os conjuntos urbanos devem ser interpretados e assumidos nas suas componentes
históricas tal e qual como o edificado individual de excepção que é sujeito à protecção
das instituições e das comunidades. Ruskin, considera, igualmente, que há a
necessidade da protecção, do que ele designa por “bem europeu”, e defende a
necessidade da criação dum organismo europeu, que promovesse essa defesa desse
bem internacional.212 Uma das acções protagonizadas por William Morris213 é a

                                                  
209 Este é o primeiro autor a considerar estes conceitos de valor do edificado histórico, de carácter excepcional.
210 Que na sua opinião, a sua importância extravasa a sua própria dimensão nacional.
211 Oeuvres complétes, Paris ed. Houssiaux, t. III, pp.290 nota19, F. Choay,” Qualquer artista, qualquer burguês
mesmo, que passe em Guérande, experimenta, como os que se demoram em Veneza, um desejo rapidamente
esquecido de aí terminar os seus dias em Paz(…).“Por vezes, a imagem dessa cidade torna a impressionar no
tempo da recordação: ela entra de aspecto embelezado, enfeitado com a cintura, ostenta o seu vestido semeado
de belas flores, sacode o manto de ouro das dunas, exala os odores inebriantes dos seus bonitos caminhos
espinhosos”, Ver igualmente esse sentido de vivência do tempo na obra A Morte em Veneza, de Thomas Mann)
212 ibidem, op. Cit. Françoise Choay, nota nº40, pp. 147, citação F. Choay “(…)esta organização não estatal estava
concebida sobre o modelo das associações benévolas de protecção que se tinham desenvolvido em Inglaterra.
Gerida com fundos privados conseguidos pelos seus membros, devia estar representada em cada cidade de
alguma importância por “observadores e agentes” encarregados, por um lado, de inventariar todos os monumentos
antigos dignos de interesse e, por outro, de fornecer uma ou duas vezes por ano um inventário, assinalando os
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defesa e a não destruição de bairros residenciais, como por exemplo, a defesa dos
bairros populares em Nápoles, ou ainda, no ano de 1877, a publicação no Athenaeum
dum manifesto, onde Morris evoca, conjuntamente com vários artistas e escritores, a
defesa dos lugares e do edificado árabe e copta na Turquia e Egipto.214

 Estas posturas a favor do edificado corrente, que o consideram de igual
valor ao edificado monumental, traçam uma nova atitude perante a própria
definição de bem patrimonial. Ou seja, não é, agora, necessário que esse bem
patrimonial, contenha em si o valor intrínseco do conhecimento e dos saberes
das gerações passadas.

Agora, o reconhecimento do valor patrimonial do edificado corrente é
dado pela identidade das próprias vivências das várias gerações que têm dado
forma, vivência e ambiente ao lugar.

 Esta valorização do tecido urbano corrente, suportada nos testemunhos
passados, vai ter como suporte a alteração dos parâmetros da atribuição do
valor ao tecido urbano, dado que este passa a ser mais valorizado na sua
componente do sentimento e da memória, em detrimento do valor artístico e o
seu entendimento enquanto associados aos conteúdos estéticos.

Esta interpretação da temática do valor do património urbano, que é
igualmente valorizada pelas componentes obtidas pelas suas vivências e pelos
testemunhos das gerações passadas, vai ser retomada por Gustavo Giovannoni, no
ano de 1913, e editada num artigo com o título “Vecchie cittá ed edilizia nuova”.215

Este Arquitecto, Engenheiro, Historiador de Arte, e Professor da disciplina de
Arquitectura na Escola de Engenheiros de Roma, defende a noção que devem ser
considerados monumentos os conjuntos urbanos históricos indissociáveis das
suas partes integrantes do lugar. Ou seja, deve ser considerado como sendo um bem
patrimonial o tecido urbano histórico composto pelas seguintes partes do objecto: pelo
edificado excepcional, designado por edificado maior; pelo edificado corrente,
designado por edificado menor; pela topografia do local; pelas suas ruas; e pela
sua leitura paisagística do lugar.

Este autor defende, na sua doutrina, que o conceito de arquitectura menor
deve ser entendido, de forma mais abrangente, pelas suas componentes mais

                                                                                                                                                                                    
projectos de intervenção de que estes monumentos seriam susceptíveis de ser objecto. “A sociedade forneceria
assim os fundos para comprar ou alugar todos os edifícios ou todos os imóveis desta nação, susceptíveis a
qualquer momento de serem postos à venda, ou ainda para assistir aos seus proprietários, privados ou públicos,
na tarefa conservatória indispensável para a sua salvaguarda. O Projecto de Ruskin, foi incorporado sob a forma
do Nacional Trust, associação privada que, desde 1895, gere o essencial do património histórico inglês(…)”.
213 ibidem, op. Cit. Françoise Choay..
214 ”ibidem, op. Cit. Françoise Choay, nota, 41 e 42 pp.147, segundo F. CHOAY,” Vós haveis ouvido falar da
destruição de casas que é actualmente empreendida em Nápoles, a pretexto de destruir os pardieiros dessa
cidade para os reconstruir em seguida. Mas não é a existência desses edifícios erguidos pelos nossos
antepassados que é a causa da falta de higiene em Nápoles ou em Londres, mas antes a mesma ignorância
crassa e fatalista que destruiu os edifícios antigos”, em 1889, no seu discurso, no encontro anual da Sociedade
para a Protecção de Edifícios Antigos “(Annual Meeting of the  Society for the Protection of Ancient Buildings).
215  Giovannoni publicará, posteriormente, em 1931, um novo documento em forma de livro, editado em Turim, pela
Unione tipografico - editrice,  com o mesmo título, e onde o autor desenvolve com maior profundidade a sua
doutrina.
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historicistas, mais estetas e menos morais, como era, por exemplo, o conceito
de arquitectura doméstica defendida anteriormente por William Morris.

Françoise Choay, considera que só se dá, de facto, a génese do estudo do
espaço urbano, após o período da formação das cidades pré-industriais.216

Na Grã-Bretanha esta noção de atribuição de valor ao espaço urbano, surgirá
no século XIX, com Ruskin, como já havíamos afirmado. Com efeito, Ruskin,
considera que o tecido urbano habitacional, a par do edificado de carácter
monumental, deve ter igualmente um valor patrimonial inegável, e como tal, deve ser
protegido como um todo.

Deste modo, este autor considera que na cidade, tanto os monumentos como o
edificado corrente, que formam conjuntos urbanos específicos entendidos como uma
unidade, e como tal, deve-lhes ser conferido esse carácter monumental histórico. Por
essa razão estes conjuntos devem ficar sujeitos à salvaguarda, tal e qual como já
havia sido atribuído e sido implementado nos monumentos históricos isolados.

Já no final do século XIX, é divulgada uma obra do arquitecto Camillo Sitte com
o título “A urbanização nos seus Princípios Estéticos”,217 que se distingue da leitura de
Ruskin. Esta obra assume que a cidade pré-industrial é entendida, como mais uma
fase de cresciment da cidade contemporânea, e como tal, esta cidade deve fazer,
também ela, parte do processo urbano e consequentemente da história do tecido
urbano da cidade. Sitte não nega a articulação da cidade pré-industrial com a cidade
dita histórica.

Deste modo, esta obra crítica a estética da cidade contemporânea por
comparação à cidade antiga. Essa comparação estética é desenvolvida com o
suporte da análise morfológica analógica dos espaços urbanos, construída com o
recurso ao desenho morfológico dos lugares contemporâneos, quando comparados
com os seus desenhos, das praças renascentistas, das praças barrocas, das cidades,
por exemplo, italianas.

 Esta interpretação das várias formas no âmbito da morfologia urbana, obriga
Sitte ao recurso duma sistematização da sua própria análise da forma urbana, com o
objectivo de estabelecer em si um conjunto de princípios estéticos aplicáveis à cidade
contemporânea.

Deste modo, esta figura da estética da morfologia urbana das cidades
históricas deve ter um papel mais de ensinamento do que de reprodução directa.

Assim, em “Statdebau”, de Sitte e em “Entretiens sur l´arhitecture”, de Viollet-
le-Duc, pretende-se explicitar que o estudo da arquitectura e do lugar deveria ser
efectuado com base em análises de estudos formais arquitectónicos e com base nos

                                                  
216 Pelo que passamos a citar o seu texto: “ A conversão da cidade material em objecto do saber foi provocada
pela transformação do espaço urbano consecutivo à revolução industrial: abalo traumático do meio tradicional,
emergência de outras escalas viárias e parcelares. É então que, por efeito da diferença e, de acordo com a palavra
de Putin, por contraste, a cidade antiga se torna objecto de investigação. Os primeiros a perspectivarem
historicamente e a estudá-la segundo os mesmos critérios que as formações urbanas contemporâneas são, antes
de mais, os fundadores (arquitectos e engenheiros) da nova disciplina, à qual Cerdá dá o nome de urbanismo.”
217  Com o titulo original, Der Statdebau nach seinen Kunstlerischen Grundsatzen.
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modelos dos espaços públicos históricos, para que se produza um novo sistema
funcional para a cidade contemporânea, também, onde fosse patente a inserção
duma componente formal/estética, sem recurso às copias formais, dos lugares do
passado.

Assumindo que pode ser estabelecida uma relação analógica da forma e da
metodologia de atribuição do valor patrimonial, destes autores, com a nossa
metodologia, vai ser com base nestes pontos da análise experimental, do estudo do
sistema físico, e da sua componente morfológica, que vamos ser confrontados na
análise experimental, dos vários sistemas de atribuição do valor patrimonial218, que
vamos apurar de forma heurística219 na compreensão e na avaliação do objecto e do
lugar arquitectónico.

Nesse sentido o nosso objecto de estudo vai ser sujeito à avaliação do valor
patrimonial. Essa avaliação vai ser suportada pela nossa metodologia, pelo
entendimento do território articulado com o edificado e a cidade patrimonial que
interagem em sistemas que associam o objecto arquitectónico à cidade e ao território.
Para tal, como suporte, recorremos à leitura protagonizada por Giovannoni220 que
trata precisamente esta relação de avaliação entre o objecto arquitectónico, o território
e a cidade.

Com efeito, é Giovannoni, na sua obra “Vecchie città ed edilizia nouva”,221 que
primeiro protagoniza essa avaliação da cidade que é pensada no âmbito duma escala
mais alargada concebida à escala do espaço territorial.

Giovannoni, a par da existência da cidade histórica que é vista como
objecto/monumento patrimonial, considera que associado a essa componente
estética, deve ser, igualmente equacionado, nessas cidades, em simultâneo, os novos
processos de comunicação, das novas redes de transportes. Ou seja, este autor
considera que a consequente evolução tecnológica transforma a relação entre os
lugares urbanos. Estes lugares, doravante, devem ser vistos de forma alargada
incorporando o espaço territorial.

Podemos afirmar que Giovannoni vai equacionar a cidade duma forma cinética
e vai enquadrar a cidade sempre tendo em vista o seu movimento. Segundo F.
Choay, é ele que equaciona as características desta existência da nova cidade difusa,
no território e na cidade desintegrada, em substituição e em detrimento da cidade
compacta e central.

Giovannoni, perspectiva para este modelo de cidade, uma forma bipolarizada,
no que se refere à mobilidade e à residência da vivência das pessoas.222 No entanto,
para Giovannoni, na sua perspectiva, essa cidade é multifuncional. Ou seja, este

                                                  
218 Já anteriormente referidos e propostos para a metodologia de avaliação patrimonial.
219 Ou seja, através duma forma pedagógica que pretende encaminhar o indivíduo a descobrir a verdade por ele
próprio.
220 Gustavo Giovannoni, Arquitecto, Engenheiro, Historiador de Arte, e Professor da disciplina de Arquitectura na
Escola de Engenheiros de Roma.
221 Que teve como base um seu artigo publicado em 1913.
222 Esta perspectiva bipolarizada tem uma base de fundamento comum a Cerdà, que já anteriormente, na sua obra
“Teoría general dela urbanizaçión”, (Madrid.pp.595), datada de 1867, considerava que a vida, só poderia ser
exercida de duas maneiras, ou pelo movimento, ou pelo repouso.
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autor considera que estas redes de novos transportes públicos e privados, permitem
um novo modelo territorial/urbano.

Esse modelo assenta na implementação no território de núcleos urbanos
ramificados e ligados entre si a partir dessas redes. A esses núcleos urbanos, que
também têm escalas diferenciadas, Giovannoni vai designá-los por unidades
espaciais de descanso.

Essas unidades espaciais multifuncionais são compostas de forma
cumulativa com os lugares preexistentes e com as novas áreas de descanso.
Ou seja, os lugares de descanso devem estar associados aos tecidos urbanos
históricos de forma articulada com as novas áreas habitacionais, onde as infra-
estruturas têm o papel de conector do território e do lugar urbano. Giovannoni
considera que nestas novas configurações, estes lugares históricos são uma
mais valia qualitativa, pois trazem para a nova cidade, de forma intrínseca, um
valor estético, um valor pedagógico, um valor referencial da memória histórica,
e, simultaneamente, uma noção de centro e de bairro.

         A introdução, nesta configuração espacial, das noções de centro e de bairro,
mesmo quando estes se encontram fragmentados, ou isolados no tecido do novo
território, transmitem à nova vivência da cidade, uma leitura de vida mais urbana, com
mais quotidiano e desta feita, mais integrada.

Aliás, Giovannoni considera que todos os tecidos urbanos históricos devem ser
sujeitos a uma intervenção articulada com os planos de ordenamento do território,
planos regionais e planos de pormenor de carácter local, de forma a estarem
devidamente integrados nas grandes redes de infra–estruturas nacionais e regionais.

Giovannoni considera que os tecidos urbanos históricos devem ser
considerados como monumentos históricos e pensados e intervencionados tal
e qual,  monumentos esses entendidos como sendo um todo indissociável.

Considera ainda que o próprio edifício de carácter monumental, quando
intervencionado, também não deve ser desenraizado e descontextualizado da sua
envolvente alargada. Deste modo, considera que os lugares históricos, compostos por
tecidos fragmentados, ou por ilhas, devem ser sujeitos a uma proposta de
intervenção, de prevenção, de conservação, de restauro, dada a interacção das novas
vias de comunicação.

 Giovannoni, confere à sua obra um sentido prático operativo, que é obtido pela
componente da intervenção. Esta intervenção vai ter um sentido de recomposição,
pauta-se pela especificidade do objecto a intervencionar, que é entendido pelo seu
carácter singular e pela forma específica.

Assim, para cada lugar e para cada tecido urbano fragmentado, ou isolado, vai
ser efectuada uma proposta, no sentido do cumprimento do seu equilíbrio, da
salvaguarda do seu valor patrimonial, da salvaguarda do seu valor estético, no
cumprimento do seu papel historial, das suas vivências sociais, da sua adequação
morfológica e da sua contextualização com as novas infra-estruturas, assumidas aqui,
como sendo uma nova realidade.
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Deste modo, podemos considerar que é esta leitura multi-facetada da doutrina
de Giovannoni, que, quando transposta para a actualidade, pode ter aplicabilidade, no
nosso contexto, da metodologia projectual do edificado e do lugar urbano podendo vir
a ser aplicada como metodologia operativa, no âmbito do nosso caso de estudo.

Podemos considerar que hoje a atribuição do valor patrimonial não é obtida da
mesma forma como outrora foi feita. É certo que a visão dos objectos patrimoniais
entendidos como um todo, hoje não carecem de serem avaliados como sendo obras
de arte, como uma obra perfeita. Esta visão alterou-se, substancialmente, a partir do
início do século XX, nomeadamente, devido ao novo entendimento que as correntes
de pensamento no âmbito da física, da filosofia, da arte, e da arquitectura, vieram a
introduzir nestes campos. Essa visão corresponde ao segundo período temporal
considerado.223

- Sobre o período “pós-teoria da relatividade”.

Como já havíamos referido, podemos considerar dois períodos determinantes
na apreciação do valor e da definição do objecto patrimonial.

O segundo período, que corresponde ao período pós- teoria da relatividade,
podemos afirmar, que a atribuição do valor patrimonial histórico ao objecto urbano
não vai ser, também, consensual. Bem como também não vai ser consensual a leitura
do próprio objecto urbano, ou do objecto inserido na relação espaço-temporal do lugar
urbano.

Podemos estabelecer que este período corresponde ao período balizado pelo
início do século XX, passando pelo período do Movimento Moderno, e tendo como
segunda baliza a nossa contemporaneidade.

Utilizando, como exemplo, esta leitura interdisciplinar, nomeadamente, a leitura
da noção de valor de obra de arte e de tempo, nestes períodos, podemos verificar que
estas correntes de pensamento vão provocar, na Arquitectura, na Arte e na
Matemática, uma profunda alteração do seu sentido e do seu entendimento.224

Podemos, eventualmente, verificar que nestes períodos estes conceitos de
interpretação do valor do Belo e do Tempo, são divergentes e vão ser transformados,
a partir das novas leituras obtidas, pela visão de artistas e de matemáticos, que
estabelecem afinidades e sincronias nos processos de pensamento.225 É também
nestas áreas que a produção destes conceitos, já não contempla o sentido de

                                                  
223 Hoje debate-se a influência deste período que decorrerá da alteração da visão espaço-temporal introduzida
pela teoria da relatividade restrita, nomeadamente, que foi por exemplo anunciada no Colóquio Interdisciplinar
promovido pela Universidade Nova de Lisboa / Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical/ Centro de
História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia/ Instituto de História Contemporânea, que se realizou em Lisboa em
16-18 de Novembro de 2005 e que teve o seguinte tema” Revoluções Científicas, Artísticas, e Políticas do início do
século XX, -  Da crise do paradigma unitário da física clássica às revoluções das teorias quânticas e da
relatividade/ Da crise do paradigma da “arte acabada” às revoluções modernistas/ constelações epocais,
nomeadamente: a viragem do século XIX para o século XX; em torno dos anos 2 0; e em torno dos anos 30, a
História como “contínuo estilhaçado”; e que vai de encontro especificamente à abordagem interdisciplinar deste
período temporal.
224 Referindo-nos ao período do século XX em relação ao período anterior.
225 Neste sentido de atribuição duma nova lógica de atribuição de valor.
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atribuição de valor, no âmbito da atribuição da criação do “belo clássico”, como até
então é entendido e reproduzido nas diversas correntes artísticas.226

Com efeito, se nos reportarmos ao momento actual, podemos considerar que a
própria noção de valor e de objecto arquitectónico e de lugar urbano, pode ser
suportada, por vários pontos de vista: o primeiro ponto de vista, considerado mais
institucional é obtido pelos sistemas de avaliação considerados pelas instituições que
detêm a jurisdição da atribuição e classificação do valor do objecto e do lugar
patrimonial; o segundo ponto de vista, de atribuição do valor patrimonial, pode ser
considerado como sendo um processo obtido pelas leituras individualizadas
separadas, mais pessoais, às quais poderemos designar por sistemas de valorização
patrimonial próprios.

Essa noção de valor pode ser transmitida através de vários sistemas, cujos
conteúdos e sua interpretação podem ser considerados e obtidos, separadamente, a
partir do ponto de vista pessoal do indivíduo, da sua análise racional e emocional e da
interpretação produzida por um indivíduo.

Este ponto de vista, pode ser aqui entendido como valor patrimonial também
segundo o ponto de vista dum indivíduo. Ou seja, esse valor pode ser igualmente
interpretado e classificado por um universo restrito dum individuo.

Essa classificação pessoal é produzida, desde que seja defendida e suportada,
nesse âmbito, ou seja, decorrente da sua avaliação. No entanto, caso esse indivíduo
queira ver esse seu objecto classificado, como sendo considerado de valor
patrimonial reconhecido num âmbito duma colectividade, ele terá de ser sustentado
por terceiros, e terá que ser posteriormente apresentado para a avaliação e para a
certificação dos sistemas institucionais.

Ou seja, é possível a existência de campos próprios de avaliação do objecto
pelo indivíduo e para o indivíduo. No entanto, no âmbito desses sistemas próprios
e das suas vivências das fronteiras interpretativas duma visão pessoal do objecto
patrimonial, para que esse objecto transite para a leitura de terceiros, num âmbito
colectivo, há a necessidade da creditação desse valor, por instituições, que anuirão,
ou não, essa mesma atribuição de valor e a consequente classificação. Essas leituras
podem ser indiciadoras de sistemas múltiplos afectos à cidade e ao objecto
arquitectónico, que quando agregados, interligados, formam essa noção global de
objecto e de valor patrimonial arquitectónico e do lugar urbano.

Os sistemas próprios que considerámos, para este efeito, e que utilizámos para
o nosso caso de estudo, são os sistemas que compõem o quadro científico da
caracterização:

- O sistema físico – o objecto edificado e o lugar físico;
- O sistema cultural - o objecto edificado e a cidade cultural;
- O sistema social e económico - o objecto edificado e a cidade social -

económica;

                                                  
226 ver noções do Belo e sua evolução na obra de Panofsky, E., Idea: A evolução do Conceito do Belo.
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- O sistema orgânico e funcional – o objecto edificado e a cidade orgânica e
funcional;

- O sistema tecnológico – o objecto edificado e a cidade tecnológica;
- O sistema temporal e imaginário – o objecto edificado e a cidade imaginária;
-  E o sistema temporal e a memória  - o objecto edificado e a cidade da

memória;

Deste modo, com este processo de individualizar as várias leituras e traduzi-las
em sistemas próprios, que podem ser caracterizados independentemente, não
estamos a considerar que o lugar e o objecto arquitectónico sejam constituídos,
independentemente só por si, por estes sistemas independentes e avaliados de forma
independente. Estamos sim, a considerar que pode existir uma visão própria que nos
permita, em termos metodológicos, tratar esses sistemas, por nós criados, e assim
explicitá-los de forma mais precisa.

Aliás, pensamos que tanto os indivíduos como estas componentes, sistemas e
seus conteúdos, contaminam-se entre si,227 não havendo uma clara separação, entre
essas componentes e as opiniões de terceiros.

Em termos metodológicos, nesta caracterização, considerámos pertinente o
recurso à restrição simplificada por componentes do objecto de estudo, para que haja
a sua melhor compreensão, dada a sua complexidade.228 Ou seja, tentámos segundo
este sistema metodológico fraccionado compreender e avaliar o entendimento e a
relação do património arquitectónico e urbano, com o território e a sua relação com a
topologia do lugar.

Vamos utilizar uma metodologia de enquadramento fraccionada dos
fenómenos, para focalizar, separadamente, uma por uma, as componentes parciais
por nós consideradas como sendo o objecto de estudo, neste caso, particularizando
um conjunto de lugares, no estado de Goiás, no centro-oeste do Brasil.

 Nesse sentido, esta abordagem tem como objectivo desenvolver o estudo da
relação da metodologia projectual e das estruturas de suporte das metodológicas de
arquitectura e do lugar urbano.

De facto, pretendemos implementar a verificação da aplicabilidade destes
factores e dos sistemas referidos aos lugares históricos, às suas intervenções
urbanas contemporâneas, que podem ser entendidos como objectos arquitectónicos
contemporâneos patrimoniais e ainda verificar nesses mesmos objectos a
aplicabilidade dos sistemas, tidos como factores de atribuição desse mesmo valor.229

                                                  
227 Ver o termo e definição de contaminações figurativas dadas por Simón Marcán Fiz, na obra do mesmo autor
Contaminaciones figurativas, Imágenes de la arquitectura y ciudad como figuras de lo moderno, pp. 169 a pp. 189,
alianza editorial, Madrid, 1986.
228 Ver “A Republica”, Platão, “ portanto como os que são incapazes de se explicar, não tratarei o assunto no seu
conjunto, mas numa das partes, e tentarei demonstrar o que quero dizer…”
229 Noção de valor patrimonial institucional e próprio, que queremos tratar, poderia ser aqui, também, traduzida por
dois textos que abordam esta noção de valor, do valor patrimonial, do modelo e do belo de forma distinta. O
primeiro texto aborda esta questão do ponto de vista do raciocínio e o segundo texto aborda também esta questão
do ponto de vista emocional dum indivíduo: o primeiro texto é de João Castela Cravo, in Revista de História,
Estética e Fenomenologia da Arquitectura e do Urbanismo, GEHA, nº1,ed.1998 Faculdade de Arquitectura de
Lisboa, que aborda a questão de valor segundo a perspectiva da demonstração desse mesmo valor através duma
metodologia racional demonstrativa, que é estruturada pela decomposição e simplificação do sentido da atribuição
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do valor por partes para a obtenção da demonstração; o segundo texto será o poema de José Régio, “ A Toada de
Portalegre” que evoca o valor patrimonial, obtido por um estado emocional dum indivíduo e em relação à sua
vivência, da sua casa.

– Texto de João Castela Cravo.
“ Podia ser uma cidade qualquer …Podia ser um tempo qualquer, e não vamos dizer qualquer era.” Neste texto
que conduzido por dois personagens é- nos transmitida a noção da existência dos vários Tempos na organização
da história das sociedades e, como tal, a noção do valor e do modelo, sujeito ao seu tempo, daqui entendido como
modelo – perfeição, que podem ser avaliados de forma relativa, segundo os valores e modelos desses mesmos
tempos, e dos seus criadores, não havendo lugar à perfeição absoluta, mas sim a procura e a aproximação ao
modelo/perfeição.

“…Podia ser uma cidade qualquer, mas vamos chamar-lhe Atenas. Podia ser um tempo qualquer, e não vamos
dizer qual era.
Dois homens estavam sentados nos degraus do crepidoma da tribuna do Erecteion, um mais velho, com a
brancura da barba a matizar-lhe o rosto crestado pelo sol e pelo tempo. O outro, jovem e musculado, estava
sentado no degrau mais baixo, como que por deferência…”

 - Perguntas, jovem Antífon, o que é a perfeição e como a podes a atingir. Difícil pergunta para responder, que na
realidade são duas.
Deixa-me, primeiro, fazer-te eu uma pergunta.
O que necessita o Homem para viver?
- Bem, necessita de alimentos, de comida e de bebida, de segurança contra os seus inimigos, de protecção e
abrigo contra o demasiado frio ou o demasiado calor. Achas, Aristocles, que necessita de muito mais?
- O que dissestes Antífon, é o que o Homem não pode de deixar de ter. Mas o Homem, tal como acontece entre os
animais, precisa também de gerar outros homens, não concordas?
Certamente, porque só sobrevive em grupo!
Então o Homem cria o Homem. Está na sua natureza. E que tipo de Homem deseja um pai criar? Um cego? Um
feio? Um mal formado?
Está claro que não! Um pai quer gerar sempre um  filho perfeito!
E o que é um filho perfeito, meu caro Antífon?
Bem… uma criança bonita, inteligente, que possa mais tarde fazer tudo aquilo que um homem necessita.
Então já tens uma ideia de Perfeito!
Mas não é a esse perfeito que me refiro Arístocles, eu quero atingir a perfeição absoluta!
Vamos então por partes. O homem que gera quer que o gerado seja perfeito. Então dar-me-ás razão, que o
criador quer sempre criar perfeito?
Sim, claro.
Podemos então juntar a perfeição à criação. Estás de acordo?
Creio que sim…
E quem cria, sabe o que quer criar?
Evidentemente!
Então, se quem cria sabe o que quer criar e quer criar perfeito, ele conhece a perfeição!
Posto desta forma…
Mas se ainda não criou, essa perfeição ainda não existe.
Confundes-me Arístocles.
Eu explico melhor. O criador quer criar a perfeição, mas essa perfeição, que já conhece, ainda não existe. É
apenas uma ideia de perfeição.
Já percebi então essa ideia é um modelo!
Exactamente Antílon, todo o criador tem um modelo de perfeição. Todos os Homens, porque todos são criadores,
o têm. Esse modelo é um ideal e é esse ideal que faz com que haja criação. Agora diz-me, se um pai soubesse
que iria ter um filho monstro, achas que o geraria?
Provavelmente não.
Se um criador soubesse que a sua criação iria ser um monstro, não a criaria!
Então, Arístocles , basta eu encontrar um modelo de perfeição e imitá-lo!
Não, jovem Antífon. O modelo será a tua referência. Mas se ainda não o alcançaste, não saberás se ele te
satisfará. Porque a ideia do perfeito absoluto é também a ideia da satisfação absoluta. Se o absoluto não pertence
a qualquer tempo, e se tu pertences a um tempo, melhor será reinventares esse modelo, adaptando-o às
expectativas do teu Eu e do teu tempo.
Confundes-me novamente, Arístocles!
Diz-me Antífon, um criador deste tempo, criará da mesma maneira que um criador de um tempo passado?
Claro que não!
Mas não são ambos criadores?
São…
Não seguem, ambos os modelos da perfeição?
Seguem.
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Assim, podemos considerar que a própria noção de valor e de objecto
arquitectónico, do lugar urbano, do objecto de arte já não é só vista como uma obra
esteticamente bela, segundo os padrões e segundo os modelos aferidos por terceiros.
Ou seja, no âmbito do objecto arquitectónico e da obra de arte contemporânea, ela
reproduz uma realidade mais relativizada, expressa pela vontade em transportar para
obra, por exemplo, a interacção da obra e do artista com o destinador e não com as
instituições que podem creditar esse mesmo valor.

Doravante, essa obra pode carecer duma reacção por parte de quem a
observa, de quem a experimenta ou a utiliza. Ou seja, a obra é entendida como um
processo. É um processo que não se fixa num só momento, no momento da produção
da obra em si. É uma obra que interage no tempo durante os momentos da vivência
da própria obra. É uma obra direccionada para um entendimento do processo que se
afigura na leitura do espaço-tempo da relação experimental do “durante”. O acto
projectual pode tentar recriar na sua obra, o momento da passagem duma
transformação, por exemplo, do seu caos próprio do seu “eu” em ordem, que também
é igualmente entendida, mais como a sua ordem, entendida do seu ponto de vista,

                                                                                                                                                                                    
Então o que é perfeito para um que criou de uma maneira, será perfeito para o outro, que criou de uma maneira
totalmente diferente, e também seguia o modelo da perfeição!
É lógico.
Então um, seguindo o modelo da perfeição reinventou esse modelo, pois não se limitou a imitar o modelo mais
antigo!
Então Arístocles, nunca saberemos se o modelo que perseguimos é o verdadeiro modelo da perfeição?
Pensa, Antífon. Se o modelo é a ideia, se a ideia tem um tempo, desde que a nossa criação satisfaça a nossa
inteligência e os nossos sentimentos, que são do nosso tempo, então ela aproxima-se da perfeição.

texto de João Castela Cravo, in Revista de História, Estética e Fenomenologia da Arquitectura e do Urbanismo,
GEHA, nº1,ed.1998 Faculdade de Arquitectura de Lisboa , Lisboa .

Este texto remete-nos para o segundo texto, um poema de José Régio, A Toada de Portalegre, que compara
precisamente estas noções de criação/nascimento/ - satisfação/sentimento/ - tempo/lugar/ - momento/perfeição.
Compara o nascimento de um filho, à criação dum poema, e ao sentimento de alegria com o acontecimento do
crescimento duma pequena acácia, numa cepa cansada, numa casa “…casa velha, cheia de bons e maus cheiros
das casas com história, cheia da ténue, mas viva obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas
vidraças, e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos. (…)”

   
fig. 26 e 27, Obra plástica de António Bandeira, Livro do artista e obra plástica de Tunga, sem título.
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mas cujo equilíbrio estético é imprevisível, por quem a vê ou por quem a
experimenta.230

                                                  
230 Estas noções são dadas pelo Professor Luíz Barco, da Universidade de São Paulo, USP, no programa a Arte e
a Matemática, emitido pela RTP 2, noção de ordem e caos. E que exemplifica estas noções com as obra de:
Regina Silveira, Vórtice 1994, obra de Nuno Ramos, 1991, obra Tunga, obra de Cildo Meireles, Arthur Barrio, obra
”pulsação” ou António Bandeira obra “Livro de Carne” ou “Ph livro de Artista. Segundo Tunga (artista plástico
brasileiro), e Cildo Meireles, que consideram que a arte será doravante estendida como um processo de registo,
será entendida como um momento de passagem.

Fig. 28, Obra plástica de Nuno Ramos, sem título,
 Esse momento que será mais imprevisível, que não estabelece, tão precisamente, o momento da sua fixação
como gesto e como forma. Momento esse que será entendido, consciencializado, só quando o artista se coloca a
disposição, à disposição dum saber, duma ideia, e será decorrente dessa conjugação, desse saber, dessa cultura
previamente adquirida, que se produzirá a obra. Assim, a transformação do caos em ordem acontecerá com a
transformação inerente ao processo de criação dada pela intuição e pela razão no momento que o artista pensa
que nesse momento a obra traduzirá esse ponto de equilíbrio procurado e nesse momento encontrado. Esse
momento só ocorre dada a disponibilidade do artista em estar desperto e ao dispor desse momento que não é
previsível no tempo e que está em “suspense” até ser revelado pelo sensível e intuitivo e equilíbrio estrutural da
composição criada.

   
Fig. 30 e 31, Obras do Pintor António Bandeira,  “a grande cidade/57”, “  “le ville bleue/58”.
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Fig. 32, Obra plástica de Luíz Saciotto, “Concreção5629/1968”.

Por exemplo, na pintura brasileira do período moderno do século XX, designada por “abstracta”, a nova forma de
enquadrar o belo poderia ser dada de várias formas. Poderia ser dada num sentido mais geométrico, reproduzida,
por exemplo, pela obra do Pintor Luíz Saciotto, “Concreção5629/1968”, ou pela obra do Pintor António Bandeira,
nas obras “a grande cidade/57”, “ floresta/52”, “le ville bleue/58”, “dourada/60”. Ou poderia ser dado tanto num
sentido informal, por exemplo, pelas obras dos Pintores: Yolanda Mohalys na obra “abertura”/1970/72, na obra
“meteoro”/ 1971, e Sheila Brannigam na obra “pintura 1”, 1961; que denotam a tentativa da captação do belo com
a estruturação, do sensível, do intuitivo, da poética, do experimentar e do “não jogado a esmo”. Ou ainda, por
exemplo, nas obras de Tomie Ohtake, sem título/1991 e 1993, que estão directamente associadas à
representação abstracta imaginada, e posteriormente reconhecidas como semelhantes, às imagens tiradas à
posteriori pelo satélite Hubble. Esta interacção da obra do artista com o seu reconhecimento figurativo da
representação de astros e planetas que só será reconhecido, após a nossa experiencia vivida e da assunção
dessas imagens como nosso património cultural e assim, só foi possível ser reconhecido com maior facilidade, a
partir das realidades particulares e interiores das imagens já anteriormente interiorizadas e reconhecidas.
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Com efeito, recorrendo à área disciplinar da matemática, designada por
matemática moderna, podemos também considerar, que é neste período, pós teoria
da relatividade, que há nesta área disciplinar do saber, uma alteração da noção dos
modelos matemáticos. Nesse âmbito, podemos, por exemplo, referir a alteração da
leitura do sentido do modelo, provocada pela noção de imprevisibilidade dos modelos
associados ao factor Tempo.

Esta noção de imprevisibilidade dos modelos vai ser entendida como um
sistema variável possível na matemática. Esse sistema, é designado por caótico. Ou
seja, é um sistema que não é regular ao longo dum determinado intervalo de tempo.
Este sistema e esta noção vão ser determinadas e introduzidas por Henri Poincaré
(1854-1912) em 1887, quando este considerou que o sistema solar matematicamente
era estável e mais tarde detectou um erro nos seus próprios cálculos que determinou
a instabilidade do sistema.231

Com efeito, a questão que se pode levantar sobre estas noções
protagonizadas por matemáticos e por estes artistas, aquando da feitura dos seus
modelos e das obras artísticas abstractas, é entender se nas suas interpretações, o
que se pretende obter como objectivo será atingir, a perfeição, o belo, mesmo quando
as suas obras utilizam sistemas imponderáveis, ou seja, um sistema caótico.232

Com efeito, e segundo a opinião do Professor Luíz Barco, podemos considerar
que o “belo” é intrínseco ao homem, ou seja, a transformação é intrínseca ao homem
e, como tal, o homem tende a procurar de alguma forma o equilíbrio das coisas,
quando produz essa transformação. No entanto, ao que assistimos, por exemplo,

                                                                                                                                                                                    

 
Fig. 33, e 34 Obras plásticas de Tomie Ohtake, sem titulo/1991 e 1993.
231 Esse sistema, segundo Cintra Prado, professora da USP, é designado por caótico, por não ser previsível e que
poderá ser dado pela equação (2x ao quadrado – 1), por existir uma probabilidade de alteração da sua
regularidade no espaço de tempo, ver noção expressa na arte e matemática, - o caos e os sistemas caóticos,
coordenação científica do Professor Luíz Barco, Universidade de São Paulo, USP,  no programa a Arte e a
Matemática, emitido pela RTP 2.
232 Poderíamos dar como exemplo as seguintes obras dos pintores: Arthur Omar na obra “antropologia da face
gloriosa”/1973, ou de Carmela Gross, na obra “buracos” 1994, ou de José Damasceno na obra “solilóquio”1995, ou
ainda, de Nazareth Pacheco, na obra “sem titulo”1997. Neste paradoxo só se cria o belo quem contesta o belo, ver
noção expressa, no programa - A Arte e Matemática - o belo e a ordem, coordenação científica do Professor  Luíz
Barco, Universidade de São Paulo, USP,  no programa a Arte e a Matemática, emitido pela RTP 2.
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nestas obras de pintura, atrás referidas em nota, é que, de alguma forma, pretende-se
retirar o peso do factor estético desse belo, ou seja, estes artistas o que pretendem
não é a produção desse belo entendido como modelo estético pré-concebido, mas
sim, pretendem sugestionar o observador destinatário. Estes artistas pretendem
estabelecer uma relação da obra com o observador/utilizador destinatário, que esta
extravase a mera contemplação sensorial. Essa relação passa pela interacção da
obra com o observador, de forma que o destinatário reflicta sobre o objecto que lhe é
sugerida e que este a imagine e a experimente.

Assim sendo, nesta noção de valor da obra de arte deve apelar ao desejo, de
quem a observa, ou de quem a experimenta. A obra de arte deve induzir a
curiosidade e a vontade de participação do observador-experimentador de forma que
esta obra seja questionada e na sua própria noção de belo, nesse observador
desvendador. E assim, essa obra deve ser transformada e como reposta à obtenção
desse belo, o observador, deve obter a sua própria experiência do belo, agora, por
intermédio da leitura contestada do próprio belo pelo artista.233

O observador deve penetrar nesta obras segundo a significação dos seus
sentidos e segundo o pensamento sintetizado do “eu” do artista, na relação artista
“eu”- na obra - e o observador. Desta forma, o belo, a ordem, transformam-se,
relativizam-se, tornam-se discutíveis e ganham uma capacidade discursiva mais
interactiva. Assim, pode-se depreender que o objectivo, já não é encontrar um modelo
único que expresse a estética do belo, o objectivo já não é impressionar o observador
pelo rigor e pelo virtuosismo das técnicas de representação, nomeadamente, na
representação da própria natureza, mas é sim, o de encontrar novas formas do artista
se poder exprimir, pondo até em questão, como paradoxo, a própria concepção do
belo.

Podemos estabelecer, que é este o contributo metodológico da nova forma de
entendimento do belo, que pode vir a ser aplicado no âmbito do entendimento do
objecto arquitectónico, associado ao conceito do objecto patrimonial. Podemos vir a
entender na leitura do edificado e do lugar experimentado, a forma de atribuição do
valor patrimonial ao edificado corrente. Ou seja, a atribuição desse valor decorre da
relação das experiências vividas pelos indivíduos em relação à experimentação, do
objecto, do edificado e do lugar. O valor estético-funcional-inovação do objecto, é
agora visto como sendo só mais um factor, a ter em conta, no processo de atribuição
do valor patrimonial.

Se nos reportarmos a este período, mesmo na arquitectura, destes processos
de interpretação da arte e do belo, verificamos que o objecto arquitectónico entendido
como objecto belo, também sofre uma significativa alteração no âmbito da sua própria
concepção e na interpretação do objecto e dos seus modelos.

 Podemos considerar que há algum paralelismo nesta relação artista e obra e
com a postura do arquitecto em relação à sua obra. Ou seja, há ressonâncias afectas
aos processos de pensamento na arquitectura que marcam e que atravessam,

                                                  
233 Ver noção expressa na Arte e Matemática, - O Belo, e a Ordem, coordenação científica do Professor Luíz
Barco, Universidade de São Paulo, USP, no programa a Arte e a Matemática, emitido pela RTP 2.
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transversalmente, as várias áreas disciplinares científicas e artísticas, do pensamento
e da produção.

Com efeito, na arquitectura deste período, estes processos de análise e a sua
aplicação na produção do desenho de arquitectura, vão ser também entendidos e
produzidos, em termos do pensamento e da forma. Falamos, por exemplo, do
simbolismo da primeira fase do movimento POP.234 Este movimento vai estabelecer,
na arquitectura, a leitura da equação entre o símbolo e a forma, onde sobressalta o
domínio do símbolo sobre a forma.

Esta leitura pode aplicar-se à metodologia de projecto, nomeadamente à
metodologia utilizada por Venturi, Robert, nos anos 60 ou ainda, utilizada por Moore,
Charles. Estes autores consideram que há a necessidade de transmitir uma
informação acrescida, que ultrapasse a mera interpretação da forma e da luz que o
edificado contém.

Com este discurso pretende-se que os edifícios e as cidades ganhem uma
capacidade discursiva com base em signos, que possam interagir com os indivíduos,
a par da sua realidade morfológica.

Assim, há essa necessidade dos edifícios comunicarem, como que tendo uma
leitura decifrável e lida como um livro, como que sendo um objecto que contará uma
história, que tem referenciais próprios do seu autor, revelados pelo seu imaginário,
pelo seu quotidiano, pela sua interpretação do passado histórico, ou ainda do seu
presente cultural. A esta corrente de pensamento seguem-se, por exemplo,235 na área
da filosofia, o Estruturalismo de base Filosófica, de Michel Foucault, de Jacques
Derrida e de Gilles Deleuze,236 ou ainda de Jean Baudrillard.237 Neste caso, esta
corrente de pensamento está associada ao conceito de dissociação por partes da
linguagem, do objecto, da leitura e do seu próprio acto, na concepção da autonomia
do objecto, da linguagem, e da dissociação autonomizada do objecto
experimentado.238

Nesse sentido, ao enunciarmos estas referências interdisciplinares da arte, da
matemática e da linguística e ao evocarmos estes vários processos de compreensão
da atribuição do valor, é porque estamos de alguma forma a equacionar a
possibilidade de absorvermos, no nosso processo, na nossa metodologia, estas
novas formas de compreensão da noção de “valor relativizado” e da utilização de
metodologias próprias e de objectivos próprios dum indivíduo. Com efeito, nós
próprios considerámos, como parte da nossa metodologia de intervenção, estas
“ressonâncias” metodológicas que devem ser entendidas como uma base analógica
no processo conceptual do acto do projecto e da metodologia do projecto da
arquitectura.

                                                  
234 Ver Revista de História, Estética e Fenomenologia da Arquitectura e do Urbanismo GEHA nº.1 pp. 118 a
pp.130, artigo, o pós-modernismo arquitectónico de Consiglieri, Victor.
235 Esta listagem não pretende ser exaustiva.
236 Por exemplo, na obra - Diferença e Repetição, Ed. Relógio d´água Editores, 2000.
237 Na obra - o Crime Perfeito, Ed. Relógio d´água, Editores, 1996.
238 Ver Revista de História, Estética e Fenomenologia da Arquitectura e do Urbanismo GEHA, nº2 , da pp.265 à
pp.277, Baptista, Luís Manuel Morgado Santiago,  A constituição arquitectural da objectualidade.



Conceitos     O Património e a Arquitectura Capitulo 3

120

Para esse efeito, considerámos que são estes conceitos de base filosófica e do
processo de concepção, da arte, da matemática moderna e contemporânea, e que
quando colocados em paralelo com as metodologias propostas, na obra de Sitte e de
Giovannoni,239 permitem compreender e esclarecer, o entendimento dos objectos de
valor patrimonial, relacionados com o nosso caso de estudo.240

Neste âmbito do património, temos duas formas de entendimento e de
compreensão, do desenho da arquitectura, do lugar e do território: A primeira forma
encontrada é o entendimento, nestes dois períodos temporais, das suas topologias do
lugar, eventualmente, associadas à forma experimental de produção do pensamento,
do desenho, e ainda, associados à compreensão do sistema físico do lugar e das
suas componentes morfológicas. O segunda forma será obtida, em simultâneo, com a
primeira forma, mas neste caso, pautada pela sistematização e pelo entendimento,
dado pela interpretação da experiência  sensorial e emocional,  percepcionada, no
âmbito, do sensível, da intuição, dos desejos e da cultura.

Considerámos determinante para este processo de avaliação e de
entendimento do património,241 considerando a reflexão sobre o desenho do lugar, ao
nível do projecto de arquitectura, no seu entendimento como um todo, ao nível do
território, do lugar urbano e do seu edificado. Ou seja, remetemo-nos, neste estudo, à
reflexão desenvolvida em torno do pensamento do projecto do edificado e do desenho
do lugar, entendido nas suas várias escalas.

Vamos reflectir sobre esta noção de valor patrimonial partindo da compreensão
dessas estruturas urbanas preexistentes, e do seu edificado que potenciam a leitura
dessa reflexão de forma crítica, e que vão estabelecer uma metodológica onde são
visíveis os parâmetros de atribuição desse valor ao próprio projecto e ao seu
desenho.

Resumindo, sobre esta questão do objecto patrimonial, sobre a função neste
ponto de vista do destinador e, ainda, sobre a dimensão do seu valor patrimonial
podemos afirmar que o conceito património deve ser entendido como sendo um
conceito alargado, ao território, à cidade e ao edificado do lugar urbano, no sentido do
entendimento do objecto visto como um todo.

Esse entendimento implica que haja o entendimento da mesma cidade e do
lugar, na sua totalidade como objecto sujeito às leituras projectivas dos vários
sistemas e das suas componentes.

Essas leituras estabelecem a visão dos processos da consciência humana, dos
seus modos de produção de signos e significados, interpretados com vários graus

                                                  
239 Que podem vir a ser aplicados na área específica da arquitectura, do património edificado, e do desenho
urbano.
240 Ver conceito de desenho urbano proferido pelo do Prof. Arq.to Rui Barreiros Duarte, Faculdade de Arquitectura
, Universidade Técnica de Lisboa, FA – UTL,  com o qual concordamos, artigo sobre a coordenação do 5º ano do
curso de arquitectura FA - UTL, do laboratório de Desenho Urbano, desenvolvido em parceria com a Câmara
Municipal das Caldas da Rainha, Cidade Termal.

241 Tal como será o entendimento sobre esta matéria, segundo o Professor Associado, Arq. Rui Barreiros Duarte,
quando se refere em relação ao âmbito do desenho urbano, no Boletim de Cultura Urbana, Ano III, número 7,
Dezembro de 2004, - A Cidade Termal, Laboratório de Desenho Urbano, um ano de reflexões sobre as Caldas da
Rainha.
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preceptivos.242 Isto é, pode ser considerado com sendo a compreensão dos sistemas
que são dados pela ordem estética, que são obtidos pela ordem funcional, que podem
ser fruto do processo de pensamento243 e que têm como finalidade a compreensão da
produção física do lugar.244 245 246

Com efeito, o objecto patrimonial pode ser entendido como sendo a aproximação
da concepção dum referencial do edifício/lugar/cidade, como que em associação da
qualificação das suas funções formadoras urbanas e das suas componentes
funcionais – espaciais. A procura da qualidade e do valor espacial patrimonial podem
ser suportados e classificados, mesmo que o objecto detenha uma forma simples, ou
que detenha um nível de estruturação mental elaborada.

Esse nível de entendimento da sua estruturação pode ser obtido pelo
estabelecimento da estratégia247 de ocupação dum determinado, lugar germinal, e
pela adopção das suas estratégias de ocupação que podem ocorrer de forma simples,
decorrentes da avaliação física e da interpretação topológica do lugar.

Ao transpormos esses esquemas referenciais do objecto patrimonial, para a lógica
da identificação dos dispositivos esquemáticos da fixação humana e do acto do
habitar, podemos ver apontados, nestes dois períodos, o entendimento topológico dos
lugares e do seu edificado agregador.

Assim, no âmbito do nosso caso de estudo, podemos verificar que essas
estratégias ou esquemas podem derivar das leituras mais pragmáticas ou
estruturadas, suportadas pelas suas várias funções: de defesa; do morar; ou de
obtenção de elementos e de matérias-primas primárias, tais como água potável e

                                                  
242 Ver Revista de História, Estética e Fenomenologia da Arquitectura e do Urbanismo GEHA nº2 pp. 23,
Rodrigues, Maria João Madeira, - Cidade oceânica e mundial. Fundamentos da teoria do urbanismo colonial
português. Ver ainda a nossa interpretação sobre  a percepção e emoção.
243  No sentido dado pela noção de ordem espiritual/terrena – conceito grego de belo-  ver a arte e matemática,
coordenação cientifica do Professor  Luíz Barco, Universidade de São Paulo, USP,  no programa a Arte e a
Matemática, emitido pela RTP 2.
244 No primeiro período temporal, a Cidade - lugar  é suportada e composta, normalmente, com maior ou menor
grau de estruturação, em normas canónicas, pela prática morfologica dos traçados mais geométricos ou mais
orgânicos, dos traçados regulares ou mais irregulares que interagem com o seu suporte físico natural e com as
preexistências e assim formam o lugar.
245 Ver Revista de História, Estética e Fenomenologia da Arquitectura e do Urbanismo GEHA nº2 pp. 9,  O projecto
urbano clássico e a grande Lisboa Pombalina de 1757, Luís Afonso, - ver o sentido dado por este autor ao que se
refere sobre o projecto clássico da cidade e sobre o conceito de Perfeição da obra,  no sentido dado pela cidade
limitada e ao seu dispositivo morfológico, quando associado à prática do traçado e à prática edificatória.
246 Este conceito de lugar aqui aplicado,246 emerge da fenomenologia husserliana, que entende este conceito,
transformando a leitura do conceito de espaço, pelo conceito de Lugar. Com efeito, poderemos considerar para
este estudo o que as teorias existencialistas reinterpretaram as experiências espaciais, apoiadas na noção de
tempo e espaços precisos. Esta noção é aqui suportada pelo reconhecimento e configuração dos factores
concretos e palpáveis, tendo como compromisso a edificação do lugar, com base na sua leitura do particular, do
limite, de dimensão finita, das suas preexistências e a sua identidade. Com esta leitura do lugar poderá ser
estabelecido um quadro de resultados, em face do seu programa de necessidades materiais e espirituais
referenciáveis, que em si constituirão a identidade do objecto percepcionado –edifício/lugar/cidade. Esse objecto
agora identificado eventualmente por um indivíduo ou por uma colectividade cultural, será obtido segundo os seus
sistemas de comunicação do indivíduo - objecto – observador/utilizador.
247 Estas estratégias podem ser consideradas como sendo interpretações referenciais e consequentes no processo
do dispositivo de decisão, e mesmo quando são involuntárias, podem gerar esquemas mentais de percepção
estética, cuja a sua reposição se insere numa determinada lógica referencial, que pode corporizar um dispositivo
de ordem estética. Estas estratégias podem ser entendidas no sentido de avaliação e dum enquadramento que
queremos vir a dar ao património na sua relação do individuo com a sua leitura própria do seu espaço-temporal do
“seu ser –aí”, e “serei sempre-aí”; Ver noção  tempo ser-aí de Martin Heidegger , O conceito de tempo, ibidem
op.cit.pp.35 a pp.41.
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materiais de construção. Esses esquemas podem ainda evidenciar a selecção248 e a
alteração do lugar físico natural ou do lugar preexistente, mesmo só com alguma
lógica intuitiva, com a interpretação do genius loci249 e com a forma de marcar o lugar,
através da Arquitectura, ou ainda, de evidenciar alguma leitura, dada por referenciais
da expressão cultural da colectividade.

Podemos considerar que ao assumir esta necessidade de existência do objecto
patrimonial validado à escala do edificado, da cidade ou do território, estamos a
atribuir, a este objecto e ao lugar, um valor que terá de ter alguma razão para que lhe
seja atribuído um sentido patrimonial.

A existência dessa razão pode ser estabelecida pela sua função cognitiva, pela
sua função propedêutica ou económica.250

Tentámos estabelecer, nestes dois períodos, o processo de entendimento e
relacionamento do indivíduo com o objecto patrimonial ou “patrimoniável”, seu
contemporâneo. Tentámos compreender a evolução destes conceitos no tempo
desde os finais do século XVII, no início da formação das vilas e arraiais até à sua
contemporaneidade.

Centrámo-nos, sobretudo, na forma como podem ser entendidos estes
conceitos, no momento da produção e fundação destes lugares e como podem ainda
hoje ser entendidos no momento actual.

Pareceu-nos interessante estudar a aplicabilidade destes factores às cidades
históricas e às intervenções urbanas contemporâneas e aos objectos arquitectónicos
contemporâneos patrimoniais e verificar nesses mesmos objectos a aplicabilidade dos
factores anteriores, do passado recente, ou do passado já à muito passado, tidos
como factores de atribuição desse mesmo valor.

Deste modo, podemos aprofundar para quem servirá e quem serão os seus
utilizadores/experimentadores mediatizados. Para responder a esta questão, para
quem servirá e quem serão os seus utilizadores/experimentadores mediatizados,
temos que olhar para o entendimento da noção de património, num sentido mais
alargado, agora associado aos seus intervenientes mais directos, nomeadamente à
sua função económica articulada com a arquitectura.

Como tal, e para tal, temos que entender esta relação entre o património e o
seu papel na relação com o seu consumo, com o poder atractivo do turístico interno e

                                                  
248 No caso dos lugares de fundação no Brasil, na antiga capitania de Goiás.
249 Ver definição de Aldo de Rossi, La arquitectura de la ciudade, ed. Gustavo Gili, 1982, pp.185 e Christian
Norberg-Schulz em Genius loci, Oslo, 1979.
250  Essas funções podem afectar um indivíduo ou um grupo colectivo. Essa afectação que é dada por essas três
funções, que aqui considerámos, que envolve a experiência vivida do indivíduo e pelo grupo. Estas experiências
devem ser entendidas, como já foi referido,  por duas vias: a primeira via responde à pergunta por quem?, ou seja,
pela leitura de como será legitimada e quem legitimará esse objecto, na sua perspectiva mediatizadora; a segunda
via responderá à pergunta, se servirá e para quem?, ou seja, a quem será dirigido este valor patrimonial, no
sentido de quem será mediatizado, no entendimento para quem servirá, da perspectiva e da óptica de quem será o
utilizador /experimentador.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 123

externo. Ou seja, teremos que compreender a forma instrumentalizada251 de
interpretação do lugar e do objecto arquitectónico, objecto dum turismo de massas, ou
do turismo restrito, ou seja, a partir das leituras destes objectos entendidos como
sendo formas do consumo.

                                                  
251 Instrumentalização direccionada por imagens pré – concebidas dada por postais ilustrados, dada pela imagem
captada pelo observador /receptor que são previamente estabelecidas por terceiros, reduzindo a capacidade
interpretativa do momento e transformando os lugares captados em espaços instantâneos, captados de forma
instantânea (souvenir) apoiado no acto fotográfico, onde o próprio acto fotográfico manipulado talvez já não possa
ser considerado, a captação do momento, pois o novo formato mega cartão digital tornou o original da fotografia
em foto photoshop instantânea infindável e descartável.



Conceitos     O Património e a Arquitectura Capitulo 3

124

Fig. 35. Lugares turísticos, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos em Lisboa,  Festas de Lisboa, festival da
sardinha, e “museu” em Vila Boa de Goiás, fotografias de Pedro Rodrigues.

PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO,
 URBANO E O TURISMO CULTURAL
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- Sobre o Património e a Arquitectura  face ao consumo e ao poder
atractivo turístico, interno e externo.

O estudo da relação entre o património, na perspectiva do consumidor e o
consumo e o seu poder atractivo252 tem como base a premissa, de que existe uma
necessidade cultural, social, e fisiológica, real ou manipulada, induzida pelo
mediatizador, que considera que são determinantes, para o indivíduo mediatizado, a
obrigação de participar e experimentar corporalmente, de forma vivida, um conjunto
alargado de informações perceptivas novas ou já captadas por imagens externas dos
lugares.253 Imagens que podem ser retractadas, pelo cinema, pela fotografia, pela
televisão, pelas obras literárias, pelas reproduções de miniaturas ou por qualquer
outra forma de comunicação, em que o indivíduo mediatizado, obteve de forma prévia
uma determinada informação.

 Essa informação, quando adquirida previamente, pode ser direccionada e
manipulada por terceiros.254 Ou seja, para que haja a noção dum enriquecimento
individual cultural e espiritual do indivíduo, esse indivíduo deve memorizar, identificar
e interiorizar um somatório de experiências preceptivas e de emoções mais ou menos
instantâneas de espaços e lugares representativos. Esses lugares podem ser
entendidos e classificados como sendo lugares históricos, lugares museológicos,
lugares iconográficos, lugares simbólicos, lugares tecnológicos, lugares
religiosos, lugares de diversão, lugares naturais, ou outros lugares
identificados com “must”, ”obrigatórios”, “imperdíveis”.

Ao assumirmos o papel do lugar e do edificado como sendo objecto e produto
de consumo, estamos a sujeitá-lo, com certeza, a todas as formas de operações
económicas, onde a sua atractividade depende, em muito, da capacidade
mobilizadora das várias entidades, públicas e privadas.255

Essas entidades vão ter de implementar e provocar estratégias e
acontecimentos económicos que viabilizem, que testem o seu próprio
desenvolvimento económico, organizativo, para que possam produzir nesse lugar a
grande atractividade mediática, turística, à escala regional, nacional e mundial.256 257

Hoje, são, com certeza, esses acontecimentos que produzem a grande visibilidade e
o grande poder atractivo massivo de pessoas e consequentemente geram múltiplas

                                                  
252 Turístico interno e externo.
253 Nota: considerámos imagens externas as imagem não captadas in loco, pelo indivíduo.
254 Essa informação que quando veiculada permitirá obter, por exemplo, um conhecimento duma informação
passada, o que permitirá o seu entendimento, do “algo informativo” no espaço-temporal presente, e ainda permitirá
prospectivar um determinado conhecimento no futuro.
255 Entendidas aqui como entidades mediatizadoras.
256 São exemplo, os grandes acontecimentos, como os Jogos Olímpicos, os Campeonatos do Mundo de
modalidades desportivas, as Exposições Universais, as grandes feiras e festivais temáticos, os grandes
acontecimentos musicais como por exemplo o Rock in Rio, as nomeações anuais das cidades capitais da cultura,
as atribuições da classificação de lugares de interesse natural, antropológico, histórico, inovação/tecnológico, e
religioso, promovidas pelas diversas entidades nacionais e internacionais, a construção de grandes parques de
diversão, grandes parques comerciais e edifícios iconográficos. Como, por exemplo, Museus, Sedes de Bancos,
Hotéis, grandes Estádios de Futebol, Casas da Música, Pavilhões Multi-usos, Centros Culturais; ou outros
edifícios, cujo  valor arquitectónico, também, seja reconhecido.

257 Ver sobre a legitimidade do reconhecimento desse valor pelas entidades mediatizadoras.
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actividades económicas, associadas a esses acontecimentos culturais, desportivos e
lúdicos.258

Com efeito, vai ser esta capacidade mobilizadora que têm os lugares e o seu
edificado, em promoverem acontecimentos mais ou menos efémeros, que poderemos
designar por turismo pró activo de massas, mais ou menos especializado. Ou seja, é
este tipo de turismo que vai gerar, como potencialidade, uma alteração da vivência
dos lugares.

 Essa alteração da vivência pode estar relacionada com a forma temporal da
vivência do lugar. Essa forma de vivencia vai ser entendida como sendo uma vivência
de um tempo natural balizado por um período de intervalo de tempo considerado
limitado. Esta vivência está associada à actividade do lugar e do edificado segundo
uma lógica da vivência do lazer, ou seja, viver o “extra-time” segundo um tempo
limitado, que é previamente, acordado e estabelecido.

Deste modo, hoje, há nesta nova visão dos lugares e do seu edificado segundo
uma referência espaço-temporal limitada, constituída pelas colectividades, que obriga
a promoção das cidades e dos lugares, por parte de organismos. Essa promoção
pode ser estabelecida através da pró-animação turística, ou seja, através destes
organismos públicos e privados, que exercem um conjunto de actividades para
garantirem, de forma pró-activa, o desenvolvimento do turismo nacional.

Estes organismos devem promover actividades associadas ao seu património
edificado, devem promover e organizar eventos de carácter nacional ou internacional,
de forma organizada no tempo, para que haja a sustentabilidade do Património e das
suas actividades económicas.

 Assim, esses organismos devem criar estímulos de forma sustentada,
previamente planeada e sistemática, que provoquem o aumento controlado do
número de visitantes, o aumento controlado do investimento e das taxas de ocupação
dos sectores envolvidos nesta actividade, e  consequentemente a maximização do

                                                  
258 Fig. 36 37, Ainda recentemente a autarquia de Lisboa anunciava em “outdoor”, em vários locais da cidade de
Lisboa, “Lisboa está em todas”, que esta era a “Capital” do Futebol, do Rock, do Turismo com o recorde da estada
de maior número de paquetes e visitantes de sempre, era a capital da Agência Marítima  Europeia, era a capital da
Cultura com candidatura à classificação de Património Mundial, da Baixa Pombalina e do Fado.
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desenvolvimento económico sustentado, dos vários intervenientes e das várias
regiões envolvidas. 259

 A par desta visão da necessidade da pró-animação associada ao lugar e ao
objecto patrimonial, há, também, por parte das entidades promotoras do turismo, a
consciência da necessidade de adaptação permanente às novas modalidades do
turismo, às novas necessidades, mais exigentes e às vivências activas
protagonizadas pela animação turística e consequentemente do seu edificado. Ou
seja, em relação ao lugar e edificado patrimonial e ao edificado corrente haverá
subjacente num conceito de animação turística, que é defendido por Quintas y
Castaño.260

Nesse âmbito, podemos estabelecer que a animação associada ao património
é um instrumento que melhora a qualidade de vida, dado que permite um maior
diálogo entre os indivíduos e as culturas. Podemos igualmente considerar que a
animação é intergeracional, dado que permite o contacto entre todos os escalões
etários.

Podemos considerar que a animação tem as seguintes características: é um
produto, uma vez que pode ser adquirido por vários indivíduos, em vários locais, de
variadas formas e serve as necessidades dum grupo de indivíduos; é recíproca, ou
seja, desenvolve a permuta do conhecimento, estabelece a permuta de estímulos
entre indivíduos, as suas realidades sociais e culturais; é pedagógica, pois permite a
mediatização cognitiva da cultura, das tradições dos grupos dos indivíduos, permite a
participação dos indivíduos em experiências de novas vivências sensoriais e
intelectuais.

Nesse sentido, e segundo Paulo Santos Almeida261 podemos considerar que a
animação associada ao património arquitectónico promove e divulga a identificação e
recuperação das artes e saberes duma região, ou seja, permite o conhecimento
genuíno das actividades tradicionais, tais como o folclore, as festas religiosas e
pagãs, os antigos ofícios, a sua gastronomia tradicional, os seus hábitos e costumes;
a animação é independente, dado que ela afecta de forma diferenciada os diversos
indivíduos.

 Segundo Krippenddorf, Jost 262 podemos considerar que o turismo deve ser
concebido com uma componente mais humana, onde devem ser despertos e
desenvolvidos os potenciais adormecidos de cada indivíduo.

Deste modo, podemos definir, que a animação no âmbito do património, é
única, dado que é confinada a um determinado espaço temporal limitado, e permite a

                                                  
259 Quadro pp.73 e 74, in Nota art. The Development of a Systematic Approach to Government Involvement in
International Tourisit Events, de Costa, Carlos Manuel Gonçalves, e Henriques, Luís Miguel Moital, pp.68 a 78,
Revista RT&D nº2, Vol., 2004. Conforme se pode verificar por estes quadros, no ano de 1998 com a EXPO´98 por
exemplo a cidade de Lisboa recebeu mais 1.7 milhões de visitantes estrangeiros, ou ainda, no ano de 2004, com o
campeonato europeu de futebol, o Euro2004, Portugal recebeu nas várias regiões um acréscimo de 350 000 a 500
000 visitantes, que tiveram um período de uma estada superior a quatro dias. Estas regiões receberam cerca de
oito mil jornalistas credenciados para o evento. Estas localidades e regiões, onde se organizaram os eventos
desportivos, foram dadas a conhecer, por via televisão, a nove biliões de espectadores.
260 Quintas, S., Castaño, Mª A, 1998, Animación sociocultural, nuevos enfoques, Salamanca, Amarú Ediciones.
261 Paulo Santos Almeida, mestre em Gestão e Desenvolvimento em Turismo, pela Universidade de Aveiro.
262 Ver Krippenddorf, Jost,  sociologia do turismo, ed. Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1989.
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realização pessoal dos indivíduos; é saudável, uma vez que o desenvolvimento das
actividades lúdicas, culturais, nas diversas áreas, desportivas, de enriquecimento e
formação intelectual, far-se-á em forma de permuta de experiências de convívio e de
recreio, o que permite o equilíbrio físico e mental dos indivíduos; é temporal, pois as
suas actividades são estabelecidas de acordo com metodologias do momento, que
devem ser entendidas como um estado de desenvolvimento, amadurecido e
sustentado dum grupo de indivíduos.

Segundo Paulo Santos Almeida,263 podemos considerar que as metodologias
da animação no âmbito patrimonial devem ter como base de sustentação os
seguintes objectivos: - O património e a animação turística, devem ter como objectivo
a participação e interacção de forma pedagógica, numa relação de permuta
consciente e genuína, entre as populações locais e os visitantes, de forma a promover
o intercâmbio do conhecimento e dos saberes; o património e a animação turística
devem ter como objectivo a promoção das identidades locais, desenvolvidas através
de projectos participativos que evidenciem a optimização, a sustentação e
desenvolvimento sustentado das regiões e das comunidades; o património e a
animação turística, devem evidenciar a vontade das regiões, das localidades e suas
gentes, em tornar mais visível a suas próprias regiões, suas gentes e o seu
património em geral, dotando-os de uma imagem genuína e positiva, ou seja, devem
promover, recuperar e preservar as actividades consideradas estruturantes do seu
património físico do lugar, edificado, e intelectual; o património e a animação turística
devem corresponder à vontade da participação e ao estímulo do voluntariado, para
que se faça a dinamização das várias actividades da comunidade visitante e da
comunidade visitada e para que elas accionem os processos de garante de qualidade
da salvaguarda e do equilíbrio harmonioso do meio ambiental urbano e natural.

Para que tal aconteça, deve haver uma relação de equilíbrio entre o lugar
visitado, o tempo de visita do lugar, e a forma e meio da visita e o grau de
envolvimento com os indivíduos visitados. Deve, ainda, existir um equilíbrio da
mobilidade dos indivíduos visitantes para com aqueles que são visitados, e vice-
versa, para que também, dada a sua mobilidade, se encontrem disponíveis nos
lugares e nas suas comunidades. Esta ausência de património humano deve ser
combatida de forma a garantir, por quem visita, um permuta de experiências
autênticas. Estes aspectos são bastante visíveis sobretudo nos centros históricos das
grandes cidades e lugares rurais que se encontram desocupados, ora dada a
mobilidade dos indivíduos, ou porque quem os utiliza já não é o garante dessa
autenticidade. Ou seja, o garante de autenticidade não se prende, somente, ao
património físico do edificado e do lugar, mas também, em relação aos indivíduos
residentes e às suas forma de fixação e de vivência que esses indivíduos têm com os
lugares. Essa vivência e fixação será mais facilitada quando existam, nestas
localidades, um conjunto alargado de políticas, que integrem, também, as políticas do
património e da animação turística e do turismo e, por fim, tenham como objectivo
final a promoção da qualidade de vida em geral das localidades, das suas
organizações e dos indivíduos.

                                                  
263 Paulo Santos Almeida, mestre em Gestão e Desenvolvimento em Turismo pela Universidade de Aveiro, -  A
gestão da animação turística como sustentação do aumento de taxas de ocupação pp. 23 a 30,  Revista RT&D
nº2, Vol. , 2004.
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 - A cidade, os lugares e o património como actividade do lazer.

No dia mundial do turismo, do ano de 2004, o ministro da tutela, do governo
português264 anunciava nos órgãos de comunicação social, como algo extremamente
positivo, o balanço dos dados estatísticos, referentes ao turismo em Portugal, e que
pretendia ter como objectivo e meta, tornar Portugal o décimo destino turístico mais
importante do mundo. Esta declaração pode ter a importância que tem, mas
sobretudo, dá-nos indicadores, que Portugal pretende desenvolver estratégias, pró-
activas suportadas nos seus organismos públicos e privados,265 para atingir esses
objectivos.

Para tal, esses organismos266 devem estabelecer parcerias e devem produzir o
desenvolvimento de acções sustentáveis, conjuntas, para que se faça cumprir esses
mesmos objectivos de excelência.267

 Essas estratégias têm como intuito a oferta dum turismo de lazer, de
qualidade e com diversidade, tanto para residentes como para os “turistas”, ou para
os “viajantes”; tanto para as “massas” como para o indivíduo.

Essa qualidade e diversidade têm como objectivo a compreensão do
património, o que implica que seja feito em profundidade, e tenha de ser feita com um
tempo alargado. Para que haja, efectivamente, essa qualidade, ela deve ser
perspectivada num âmbito mais alargado, onde a componente do património e do
turismo sejam integradas como uma mais valia na identidade dos lugares e no reforço
da qualidade de vida dos seus utentes e seus residentes.

 Dado que o objectivo é promover a qualidade do património e do turismo,
estas estratégias têm que ter em conta factores sustentáveis: a gestão dos fluxos
turísticos, em particular a gestão dos grandes eventos e animação turística; a gestão
do tráfego e parqueamento viário; a gestão da utilização do solo; a gestão, a
salvaguarda, a intervenção e a valorização do próprio património e dos lugares; a
avaliação do risco de perda de identidade, dos residentes, do edificado e dos lugares;
e a garantia da autenticidade cultural e dos lugares. 268

                                                  
264 Telmo Correia, Ministro do Turismo, no Governo que teve como Primeiro-Ministro, Pedro Santana Lopes.
265 Dos vários sectores que interagem directa e indirectamente com o do turismo, o sector económico, o sector
social, o sector cultural, e o sector patrimonial.
266 Ou sejam, os governos, as autarquias, as direcções gerais, associações públicas e privadas locais, as
operadoras turísticas, os agentes imobiliários, os empreendimentos hoteleiros, os empreendimentos e as
entidades desportivas, as transportadoras aéreas, ferroviárias, viárias, marítimas e os residentes.
267 Ver artigo “A Gestão da Animação Turística como Sustentação do Aumento das Taxas de Ocupação” de
Almeida, Paulo Jorge Santos, mestre pela Universidade de Aveiro e artigo Gestão de Fluxos Turísticos em Centros
Históricos, o caso de Faro, de Ferreira, Ana Maria, doutorada em Turismo pela Universidade de Aveiro, (quadro
Revista RT & D  - pp. 14 e pp.29).
268 Um dos objectivos destas estratégias é estabelecer uma leitura prospectiva da actividade do turismo, ao nível
da mobilidade, ao nível social, ao nível ambiental e ao nível económico. Esta leitura prospectiva deverá ser
perspectivada de forma a minimizar ou anular os efeitos negativos do impacto causado pelo excesso de
massificação do turismo. Nomeadamente no tipo de turismo que foi desenvolvido, nos anos 70 e 80, e ainda nos
anos 90, extremamente concentrado em determinadas localidades nas regiões das orlas costeiras, onde por
exemplo, foram construídos um elevado número de empreendimentos turísticos de forma desregrada, muitas
vezes, de qualidade duvidosa, só com o objectivo comercial de dar resposta, ao elevado fluxo, sempre crescente,
da procura do turismo massificado, que procura de forma sazonal, exclusivamente, o sol e a praia e cujas
consequências aos seus vários níveis, são quase sempre irreversíveis.
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Na última década, a par desta massificação do turismo, já em fase decrescente, surgiram novas formas de encarar
o fenómeno do turismo, suportado já nestas estratégias, onde os vários intervenientes do sector, entidades,
organismos públicos e privados, operadoras de turismo, empresários, visitantes e visitados, tentam estabelecer
alternativas a essa massificação sazonal, aos percursos turísticos estereotipados, e aos locais e costumes
estandardizados. Ou seja, pretende-se com estas estratégias implementar um turismo centrado, mais nas
actividade do indivíduo, também mais informado, mais critico e mais exigente, do que nas actividades
desenvolvidas para um grupo. Este turismo será suportado em novas exigências, de forma que sejam mais
valorizados os conteúdos culturais, ambientais, ecológicos, e patrimoniais e ainda onde os conceitos tais como a
diferenciação, a autenticidade e participação façam partes dos vocabulários do visitante e visitado. Estas
estratégias pretendem, ainda, implantar um turismo, também, diferenciado no tempo, evitando os efeitos sazonais
das “épocas baixas e altas” nos lugares, evitando também o excesso de concentração da actividade do turismo
nas áreas balneares, promovendo outras formas de turismo, como por exemplo o turismo “natureza”, o turismo
“montanha”, o turismo “aventura”, e o turismo “rural”. Esta aposta do turismo diferenciado centralizado no
indivíduo, implica em primeiro lugar, o conhecimento e avaliação dos recursos turísticos das localidades e seu
património; em segundo lugar, implica a divulgação desses mesmo recursos, bem como, a promoção dessas
localidades e seu património. Os motivos da selecção, motivação e decisão de um destino, que se torna a opção
dum indivíduo, passarão pelos seus interesses próprios e o seu conhecimento intrínseco de entre outros os
seguintes factores: dum território, da sua paisagem, do seu clima, das suas localidades, do seu edificado
excepcional e corrente, do seu património, da sua cultura, das suas gentes, da sua hospitalidade, dos seu recursos
hoteleiros, da sua gastronomia, os seus eventos mais significativos e dos seus custos – benefícios, que estarão
associados aos seus serviços. Neste vários factores que poderão ser vistos como formas motivadoras potenciais
de viagem, destacamos os factores patrimoniais que estarão associados a esse potencial objecto das visitas: o
território; a paisagem; o lugar;  o seu edificado histórico, contemporâneo e suas envolventes alargadas; o seu
edificado efémero e sua envolvente no lugar, que são hoje ampliadamente retratados e divulgados, de formas
diferenciadas e com objectivos distintos, na relação do público alvo a atingir.

Neste estudo, a abordagem que consideramos centra-se na relação mais direccionada do património e turismo, na
perspectiva do consumidor e consumo e o seu poder atractivo. Como tal, desenvolvemos a nossa opinião crítica
com a base metodológica do estudo da oferta de turismo e dos seus operadores na cidade de Lisboa, em Portugal,
e no Estado de Goiás, no Brasil. Nestes mesmos locais,  tentamos extrair dos produtos  e condições oferecidas
uma visão crítica. Centrámo-nos na oferta do turismo e lazer, focalizando os serviços relacionados com o
património edificado e dos lugares.

Fig. 38 a 41,Imagem do site da agetur.go.gov.br. que se reporta à rota “Caminho do Ouro”, no Estado de Goiás.
Em relação ao estado de Goiás, recolhemos e consultamos a informação disponível  no local, nas várias
entidades, nomeadamente: na Agetur, pertencente ao governo do estado de Goiás; no IPHAN,- Instituto do
Património Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura; nos museus e igrejas locais; e nos locais de
hospedagem; e nos seguintes locais: Vila Boa de Goiás, hoje designada, por cidade de Goiás; em Meia Ponte,
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hoje designada, por Pirenópolis; em Goiânia;  e ainda, na Internet: visitamos os seguintes sites: a agetur.
go.gov.br; a pirenopolis.tur.br, e a atur.com.br - turismo de Pirenópolis.

 Em relação a Lisboa, visitámos os seguintes sites de turismo: visitlisboa.com; portugalinsite.pt; portugal.org;
whc.unesco.org. Recolhemos e consultámos a informação existente, nos gabinetes Turismo de Lisboa,
nomeadamente, Palácio Foz no ICEP, - I.T.P., Instituto de Turismo de Portugal; na Câmara Municipal de Lisboa,
Nas revistas de turismo; nas operadoras de turismo; nas agendas culturais da cidade de Lisboa, Agenda Lx, e no
guia da cidade de Lisboa, Follow me Lisboa, que agregam a maior parte da informação. Também, existente
avulso, consultámos os folhetos de serviços mais específicos,  tais como,  a oferta hoteleira;  os serviços de
restauração; os serviços de divertimento nocturno, bares, casas de Fado, discotecas e clubes; a apresentação de
espectáculos de entretenimento, de concertos, de festivais em curso, como por exemplo: A Madame Butterfly,
apresentada no Coliseu dos Recreios, o INDIELISBOA2004, 1º Festival Internacional de Cinema Independente,
exibido no Cinema S. Jorge, ou ainda, o  VII Festival Internacional de Órgão de Lisboa, apresentado, na Sé de
Lisboa, na Igreja de São Vicente de Fora, na Igreja de S. Roque, na Igreja de São Luís dos Franceses, na Igreja
de Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Evangélica Alemã, na Igreja da Ameixoeira e finalmente na Basílica da
Estrela;  Ou os Encontros Nicola,  encontros com a música apresentados, no Café Restaurante Nicola; os passeios
e os circuitos  turísticos de barco, designadamente o ” Lisboa vista de Barco”, os “city tour”, e os “Signtseeing”
  No guia da cidade de Lisboa, Follow me Lisboa, são seleccionados dezoito monumentos, sendo o primeiro, o
Padrão dos Descobrimentos, o segundo, a Torre de Belém, o terceiro, o Mosteiro dos Jerónimos, os seguintes, o
Palácio Nacional da Ajuda, o Castelo de S. Jorge, o Centro Cultural de Belém, o Santuário do Cristo Rei, o Museu
Arqueológico do Carmo, a Igreja e Mosteiro de S. Vicente de Fora, a Basílica da Estrela, a Sé de Lisboa, o
Panteão Nacional, A Igreja de São Roque; o Convento de Mafra, o Palácio Nacional da Pena, o Palácio Nacional
de Queluz, o Palácio  Nacional da Vila de Sintra, e a Quinta da Regaleira. Relativamente aos passeios e circuitos,
estes fazem um percurso com partida às 9.00h, do Parque Eduardo VII, passando a seguir, pela Ponte 25 de Abril,
pelo Museu dos Coches, pelo Mosteiro dos Jerónimos com paragem, ou no Palácio Nacional da Ajuda, no caso de
encerramento do Mosteiro atrás referido, paragem na Torre de Belém. O percurso passa em seguida, pelo Padrão
dos Descobrimentos, tem uma paragem e passeio a pé, com aperitivo, no bairro histórico de Alfama, continuando
o percurso com a passagem pela Praça do Rossio e finalizando o percurso na Rotunda do Marquês de Pombal
pelas 14.30h.
O Passeio Marítimo, Lisboa vista do Tejo, executa uma derrota com a saída da Doca de Alcântara, passando pela
Torre de Belém, pelo Terreiro do Paço, pelo Parque das Nações, finalizando com a chegada à Doca de Alcântara.
Este percurso fluvial, poderá ser feito durante as horas de almoço ou jantar com um tempo de duas horas.
Estes passeios de autocarro e de barco estão, eventualmente, mais direccionados para o turismo de massas, onde
se nota uma aceleração do tempo de visita em relação aos locais e edifícios visitados e maximização do número
de lugares a visitar nesse período temporal de cinco horas e trinta minutos. “Visitar lugares sem parar”,- podemos
considerar que este tipo de circuitos são suportados em processos de captação instantânea (tempo instantâneo)
de conhecimento dos lugares, onde o conhecimento dos lugares passa pela captação rápida de imagens
proporcionadas em deslocação ou com tempo de paragem demasiadamente curtos. São visões padronizadas, pré-
definidas pelos operadores turísticos, que proporcionam aos seus clientes, visitas curtas, guiadas, com visões
parciais,  em forma de “Flash”, que não permitirá o título “eu conheci Lisboa”, Ou” eu estive em Lisboa”, mas sim,
talvez, “eu passei por Lisboa”.
Neste tipo de visitas, sempre em movimento podemos considerar que, não existe, ou pelo menos,  dado o curto
espaço de tempo da visita, não será fácil, o estabelecimento duma  relação emotiva do indivíduo com o lugar e a
consequente memorização. A memorização será enquadrada, só, pelo suporte fotográfico. Assim, a formação da
imagem dos lugares no indivíduo,  será provavelmente formada a partir da redução de imagens, por vezes, com
estereótipos pré-conduzidos, pelos percursos executados, pelos lugares e edifícios seleccionados pelos
operadores turísticos e considerados por estes os ícones. Dessa leitura rápida e pouco diversificada dos edifícios e
dos lugares, resulta que a sua identidade passa a ser representada pela imagem – flash que obtiveram dos
“pontos chaves”. ( Anselm Strauss, Image of American Cities, fress of Glencoe, Illinois,1961. E Alain Bourdin, La
ville dans le miroir de l´ancien, Le cas de Tours. Stanford French Sociology,1977). Tenta-se produzir, no turista,
uma  imagem positiva desses lugares, a partir da representação desses objectos - ícones, que já haviam sido,
previamente,  memorizados no seu imaginário, pelas imagens anteriormente visualizadas nos folhetos. Essas
imagens são captadas,  por vezes, com a mesma perspectiva, com o mesmo ponto de fuga e local do observador,
de forma que essas imagens sejam fidedignas e que não haja como resultado final, a decepção do turista.
Em relação ao Brasil, no que se refere a este tipo de turismo, encontrámos disponível nas diversas operadoras,
em  Portugal, uma oferta que podemos dizer abundante de “pacotes turísticos” com vários destinos e com várias
combinações, e extensões, dando ao turista a opção de conhecer vários lugares com centros de interesse
diferenciados. Estes pacotes têm um destino principal e permite a opção de ampliação do tempo de estada. No
destino principal a fruição do tempo e as actividades de lazer fica ao critério do indivíduo. No caso da operadora
Mundo VIP, na edição de 2004, com o título, Brasil Global, a oferta turística passa pela selecção do destino
principal, com as seguintes opções: Rio de Janeiro; São Paulo; Salvador Bahia; Recife; Natal, São Luís do
Maranhão, ou Fortaleza. Estes locais são a base do programa da viagem, mas também permitirão a extensão
desse programa a outros locais, nomeadamente, a alguns lugares classificados como património mundial, como é
o caso do conjunto arquitectónico e urbanístico de Ouro Preto, em Minas Gerais; o centro histórico de Diamantina
em Minas Gerais; o centro histórico de Olinda, em Pernambuco; o centro histórico de Salvador, na Bahia; o Parque
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Nacional do Iguaçu, no Paraná; o centro histórico de São Luís, no Maranhão; o conjunto de vinte cinco áreas de
Mata Atlântica, nos estados de São Paulo e Paraná; a Costa do Descobrimento no sul da Bahia e norte de Espírito
Santo; o Parque Nacional do Jaú, no Amazonas; o Complexo de áreas protegidas do Pantanal, no Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul; ou ainda, a extensão a outros lugares classificados como Património Nacional, como por
exemplo Paraty, classificado como Monumento Histórico Nacional, pelo equilíbrio harmonioso do seu traçado e
conjunto arquitectónico, desenvolvido no século XVI, XVII e XVIII; ou por exemplo, o arquipélago Fernando
Noronha, considerado como um santuário ecológico do Mundo. Estes programas estão já previamente
organizados. Têm estabelecidas as actividades diárias a implementar, os transportes a efectuar, os locais de
alojamento e os locais de restauração e divertimento já determinados pela operadora. Todas estas actividades
serão assistidas pela operadora, bem como o tempo despendido nas várias actividades estará já previamente
estabelecido e de acordo com o programa. Normalmente estes programas turísticos são intensivos e têm a
duração temporal de sete a oito dias.

Designámos como a segunda forma de vivência do património edificado e do lugar, o turismo que se suporta na
relação que podemos, também, designar como o turismo de lazer em tempo lento, em contínuo, ou o turismo dos
viajantes, ou o turismo da descoberta, e do deambular. Podemos caracterizar este tipo de turismo, como
actividade de lazer, em que o indivíduo adquire o prévio conhecimento dos lugares e do património, através da sua
pesquisa individual. Desta forma o indivíduo estipula e planifica, o percurso e locais a visitar, consoante os seus
interesses pessoais, de forma a obter a sua visão pessoal, a sua percepção a sua aprendizagem mediatizada, a
sua captação sistémica e multicomponencial, que supostamente provocará a sua aprendizagem e seu
conhecimento mais consistente e mais permanente.

“A informação é o que determina o espaço e o tempo”, conferências sobre Física, em Berkeley. (Nota do autor).

 Considerámos que os editoriais com o formato de revista, por exemplo, a revista “Volta ao Mundo, todos meses
por Caminho Diferente”, ou outras do género, terão esse papel simultaneamente, específico e diversificado, de
mediatizador do indivíduo, o que permitirá informar, planear e executar uma viagem pelos seus próprios meios e
onde a abordagem da maior parte da informação de texto e de imagem dos lugares visitados, é transmitida
pormenorizadamente ao leitor. Têm no final de cada artigo um complemento prático e informativo de um guia do
viajante. Essa informação é dada com conhecimento próprio adquirido pelas suas próprias aventuras e vivências
pessoais, dos seus directores e colaboradores, fugindo à leitura e à caracterização da imagem mais divulgada.

 Por exemplo, sobre Portugal e o seu património da humanidade, esta mesma revista, na Edição de Setembro do
ano de 2004, apresenta um artigo que se intitula” Os Magníficos 13”. Este artigo apresenta uma breve descrição
dos treze seguintes locais, e edifícios, de origem natural ou humana, em Portugal, classificados, como Património
da Humanidade: o Convento de Cristo, em Tomar, classificado em 1983; o Mosteiro da Batalha, na Batalha,
classificado em 1983; o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Bélem, em Belém – Lisboa, classificados em 1983; o
centro histórico e a baía de Angra de Heroísmo, nos Açores, classificado em 1983; o centro histórico de Évora, em
Évora, classificado em 1986, o Mosteiro de Alcobaça, em Alcobaça, classificado em 1989; a paisagem cultural e
natural de Sintra, em Sintra, classificada em 1995; o centro histórico do Porto, no Porto, classificado em 1996; a
arte rupestre do Vale do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, classificada em 1998; a floresta Laurissilva, na Madeira,
classificada em 1999; o centro histórico de Guimarães, em Guimarães, classificado em 2001; o Alto Douro
vinhateiro, Douro, classificado em 2001, e por último a paisagem cultural vinhateira, com 987 hectares, na Ilha do
Pico, nos Açores, classificado recentemente, pelo ICOMOS- Unesco.

 Esta revista, nesta mesma edição, apresenta ainda, um artigo específico, sobre esta última classificação da
Unesco, a Ilha do Pico, que lhe viu ser concedida a classificação de património da Humanidade, pela sua
paisagem cultural vinhateira, com os seus muros delimitadores de basalto. Podemos ainda salientar, no que
respeita ao Brasil, esta revista já editou vários artigos sobres os locais classificados como património da
humanidade, divulgando um leque alargado de informações turísticas que permitirá um conhecimento prévio do
viajante. Talvez a excepção seja mesmo, a cidade de Goiás, no Estado de Goiás, classificada em Junho de 2001,
que não creio ter sido alguma vez abordada num artigo por este editorial. No Brasil, estão classificados pela
Unesco, como Património Mundial da Humanidade os seguintes quinze Lugares e edifícios: o conjunto
arquitectónico e urbanístico de Ouro Preto, em Minas Gerais; o centro histórico de Diamantina, em Minas Gerais; o
Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, também, em Minas Gerais; o centro histórico
de Olinda, em Pernambuco; as ruínas da Igreja de São Miguel das Missões Jesuíticas dos Guarani, no Rio Grande
do Sul; o centro histórico de Salvador, na Bahia; os Sítios Arqueológicos de São Raimundo Nonato, no Parque
Nacional da Serra de Capivara, no Piauí; o conjunto Arquitectónico e Paisagístico de Brasília, no Distrito Federal; o
Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná; o centro histórico de São Luís, no Maranhão; o conjunto de vinte cinco
áreas de Mata Atlântica, nos estados de São Paulo e Paraná; a Costa do Descobrimento no sul da Bahia e norte
de Espírito Santo; o Parque Nacional do Jaú, no Amazonas; o Complexo de áreas protegidas do Pantanal, no
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e, por último, a antiga capital do Estado de Goiás, Vila Boa de Goiás, hoje
designada por cidade de Goiás. Tanto em Portugal com no Brasil, para além da classificação de Património da
Humanidade, os seus diversos organismos governamentais e locais, asseguram a classificação do seu Património
Histórico e Artístico, ou seja, garantem que um conjunto, mais vasto de lugares naturais ou humanos, de conjuntos
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O turismo associado ao património tem de ser entendido como uma actividade
dinâmica, ou seja, tem de ser considerado uma actividade que tem de estar desperta
para as formas, de mobilidade,269 de vivência dos lugares, do tempo limitado

                                                                                                                                                                                    
edificados, sejam considerados de interesse nacional, por terem exprimido ou exprimirem os modos de viver das
suas gentes, por terem sido objecto de criações cientificas, artísticas e tecnológicas, ou por serem obras, objectos,
documentos, edificações, lugares e conjuntos urbanos de valor histórico, e interesse arquitectónico, artístico,
paisagístico, arqueológico, ecológico e cientifico, e como tal, estejam sujeitos, por parte desses organismos à sua
identificação, documentação, fiscalização, protecção, preservação, e divulgação. Assim, o Ministério da Cultura -
Instituto Português do Património Arquitectónico - IPPA; a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais –
DGEMN; a Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios -
CNP/ICOMOS, e a UNESCO; ou no caso do Brasil, o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN, afecto ao Ministério da Cultura do Governo Federal, deverão garantir e assegurar aos indivíduos e às
gerações futuras, os seus objectos considerados bens culturais. Estes organismos têm como objectivos as
seguintes acções: o estabelecimento de operações sistemáticas de inventariação; o estabelecimento de processos
de cadastro e mapeamento; o desenvolvimento de estudos e pesquisas no âmbito da preservação ambiental e da
paisagem, da defesa dos ambientes rurais e urbanos de interesse cultural, do património edificado material e
imaterial. Com estes objectivos, estes organismos desenvolvem campanhas de informação, de divulgação e
promoção dos seus bens culturais e ainda, promovem a educação, formação patrimonial de indivíduos, e o
desenvolvimento do Turismo Cultural.
269 Hoje refere-se como fenómeno geral da mobilidade, que os lugares são frequentemente vividos, num curto
espaço de tempo, eventualmente um tempo demasiado curto para que permita uma experiência perceptiva
representativa do mesmo lugar. Segundo Jean Remy e Liliane Voyé, na sua obra “A cidade rumo a uma nova
definição”, refere, a respeito da exigência de mobilidade e a integração na vida urbana, que a especialização
funcional dos lugares obriga a mobilidade dos indivíduos, referimo-nos, à mobilidade não do grupo de indivíduos,
mas sim do indivíduo. A mobilidade passa a ser entendida como um processo vital na estruturação temporal diária
dos indivíduos, nas várias actividades exercidas por exemplo no trabalho e no lazer, condicionantes na
organização da vida urbana. Poderão ser considerados várias formas de mobilidade, as associadas a vários
factores: ao factor frequência/tempo com deslocações quotidianas, pluriquotidianas; as deslocações associadas ao
factor lugar com deslocações urbanas, - dentro da cidade, as suburbanas, - entre a periferia e a cidade, as
interurbanas nacionais ou internacionais,  entre cidades próximas no tempo – a distância/proximidade, já não será
um factor determinante para a mobilidade. Os factores que poderão não perspectivar uma menor mobilidade são
os factores económicos associados aos baixos recursos financeiros dos indivíduos, que como tal, não terão forma
de proporcionarem a si mesmos essa mesma mobilidade. Esta mobilidade provocará uma especialização sócio-
económica dos vários lugares e por vezes das próprias cidades. Muito embora exista uma grande complexidade
das situações urbanas e uma variada, quase inumerável, plataforma de contextos específicos, estas
especializações das actividades poderão não basear a sua actividade, a partir da relação morfológica do lugar,
com a própria actividade e ainda assim, ter sucesso, no entanto, cremos que o contrário será o que acontece na
maior parte dos casos, ou seja, a adaptabilidade e o sucesso da actividade dependerá cada vez mais do lugar.
A propósito da mobilidade individualizada dos indivíduos, os mesmos autores, consideram ainda, com os quais
concordamos, que existe hoje, um primado do projecto individual independente em que o processo de decisão é
feito pelo próprio, é tomada pelo próprio indivíduo e é um processo de valorização social colectiva, que se suporta
no projecto individual, e que interagem entre si de forma múltipla. Ou seja, essa mobilidade é indutora de uma
nova lógica de sistema social, aberto, em que a comunicação entre indivíduos não é prioritária na relação social,
tanto ao nível profissional como nas actividades extra-profissionais mas que dependem um do outro. Sendo a
lógica do mercado liberal a que estabelece as modalidades organizativas, o desenvolvimento do projecto do
indivíduo, deverá produzir necessariamente um aumento de riqueza e dos estímulos do consumo de bens
materiais, serviços e consumo cultural e como consequente a distribuição dessa riqueza. Esta lógica obriga a um
esforço de realização profissional, do próprio, no seu projecto do individual, com o qual haverá um aumento de
produtividade profissional do indivíduo, e do grupo(empresa) no qual o indivíduo está inserido e logo como
consequência uma mais valia económica – social.
Esta grande mobilidade, associada à possibilidade do processo de decisão individual, permitida a um grande
número de indivíduos, permitirá o desenvolvimento dum leque alargado de opções na estruturação temporal diária
dos indivíduos, nas várias actividades exercidas, na experiência no trabalho e no lazer. Jean Remy e Liliane Voyé,
na sua obra já citada, consideram em termos sociais, que existem modalidades de apropriação da mobilidade, que
expressa positivamente o seu uso social. Ou seja, a dinâmica social terá como vector determinante essa mesma
mobilidade e assim, é possível o reconhecimento social em sistema aberto, das formas da mobilidade espacial nas
diversas formas dos diversos sistemas. Os sistemas que aqui considerámos são aqueles que já havíamos
considerado no quadro de caracterização. Ou seja, considerámos os seguintes elementos constituintes dum
sistema de factores, ou sejam: o sistema físico, o sistema morfológico, o sistema emocional/percepcional, o
sistema temporal, o sistema político sócio-económico, o sistema cultural e o sistema funcional.
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despendido nesses lugares e tem de ter em conta, a forma como é utilizado o tempo
gasto nesses lugares.

Podemos considerar que para compreender esta relação do turismo com o
património e entre o lugar do “habitat” com a vida social, com a territorialidade do
lugar, da cidade e dos modos de vida dos indivíduos, têm de ser interpretados os
múltiplos sistemas inter-relacionados, atrás referidos, que têm como vector
preponderante, as experiências da mobilidade espacial do indivíduo.

Com efeito, podemos considerar que este fenómeno de mobilidade associada
ao património, surge, agora, associada à especialização dos lugares, excluindo, por
vezes, os espaços funcionais agregadores de equipamentos e serviços, também eles
cada vez mais necessários às actividades profissionais e extra-profissionais e à
ocupação dos seus tempos.

Estas actividades monofuncionais, têm a tendência a instalarem-se em locais
próximos entre si e zonificados, mas distantes dos locais de valor patrimonial.270

                                                                                                                                                                                    
Considerámos como sistema os factores que envolvam interpretação intelectual de conceitos por um indivíduo ou
sociedade. Ou seja, quando são criados processos, mentais ou materiais, referentes às mais variadas situações e
problemas, e que gerem a produção, a transformação e a rotura de propostas e se obtenham os resultados
produzidos, individualmente, ou colectivamente e aprovados que gerem a aprovação ou concordância ou
reconhecimento legítimas da colectividade. Neste último sistema consideramos, ainda, o sistema cultural da
personalidade como sendo a forma como o indivíduo estrutura a sua identidade e a sua obra do seu projecto de
vida (nota ver: Jean Remy e Liliane Voyé, na sua obra “A cidade rumo a uma nova definição” - sistema cultural,
pp.86 e 87 e sistema da personalidade, pp.88, 89, 90).
 Como tal, referenciámos neste sistema os conceitos de identidade, de diferença, de ruptura, de estético, de moda,
noção de não modelo, noção de interpretação contextual, de interpretação experimental, do conceito de
espectáculo, de paisagem, de verdade/honestidade, do processo museológico, e do processo
metafórico/analógico/mítico.
Jean Remy e Liliane Voyé não consideram relevante, nem significativa a existência do indivíduo completamente
independente errante, sem fixação a algum lugar, sempre em transição, nomeadamente, no que respeita à
habitação. Esta leitura, contraria a imagem generalizada da cidade baseada no modelo de Georg. Simmel em “the
metopolis and mental life”, in Richard Sennett, Classis Essays on the Culture of Cities, New York, Appleton-
Century crofts, 1969, que considerava a possibilidade de determinada estrutura social isolada, poder estar
suportada na utilização dos vários serviços oferecidos de forma instrumental, nomeadamente,  ao nível
habitacional apoiada na estrutura hoteleira. Ou ainda, na leitura de Nels Anderson, in “The Hobo, Chicago,
University Press of Chicago, 1923, que expressa a existência do indivíduo completamente independente ao nível
da mobilidade, livre, errante, e sem fixação permanente. Se o desenvolvimento da sociedade chegasse a esse
ponto, referido e personificado nesse indivíduo, ”hobo”, assim designado por Anderson, a função da cidade, como
lugar espacial agregadora dum conjunto dilatado de funções sociais, económicas, de desenvolvimento relacional
múltiplo entre indivíduos, inter – relacionadas com o espaço urbano, perdera-se.
Jean Remy e Liliane Voyé consideram que, dada a eficácia cada vez maior dos meios de deslocação, tanto de
bens, como de pessoas e informação, a relação da mobilidade espacial será alterada e haverá uma redução da
imposição do lugar-espaço, considerado, pelos autores atrás referidos, como o universo, onde ocorrem e onde são
mais representativas as significações e as representações, em relação à acessibilidade quotidiana directa da
distância /tempo.

270 Como, por exemplo, parques industriais, parques de armazéns, parques de vendas a retalho (RetailPark),
parques comerciais, como por exemplo, na grande Lisboa, o Jumbo, o Decathlon, o Aki, o Makro, o Officecenter, a
Ikea, localizados, por exemplo, em Alfragide, Amadora, distrito de Lisboa ou os “Outlets“, que se encontram
situados fora dos centros históricos das grandes localidades, como  exemplo, o Freeport, em Alcochete, localizado
no distrito de Setúbal, ou o Campera no Carregado, distrito de Lisboa, ou ainda, por exemplo, os grandes Parques
de diversão temáticos, a Euro Disneylandia, situados na periferia da grande Paris;  o Porta Aventura localizado na
localidade de Salou, nas proximidades de Barcelona, a Ilha Magica em Sevilha, o parque aventura da Warner-
Brothers nos arredores de Madrid.
Esta concentração, especialização e complementaridade metropolitana e urbana, terão de ser entendidas, na sua
da função dominante. Ao nível do espaço metropolitano, estas cidades estruturam-se entre si, gerando um
conjunto de cidades hierarquizadas sócio-economicamente; Ao nível dos lugares urbanos, deverá ser considerada
a inter-relação das actividades como por exemplo a concentração, a especialização e a complementaridade, entre
os seus diversos centros, as suas periferias e os seus bairros.270 Havendo a concentração de actividades em
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Com efeito, essas experiências da percepção da deslocação e dos objectos
considerados de valor patrimonial podem ocorrer segundo a gestão diferenciada do
tempo e como tal podem ser obtidos resultados dessa experimentação e dos objectos
patrimoniais de forma referencial distinta.

Estas experiências da mobilidade pode serem curtas no tempo e ou não serem
continuadas tornando-se uma vivência em transição. Esta vivência em transição pode
originar a transição espacial de lugar em lugar, sem fixação temporal e sujeita à
transição de acontecimentos que lhe estão acoplados e que se esgotam no
momento.271  A inserção dessa relação temporal de vivência do objecto patrimonial
pode ser entendida como uma potencialidade do lugar e é incorporada como
representativa do léxico cognitivo referencial, e como tal vai ser perspectivada pelo
indivíduo, pela afectividade emocional absorvida desse lugar e decorrente dessa
mesma relação espaço-temporal.

Desta feita, considerámos que existe um conjunto de lugares sujeitos à
mobilidade e associados à actividade lazer associada ao objecto patrimonial272 que,
em abstracto, podem ser pólos de atractividade e mobilidade de pessoas.

Um outro elemento que considerámos ser determinante no processo da
interpretação experimentada do património e do turismo é o papel do próprio
mediatizador indutor e induzido por terceiros.

   Esse papel de mediatizador pode ser assumido por um indivíduo, por um professor,
um investigador, que a partir de documentos produzidos, publicações, aulas,
palestras, dá a conhecer, a terceiros, a sua experiência por ele considerada de valor.
Esse papel de mediatizador pode ainda ser assumido por um grupo de indivíduos,
como uma colectividade local, uma associação, por um organismo, por uma
instituição273, que estuda, desenvolve estudos e apresenta publicações e debates no
âmbito da valorização do património. 274

                                                                                                                                                                                    
determinados lugares, espaços metropolitanos, urbanos ou suburbanos específicos, obtemos como resultado
provável, a dispersão das necessidades, não sendo possível, num só lugar, dar cumprimento às variadas
necessidades, quotidianas ou pluriquotidianas, individuais dos indivíduos. Ou seja, os indivíduos para satisfazerem
as suas necessidades de participação na vida activa urbana, vêem –se obrigados a deslocar-se.
271 Harold Geneen, considerado um dos maiores gurus da gestão, na obra, Grainer Stuart, os 50 Maiores Gurus da
Gestão, O melhor do século XX, Executive Digest, ed. Abril/Controljornal Editora, considera como metodologia,
que o acto continuado, semana após semana, de avaliação de dados, permitirá o fortalecimento da memória e a
familiarização desses mesmos dados, o que terá como consequência uma maior retenção da imagem integrada
real da situação. Estes princípios da gestão aplicados às empresas podem ser igualmente aplicados, também, ao
espaço e ao lugar. A educabilidade cognitiva continuada dos lugares em muito se deve aos fenómenos da
permanência dos indivíduos nos lugares e da atenção intencional despendida pelos indivíduos em relação aos
objectos e factores que o compõem. Este fenómeno poderá ser identificado com várias componentes consoante,
também, a experiência proposta. Ou seja, por exemplo, o tempo que os indivíduos vão permanecer no mesmo
lugar e o motivo especifico - acontecimento da sua deslocação a esse lugar.
272 Por exemplo entre outros, os seguintes lugares específicos; os espaços - lugares de lazer cultural; os lugares
naturais; e os lugares históricos associados a esta experiência da mobilidade, associada ao lazer, ao turismo, está
também, relacionada a um motivo especifico da deslocação e eventual permanência das pessoas, (excluindo os
principais motivos de permanência, o habitar, e o trabalho, que é o próprio acto da experiencia do passear,  do
visitar, do viajar, do deambular, do consumir de bens e serviços.
273 Como por exemplo, a Sociedade para a Preservação do Património Construído – SPPC, ou  ainda, por
exemplo, esse papel que poderá ser desenvolvido por organizações públicas nacionais e internacionais, como por
exemplo: a Faculdade de Arquitectura – Universidade Técnica de Lisboa, FA-UTL; a Ordem dos Arquitectos, - OA;
a Câmara Municipal de Lisboa, Pelouro da Reabilitação Urbana dos Núcleos Históricos; o Ministério da Cultura -
Instituto Português do Património Arquitectónico - IPPA; a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais –
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  É nesta vertente do papel mediatizador, destes organismos, que vamos ver o
estabelecimento do espírito dos vários documentos que têm sido adoptados nacional
e internacionalmente, no âmbito do lugar e do edificado patrimonial, já referidos
anteriormente e designados por “Cartas”.275

                                                                                                                                                                                    
DGEMN; a Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios -
CNP/ICOMOS, e a UNESCO; ou no caso do Brasil, o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN, afecto ao Ministério da Cultura do Governo Federal.
274 Ver os balanços e as estratégias e metodologias aplicadas pelos vários organismos e as várias cartas em
anexos nas suas respectivas publicações.
275 Com efeito, nestas Cartas são consagrados os objectivos, os conceitos, as suas metodologias, e as suas
aplicações, do objecto patrimonial. Assim, estas Cartas podem ter o papel de mediatizador, como já referido
anteriormente. Ou seja, pensamos que os lugares e edifícios podem deter, em si, um potencial, que permite a sua
interpretação, a partir do potencial cognitivo de um indivíduo e a de ter a consequente experimentação
comportamental que resulta desta experimentação corporal, comportamental, e do enriquecimento cognitivo desse
indivíduo. Este enriquecimento repercute-se ao nível da emoção e das acções desenvolvidas e dos
comportamentos dos indivíduos.

Para que haja a melhor compreensão dos objectos patrimoniais e das metodologias de suporte da intervenção e
da salvaguarda do património, considerámos que a própria divulgação dos conteúdos, das definições e da
estrutura dos documentos, designados como textos fundamentais do património, têm em si um papel fundamental
na mediatização dos indivíduos.

 Com efeito, podemos considerar que a percepção cognitiva obtida pela divulgação, só por si permite criar uma
mentalidade nos grupos, alargada ao panorama internacional, onde vai fazer vigorar esses mesmos conceitos da
salvaguarda dos objectos patrimoniais. Entre os vários documentos que assumem esse papel fundamental de
divulgação, destacam-se as Cartas que têm um formato de instaurar e de formalizar conteúdos aceites por uma
colectividade e por especialistas.
Por exemplo, as seguintes Cartas: Carta de Veneza, Carta Internacional para a conservação e restauro dos
monumentos e dos sítios, redigida em 1964, em Veneza.

- Carta de Florença
Carta dos Jardins Históricos de 1981.
COMITÉ INTERNACIONAL DOS JARDINS HISTÓRICOS DO ICOMOS- IFLA,

- Carta de Washington.
CARTA INTERNACIONAL PARA A SALVAGUARDA DAS CIDADES HISTÓRICAS DE 1987, ASSUMIDA PELA
COMISSÃO NACIONAL PORTUGUESA DO CONSELHO INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E DOS SITIOS
(CNP/ICOMOS)

- Carta de Lausanne
Carta para a protecção e gestão do património arqueológico (1990).

- Carta da Villa Vigoni
Declaração de Segeste

- Carta de Cracóvia
Princípios para a conservação e restauro do património construído (2000)

- Carta da Reabilitação Urbana Integrada
CARTA DE LISBOA
LISBOA, 1995
1º ENCONTRO LUSO – BRASILEIRO DE REABILITAÇÃO URBANA

CENTROS HISTÓRICOS
CML, PELOURO DA REABILITAÇÃO URBANA DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS

 Esta documentação é uma reflexão sobre as políticas patrimoniais, a efectuar nos seus respectivos períodos de
tempo, em cima referidos, que legitimam e que dão uma visão do património suportadas, genericamente, nos
seguintes três pontos:
. O primeiro ponto diz respeito à interpretação do património com uma leitura alargada num âmbito humanista.
Essa leitura é suportada nos conceitos estabelecidos na Carta de Veneza, com actualizações recorrentes, quanto
ao alargamento do âmbito do próprio objecto de estudo, bem como as suas definições, metodologias de trabalho,
de salvaguarda, de intervenção, de manutenção e de divulgação.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 137

Neste âmbito da permuta de informação entre mediatizador e mediatizado,
considerámos que existe nesta leitura do património duas visões que terão de ser
complementares: a conceptual de projectista, no seu papel Mediatizado –
Mediatizador; e a da teórica da investigação, no seu papel Mediatizador e entendida
como suporte teórico/metodológico do projectista mediatizado.276

Considerámos, neste âmbito do património e como definição de turismo -
permuta de informação, a actividade que implica a mobilidade da viagem recreativa e
do lazer dos indivíduos.277

Deste modo, considerámos que a viagem é um processo que permite a
permuta, que permite o confronto e o reconhecimento do valor obtido, por
experiências vividas, de bens, de ideias, de costumes e de lugares – espaços, entre
indivíduos de localidades e culturas idênticas ou distintas. Ou seja, é a actividade de
permuta, entre qualquer indivíduo, em qualquer lugar, que pressupõe, à partida, a
existência duma distância entre o local de origem da partida do indivíduo e o destino a
visitar.278

Poderemos estabelecer que, são os meios de comunicação, que têm um papel
de meio de mediação e que permitem, mesmo em locais longínquos, o acesso à
informação simultânea.279 Esse acesso à informação pode ser efectuado em tempo

                                                                                                                                                                                    
O segundo ponto refere-se à abrangência global das intervenções no património. Ou seja, os estudos a
desenvolver  deverão ser multidisciplinares e faseados no tempo.
 O terceiro ponto foca a importância decisiva da gestão integrada apoiada na descentralização e na
contratualização envolvendo as comunidades, os vários agentes económicos e grupos associativos na intervenção
e preservação do valor patrimonial.
276 Por exemplo, quando Alexandre Alves Costa in J-A “à la recherche du temps perdu”, artigo “o património entre
a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade,” pag.7/13, jornal dos arquitectos, nov./dez03, estabelece
em relação à sua visão do património, dos objectos patrimoniais sujeitos à intervenção, considera, a nosso
entender, bem, que o papel do arquitecto em face do objecto a intervencionar é, em primeiro lugar, a de
mediatizado, para que a sua intervenção tenha uma função mediatizadora. Neste papel do mediatizador e suporte
teórico/metodológico do projectista mediatizado consideramos determinantes para o seu entendimento, para este
estudo, o próprio caso da intervenção portuguesa colonial especificamente no Brasil, no século XVIII, no estado de
Goiás e sua evolução e o seu património.
277 Ao analisarmos o mercado turístico – A oferta e procura – nesta perspectiva que esta actividade poderá ser
considerada uma actividade mediatizada e produz um efeito mediatizador, recolhemos como fonte de informação,
os dados estatísticos do turismo, Ministério da Economia, e ainda seleccionámos uma das maiores operadoras
turística portuguesas, a Top Atlântico que nos facultou a informação e dados sobre os quais avaliámos o tipo de
oferta dos produtos e circuitos turísticos, designados por pacotes turísticos nacionais e internacionais. Verificámos
nestes pacotes o tempo de estada e os lugares a visitar. E assim, avaliámos os dados que nos foram cedidos e
que nos dão uma leitura, em face a essa oferta e procura mediatizada e mediatizadora.

278 O que já não será relevante para essa actividade recreativa, suportada na viagem, é a distância entre o local de
origem da partida e o local a visitar, e os meios utilizados, devido à grande disponibilidade de opções oferecidas
aos indivíduos, que permitem cobrir ou anular essa distância, por mais próximo ou distante que seja, através de
vários meios de transporte. As opções de transporte poderão ser tomadas por razões de valor /custo; de valor –
tempo de duração da viagem; e valor / condições da acomodação e serviços incluídos da viagem (primeira classe,
executiva, turística) e do próprio meio de transporte, terrestre (o carro, o comboio), aéreo (o avião), marítimo ( o
barco, o paquete). A distância territorial, deixa de ser uma barreira da proximidade cultural e social, dada a
facilidade dos meios de transporte e de comunicação.
279 Hoje, existem várias formas de acesso a essa informação, como por exemplo: a partir de sites nacionais e
internacionais, na internet, relacionados com as viagens, a partir de roteiros e de guias de viagens, em várias
revistas temáticas, como por exemplo, Guia mensal da cidade de Lisboa “Follow me Lisboa”, o Guia Michelin, a
revista, a Volta ao Mundo, que mostram e sugerem itinerários flexíveis, com a indicação discriminada de lugares
formas de acesso aos lugares, condições de viagem (o alojamento, os transportes, a alimentação), o tipo e
qualidade dos serviços prestados, valores pecuniários, requisitos legais, cuidados a ter, ao nível da saúde,
alimentação, segurança, etc. Estas revistas mostram os lugares com as suas imagens e os seus ambientes
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real, e permite a visualização de acontecimentos, que estão a acontecer em qualquer
parte do mundo, dando ao indivíduo mediatizado a experiência e o conhecimento
dessa informação. Esse acesso à informação permite a vivência e as mesmas
referências culturais, igualmente proporcionadas aos indivíduos, que partilham os
mesmos meios de comunicação e de informação.

Este processo acontece estando estes últimos indivíduos, próximos, ou não, do
lugar do acontecimento, ou da informação veiculada, ou mesmo, distantes entre si.

Assim, podemos considerar que já não existe uma dependência absoluta do
lugar, como a única forma formadora do conhecimento, da proximidade social e ou
cultural. Outro aspecto do processo da viagem recreativa e da partilha do
conhecimento, é a forma fácil que hoje se tem ao acesso prévio da informação, do
conhecimento e antevisão dos lugares a viajar.

                                                                                                                                                                                    
idílicos, recorrendo ao suporte da fotografia, que enchem os imaginários dos indivíduos mediatizados, e que
provavelmente, induzem e provocam a necessidade quase imperativa da viagem. Outra forma dos viajantes
recorrem à informação dos lugares são os próprios operadores turísticos locais, que podem fornecer a informação
desejada. Essa informação poderá sugerir duas formas de turismo. A primeira, podemos designar por turismo de
grandes grupos, com “pacotes turísticos fechados”, onde o operador mostra o destino através de panfletos, com a
descrição de informações úteis e estabelece, previamente, todo o itinerário, as condições gerais e específicas da
viagem, alojamento, regime alimentar (Pequeno almoço -P.A.; Meia Pensão - M.P.; Pensão completa – P.C.),
horários,  locais e edifícios a  visitar, custos,  extensões dos programas existentes e não permite mais alterações
específicas, eventualmente pretendidas pelo indivíduo. A segunda forma de viajar, podemos designá-la por turismo
“à la Carte”, como modelo alternativo. Este turismo estará mais direccionado para pequenos grupos e para
indivíduos com o conhecimento prévio profundo dos locais a viajar e o que pretendem conhecer, como, quando e
quanto tempo pretendem despender, por exemplo a Câmara Municipal de Lisboa, tem uma publicação mensal
designada, o Guia mensal da cidade de Lisboa “Follow me Lisboa” , onde consta a descrição dos principais
eventos culturais a acontecer na cidade de Lisboa. Este guia, também, enuncia os principais monumentos e
museus da grande Lisboa, com uma breve descrição do edifício, refere nomeadamente, os edifícios que são
classificados como património mundial da Unesco, património da humanidade; refere, ainda, os seus horários de
abertura, com os contactos, e com as formas de transporte e de acessos públicos, aos locais a visitar. Este guia
enuncia e fornece a informação dos vários locais de comércio qualificado, dos locais de diversão, dos restaurantes
e dos hotéis. Dá uma relação seleccionada do inventário do Património Monumental. Este guia elege um conjunto
de monumentos a visitar, com uma informação direccionada ao visitante, que poderá dirigir-se aos monumentos
pelos seus próprios meios. Esta forma de viajar poderá estar associada ao projecto pessoal dum indivíduo, que
tem a possibilidade de escolha, consoante a sua personalidade, a sua cultura, as suas necessidades, também,
pela sua disponibilidade financeira extra e de tempo extra, para realizar actividade do lazer direccionada. Assim,
ao dirigir – se à operadora turística, o indivíduo traça o seu plano, estabelece os seus objectivos, delimita as suas
opções, identifica os riscos e prospectiva os resultados. A operadora TopAtlântico para além dos folhetos dos
“pacotes”, atrás descritos, tem um catálogo direccionado a esses indivíduos, que consideram ser cada vez em
maior número, cujo título nos parece claro, “Mundos sonhados, Onde não há turistas, só viajantes”,  e
acrescentam, “(…)no mundo, existem lugares que, pela paisagem, pelo ambiente, fazem a diferença. Lugares que
merecem ser descobertos com calma, ao seu ritmo, sendo você quem decide quando quer ir, quantas
noites, em que hotel, o que visitar(…)”.
 Foi a pensar em si, viajante de séc. XXI, que resolvemos fazer os Mundos Sonhados.
Para isso, pensámos em alguns dos nossos destinos preferidos e combinámos, na medida certa, alguns dos
nossos Hotéis, Spas, Circuitos ou Cruzeiros favoritos.
Porque existem sítios perfeitos que merecem hotéis mais que perfeitos.”
A operadora considera que uma das grandes modas actuais em termos do alojamento é…, e voltamos a citar a
operadora, “ é o regresso ao tempo em que os Hotéis não serviam apenas de abrigo para dormir mas eram parte
integrante e muitas vezes, um dos pontos altos das viagens. Revistos os conceitos, adaptados os edifícios,
inseridas as novas tendências, eis alguns exemplos da sempre inventiva arte da hospitalidade”.

Este tipo de catálogo dá-nos um conhecimento prévio, dos ambientes, da paisagem e dos locais idílicos, e
hotéis de charme, a visitar, quase com a garantia do tempo e custos bem empregues. Sobretudo este catálogo
distingue, caracteriza e separa os dois tipos de turismo, o de massas, dos turistas e o individual ou de pequenos
grupos. A operadora, anteriormente citada, considera que existe mercado para os dois tipos de turismo,
suportados na seguinte perspectiva: se o mercado necessita, então dá-lhe o que ele pede; se o mercado permite,
então desenvolve-o e explora-o.
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Essa actividade mediatizadora de divulgação cultural dos diversos organismos
passa pela publicação de livros temáticos, pela publicação de edições periódicas, pelo
estabelecimento de eventos, seminários, encontros, exposições ou outras formas
pertinentes de difusão da informação desse legado cultural.

Sobre essas acções de divulgação, destes organismos, podemos salientar
várias publicações, que têm esse fim mediatizador, que implicam directamente a
relação do Património com o Turismo - e do Turismo com o Património.280 281 282

                                                  
280 Como são por exemplo: a edição da DGEMN, Direcção – Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, com o
título, “Caminhos do Património”, que evoca os 70 anos da sua existência, e mostra a pluralidade de opiniões dos
seus intervenientes, donde, salienta-se, a diversidade de abordagens ao tema do património, motivada por
perspectivas críticas no processo de intervenção no património arquitectónico em Portugal, desde 1929 a 1999. Ou
seja, esta edição tem como objectivo a formação e a divulgação do saber acumulado, dessas mesmas
experiências, na prevenção e intervenção do património. Este documento aborda, duma forma retrospectiva, o seu
nascimento e herança dos seus serviços, suas intervenções e seus contributos, nomeadamente, na discussão e
elaboração da Carta de Veneza, já referida anteriormente. Esta edição ilustra e documenta, através de
documentos, de projectos e da fotografias de época, as intervenções, desde 1929 a 1999, com os seus métodos,
as suas técnicas e as tecnologias utilizadas. Ou seja, aborda os seguintes temas: a inventariação do património
arquitectónico, suas fontes documentais, as Cartas de risco, o comportamento sísmico nos monumentos; os
projectos de instalações especiais; a formação, para intervir no património, o papel da memória e seus suportes
físicos, assumidos como um bem colectivo e, por último, apresenta um conjunto alargado de intervenções, no
espectro patrimonial com as suas metodologias de suporte e seus projectos.
281 Estas intervenções, no espaço patrimonial monumental, contemplam as seguintes obras, nos monumentos
nacionais: a Sé de Lisboa; a Igreja de Paço de Sousa; o Castelo de Lanhoso; o Mosteiro de Alcobaça; o Paço dos
Duques de Bragança; a Igreja de Santa Engrácia, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Castelo de São Jorge; o
Mosteiro de Santa Clara, de Vila do Conde, de Santa Clara, de Santarém, de Jesus, de Setúbal e Lorvão.
Por exemplo, a DGEMN, apresenta, também nesta edição281, as suas encomendas, de obras públicas novas de
raiz, no período Estado Novo, suportadas na nova monumentalidade, e a primeira e segunda série de Pousadas
de Portugal, de raiz e em Monumentos Nacionais, inscritas num programa de unidades hoteleiras regionais, sob a
tutela do Secretariado de Propaganda Nacional, mais tarde, designado por Secretariado Nacional da Informação,
Cultura Popular e Turismo, que mostravam a preocupação do estado em promover e divulgar a casa portuguesa e
o turismo no meio rural.281 Nos anos cinquenta e sessenta, a DGEMN promove um conjunto de obras de
adaptação de monumentos nacionais, que visava dar uma nova finalidade funcional, a de Pousada Nacional –
Monumento Nacional - Ícone – símbolo Nacional.

Essas pousadas nacionais teriam, necessariamente, uma dimensão de Monumento, que veriam a sua
monumentalidade reforçada pela obra nova e pela nova função, evocativa dos altos valores nacionalistas, que
atrairiam um grande número de visitantes nacionais e estrangeiros.281 Nos anos setenta, assistiu-se a um novo
ciclo de intervenções nas Pousadas Nacionais, agora, não sob a tutela da DGEMN, mas sim, da ENATUR,
Empresa Nacional de Turismo. Este novo ciclo irá evidenciar uma nova relação das pousadas, com o património,
com os lugares urbanos e com autoria dos projectos. Este ciclo, sob a alçada da ENATUR, irá estabelecer um
plano de desenvolvimento turístico nacional e expansão do mapa de pousadas no quadro nacional. Os lugares
seleccionados e património intervencionado, evidenciavam a nova leitura da Comissão Nacional Portuguesa do
Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios - CNP/ICOMOS, e da UNESCO, que consideram nas
recentes Cartas o Sitio e os Lugares urbanos como objectos de valor patrimonial e, portanto, alvo de salvaguarda
e de intervenção por parte deste organismo.

Assim, nesta década os objectos das intervenções são ampliados, para além dos Monumentos Nacionais, dos
castelos, dos fortes e dos mosteiros, passam a ser objecto de intervenção, também, as pousadas com forte
compromisso e ligação ao lugar urbano, os centros históricos e as aldeias rurais. Nota-se também a alteração da
metodologia de intervenção. Neste ciclo a metodologia da intervenção é mais interventora, ao nível do processo de
concepção espacial do projecto, e menos de mera conservação do património, como havia sido no ciclo anterior
dos anos cinquenta/sessenta. Para esse facto contribuíu a postura de valorização do acto do arquitecto e sua
autoria, de forma a valorizar também o objecto intervencionado.
282 São exemplo, deste mesmo período, as seguintes pousadas: a Pousada de Santiago, no Castelo de Palmela,
inserida no centro histórico de Palmela e inaugurada em 1979; a Pousada de Nossa Senhora da Oliveira,
integrada no centro histórico de Guimarães, inaugurada já no principio da década de oitenta. Esta pousada teve
como objecto de intervenção, um conjunto de edifícios, obtendo – se assim, uma função urbana agregadora, tendo
tido, como resultado, a valorização da intervenção patrimonial, desse centro histórico; a Pousada de D. Dinis em
Vila Nova de Cerveira, da autoria do arquitecto Alcino Soutinho e inaugurada já no princípio da década de oitenta.
Esta pousada encontra-se no centro histórico e dentro das muralhas desta Vila. O local seleccionado encontrava-
se, à data do projecto, num estado de abandono e com forte carência de revitalização urbana. A intervenção
pautou-se pela reorganização de várias casas distintas, afectando-as à pousada e dando-lhes um novo suporte.
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O objectivo principal mediatizador destas edições é o de permitir uma leitura
profunda do património nacional, dos seus objectivos, dos seus objectos de estudo e
da forma da sua valorização. Permitem a consciencialização dos indivíduos, do valor
do seu próprio património; do seu cadastro e seus sistemas de informação integrada;
das suas metodologias aplicadas; dos seus processos operacionais de prevenção, de
intervenção e de salvaguarda nos objectos patrimoniais; dos seus programas de
financiamento, dos seus processos de gestão, e dos seus planos estratégicos.283 284

                                                                                                                                                                                    
Esse suporte desenvolvia-se a partir  da estruturação funcional, dessas várias unidades residenciais isoladas; a
Pousada da Aldeia de Monsanto, inaugurada já no princípio da década de oitenta; e a Pousada de Santa Marinha
da Costa, em Guimarães, da autoria do arquitecto Fernando Távora, como processo e obra iniciada no final da
década de setenta e concluída em 1985. Tratava-se de respeitar o lugar e de recuperar e ampliar de forma aditiva
o Convento de Santa Marinha da Costa, que se encontrava parcialmente em ruína. Este processo teve como
metodologia de concepção activa da aplicação de parte dos conteúdos da Carta de Veneza, mais especificamente,
no que respeita, o evidenciar e o demarcar a parte da obra nova ampliada, com a utilização de conceitos espaciais
e materiais e tecnologias de construção, distintas, da parte do monumento já existente. Na parte recuperada,
imperou o espírito da intervenção da obra recuperada “respeitada”, mas activa, também, pautada pelo respeito da
vivência monástica, sempre muito realista, quanto submetidos a novas necessidades espaciais e funcionais, e
sempre consciente das consequências dessas transformações do monumento.
Nos anos noventa a rede de Pousadas de Portugal foi alargada, tendo sido os seguintes monumentos, entre
outros, recuperados e transformados em pousadas com metodologia de intervenção, mais ou menos interventoras
e afirmativas, ou suportadas na interpretação do local, ou na sua história, ou ainda, nas obras de interiores, os
ambientes neo-mediavais. Poderão ser dadas como exemplo as seguintes pousadas: a pousada do Castelo do
Alvito; a pousada de São Francisco, em Beja; a pousada Dona Maria I, no Palácio de Queluz; a pousada D. João
IV, em Vila Viçosa; a pousada de Dom Afonso II, no Castelo de Alcácer do Sal; Na continuidade do caminho já
iniciado nos anos oitenta, em que a afirmação da metodologia da intervenção, é mais interventora, ao nível do
processo de concepção espacial do projecto, ou seja, demarca a obra nova da recuperada e o facto de se
considerar a valorização do acto do arquitecto e sua autoria, como forma a valorizar também o objecto
intervencionado, surgem três obras de referência pelas suas características arquitectónicas intrínsecas: a pousada
de Flor da Rosa, no Crato, da autoria do arquitecto João Luís Carrilho da Graça; a pousada de Terras do Bouro,
em Amares, da autoria do arquitecto Eduardo Souto Moura; a pousada de Nossa Senhora da Assunção, em
Arraiolos, da autoria do arquitecto José Paulo dos Santos.
Este quadro nacional, de 43 unidades hoteleiras, inseridas em monumentos nacionais, em locais históricos e em
meios regionais, dispersas por Portugal, formam em si, um corpo patrimonial, que se suporta na actividade
turística, para a sua viabilização económica e em simultâneo promovem a sua própria salvaguarda e prevenção, e
são ainda um suporte válido da oferta turística nacional. Cumprem, assim, vários objectivos a que estes
organismos se propõem: o estabelecimento de operações sistemáticas de inventariação; o estabelecimento de
processos de cadastro e mapeamento; o desenvolvimento de estudos e pesquisas no âmbito da preservação
ambiental e da paisagem, da defesa dos ambientes rurais e urbanos de interesse cultural, do património edificado
material e imaterial; o desenvolvimento de campanhas de informação, de divulgação e a promoção dos seus bens
culturais e promoção da educação, da formação patrimonial de indivíduos.

Nesta edição são, ainda, apresentadas as novas obras públicas, no período do Estado Novo, suportadas na
nova monumentalidade, designadamente, O Edifício do Comando da Escola Naval do Alfeite, e Edifício da
Direcção das Construções Navais, em Almada, dos arquitectos Rebello de Andrade, (irmãos); A Casa da Moeda
em Lisboa, do arquitecto Jorge Segurado; o Bairro de Casas Económicas de Caselas, em Lisboa; nos anos
setenta, a Embaixada de Portugal em Brasília da autoria do arquitecto Raul Chorão Ramalho; e, recentemente, o
Laboratório de Investigação Veterinária em Vila do Conde, da autoria dos arquitectos João Álvaro Rocha e José
Manuel Gigante.
283 Outro organismo público afecto ao Ministério da Cultura, que detém a salvaguarda em Portugal do Património
Nacional é o IPPAR, Instituto Português do Património Arquitectónico. Este organismo publicou, no ano de 2000,
uma edição, com o título “Património - Balanço  ( 1996 – 1999) e Perspectivas  (2000 – 2006)”, que é uma reflexão
sobre as políticas patrimoniais efectuadas no período em cima referido  e  tentativa duma nova visão do
património, suportadas por um forte  apoio e controlo financeiro.
Estabelece três pontos de desenvolvimento dessa mesma política. O primeiro ponto diz respeito à interpretação do
património com uma leitura alargada num âmbito humanista. Essa leitura é suportada nos conceitos estabelecidos
na Carta de Veneza. O segundo ponto refere-se à abrangência global das intervenções no património. Ou seja, os
estudos a desenvolver deverão ser multidisciplinares e faseadas no tempo. O terceiro ponto foca a importância
decisiva, da gestão integrada, apoiada na descentralização e na contratualização, envolvendo as comunidades, os
vários agentes económicos e grupos associativos na intervenção e preservação do valor patrimonial.
284 Por exemplo, quando consultámos no local ou através do seu site, a AGETUR, agência de turismo do
governo de Goiás, verificámos que este organismo tentou estabelecer como estratégia mediatizadora de
implementação de turismo, uma leitura da informação diversificada, com vários percursos turísticos



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 141

Outro exemplo de publicação, por parte dos organismos relacionados com as
actividades turismo, de lazer, que utilizam os bens patrimoniais classificados é a
informação disponível em forma de catálogo informativo. 285 286

Nesse sentido, podemos considerar que estas actividades de lazer vão ser
realizadas em lugares e em edifícios para além da actividade de lazer, propriamente
dita, têm em simultâneo, a oferta da componente patrimonial. Isto é, permitir-se-á que
essas actividades de lazer se desenvolvam, em parte, com a fruição da função base,
por exemplo, hoteleira,287 ou museológica, e em simultâneo, esse mesmo lazer
permitirá o confronto mediatizador com os vários objectos de valor patrimonial.

Outro exemplo que pode ter esta bivalência é a actividade do eco turismo, que
pode ser realizada em parque naturais, classificados como património da
humanidade. Ou seja, este objecto patrimonial pode permitir a fruição da paisagem
natural, a paisagem transformada, que está associada à actividade lúdica de
espectáculos culturais, efectuados e encenados em jardins históricos, ou nos seus
palácios, ou no edificado patrimonial; ou ainda, nos seus museus que estão
integrados no próprio objecto patrimonial.288

                                                                                                                                                                                    
específicos, apostando claramente num turismo diferenciado, para viajantes com interesses também mais
específicos.
A AGETUR estabeleceu um conjunto de caminhos a visitar, com roteiros específicos de municípios e de lugares a
visitar, e com sugestões de programas de actividades a implementar. Estes programas e caminhos estão
associados às seguintes formas de turismo temático: o Turismo Aventura; o Turismo de Negócios; o Turismo
Religioso, o Turismo Cultural, e o ecoturismo. Este organismo estabeleceu os seguintes quatro roteiros temáticos:
o caminho do sol; o caminho das águas; o caminho do ouro; e o caminho da biosfera. O caminho do ouro é o
roteiro associado aos locais e ao período colonial de extracção do ouro e que tem uma relação mais directa com o
objecto patrimonial. Neste roteiro foram considerados como municípios turísticos as seguintes localidades: Goiás,
a antiga capital do estado de Goiás, anteriormente, designada por Vila Boa de Goiás; Pirenópolis, anteriormente,
designada por Arraial de Meia Ponte; Corumbá; Pilar de Goiás; Jaraguá, anteriormente designado por Arraial do
Corgo, Córrego de Jaraguá. Sobre estes locais, este organismo, tem um papel descritivo, informativo e sugestivo,
de um conjunto de actividades, de programas e de acontecimentos e datas afectas a esses mesmos locais,
nomeadamente, os seus eventos, as suas festas populares, o seu artesanato, a sua gastronomia, os seus festivais
anuais, os seus caminhos e lugares ecológicos e desportivos, e o seu património. Este organismo tem um conjunto
de dados estatísticos relativos às diversas actividades turísticas, que permitirá ao indivíduo interessado, uma
análise pormenorizada desse sector de actividade. Desta análise verificámos que talvez será, ainda, possível
apontar outros “caminhos de turismo” suportados no turismo cultural, no seu património e na sua topologia
específica do Lugar, com metodologias de suporte, das quais falaremos aquando da análise do caso de estudo
desta investigação. Esses “novos caminhos” poderão ser uma mais valia, cremos, na compreensão do Património,
da sua Topologia do Lugar e do seu Território, no Estado de Goiás.
285 Em Portugal, especificamente em Lisboa, consultámos o ICEP, - I.T.P., Instituto de Turismo de Portugal.
Verificamos que para além da oferta generalizada dos “pacotes” de turismo, também é possível, obter a
informação turística, com maior profundidade, mais diversificada e mais destinada ao turismo dos viajantes.
286 Essa informação será apresentada nos catálogos sobre várias regiões de Portugal. Serão consideradas as
seguintes regiões: Porto e Norte de Portugal; Beiras; Lisboa; Alentejo; Algarve; Madeira e Açores. O ICEP,
agora recentemente, designado por I.T.P., Instituto de Turismo de Portugal, tem, ainda, um outro catalogo, mais
especifico e direccionado a este tipo de turismo, designado por ” Portugal go deeper”, que tem um conjunto de
rubricas de lazer com informações e com várias sugestões, nomeadamente, as seguintes temáticas: os locais
românticos; a gastronomia e os locais gastronómicos de referência; os lugares culturais e os museus de
referência; os locais, acontecimentos e as actividades mais radicais, designadas por “alta energia”; os lugares e
actividades de descanso e o eco-turismo,“kick back, relax”; e, por último, os locais e actividades com o gosto pela
aventura.
287 Esta actividade hoteleira, poderá ser realizada nas Pousadas Nacionais de Turismo, já anteriormente, referidas.
288 Por exemplo, na cidade de Goiás, no Brasil, em que a antiga Casa da Câmara Municipal foi transformada em
Museu das Bandeiras, ou a Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, hoje transformada em Museu da Boa Morte,
que tem no seu espólio grande número de imagens de santos do período barroco, nomeadamente, do escultor
Veiga Valle, escultor do século XVIII, ou por exemplo em Lisboa, em que o Antigo Picadeiro Real foi transformado
em Museu dos Coches, ou ainda o caso do Mosteiro do Jerónimos, que adaptou parte do seu espaço com o fim
museológico, hoje alberga também, o Museu da Marinha e o Museu Nacional da Arqueologia; Ou ainda a parte
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Podemos ter ainda, como outro exemplo de publicação, destes organismos,
afectos ao turismo e ao património, os documentos que estão disponíveis em forma
de agenda.289

                                                                                                                                                                                    
comercial e divulgação da informação do turismo e do património, que poderá estar instalada, também, nesse
edificado patrimonial. É caso dos postos de turismo do ICEP, por exemplo do Palácio Foz, ou as lojas do IPPAR
nos Mosteiros de Alcobaça, da Batalha, Jerónimos e Palácio da Pena na Serra de Sintra.

289 Sobre Lisboa  este tipo de formato de publicação de turismo cultural para viajantes, podemos ainda considerar
como exemplo, a autarquia local, a Câmara Municipal de Lisboa, que desenvolve acções de divulgação dos seus
bens e eventos culturais através da publicação da Agenda Cultural de Lisboa, - AGENDA LX, Outubro04, que
também, se enquadra, precisamente, nesse papel de mediatizador de informação, por ser o veiculo dessa
informação oferecida com um sentido, de  pluralidade de roteiros de divulgação, de oferta cultural diversificada,
com múltiplas interpretações das vivências, com múltiplas vibrações urbanas e com energias que  marcam e
definem a cidade. Esta nova agenda cultural considera, no seu editorial, que o seu objectivo, terá como alvo, os
diferentes públicos e será para aqueles que queiram viver e visitar Lisboa, que queiram descobrir e amar a cidade.
Refere o editorial desta revista que passamos a citar “ Lisboa, cidade capital, cidade da História e dos grandes
acontecimento culturais, sociais, políticos e urbanos, mas também a cidade de hoje e das novas gerações. A
cidade que queremos cosmopolita e anfitriã de diferentes línguas e povos, mas ainda e sobretudo essa cidade
íntima e secreta, casa e abrigo de cada um de nós. A cidade das memórias e dos sonhos futuros”. Assim, esta
agenda tem novas rubricas e temas que evidenciam essa cultura múltipla e plural de quem habita e visita a cidade.
Cremos que o seu primeiro artigo, “entrevista a Anísio Franco - lisboeta”, evidencia bem essa postura do viver o
turismo – em  tempo lento, em contínuo, ou turismo dos viajantes, ou turismo da descoberta, do deambular, como
tal passamos a citar algumas partes da entrevista por considerar-mos expressivas da referência da sua cidade,
com a topologia do lugar, com  o património, nem sempre só o monumental, e com o turismo em tempo lento.
Apresentação -  “ Um deste dias, Anísio Franco saltou da cama e resolveu ir a pé do Rossio até ao Cacém.
Quando tinha nove anos, deixaram-no nos Jerónimos e teve de caminhar sozinho até casa, na Portela de
Sacavém. Prometeu então que haveria de conhecer todas as ruas da cidade. Técnico superior do Museu Nacional
de Arte Antiga, 40 anos de idade “,. Entrevista -  “pergunta - Se quiser mostrar a cidade a um amigo de fora qual é
o primeiro sítio onde o levava?,… resposta, A um miradouro, obviamente. Lisboa vive disso, do relevo. Como eu
moro na Graça, a primeira coisa que faço com os amigos é espetá-los numa varanda de Lisboa, para que
percebam o relevo da cidade. Pergunta – A cidade ainda é capaz de surpreendê-lo? …, Resposta – Todos os dias.
Sinto-me sempre um turista na cidade. Nunca me sinto definitivamente como uma pessoa da cidade. Mais que
surpreendido, fico comovido quando encontro uma rua que nunca vi,… Então comecei a fazer um roteiro muito
sistemático de conhecimento da cidade. Peguei num roteiro que se dava no Palácio Foz aos turistas e comecei por
conhecer os museus todos. Depois, foi mais vasto. Parti para todas as igrejas. Mais tarde, já com interesses
patrimoniais muito definidos, passei a encontrar-me com um amigo, às 9h.30 da manhã, no Terreiro do Paço, e
seguir um roteiro especifico…. Mas uma cidade não é só património. Uma das riquezas são as pessoas. Detesto
cidades frias. …. Pergunta – Por exemplo? Resposta - Praga. Parece uma bonecada, uma Disneylândia, Foi
restauradissíma à maneira dos países de leste, … interessa-me a cidade que é vivida… Entrar no particular das
visões da cidade…. Pergunta - que passeios gostaria de oferecer às pessoas?… resposta – Imagino um
percurso que passe pelos monumentos, igrejas, museus, conventos, mas em que ao mesmo tempo as
pessoas deixem as outras entrar dentro das suas casas. Um percurso simpático, com um grupo pequeno
de pessoas, em que eu possa ir tomar um refresco ou um chá. Sentir a cidade por dentro e ver como ela se
desenvolve.”
Com esta visão deste lisboeta, verificamos que poderá existir para alguns indivíduos uma visão que contraria a
visão dos lugares sujeitos à forma instrumentalizada de interpretação da cidade objecto, dum turismo de massas.
De facto hoje, contrariamente à instrumentalização pré-concebida do turismo, existem novas tendências,
nomeadamente, na oferta hoteleira, que evidenciam uma tentativa de personalizar e diferenciar os espaços e
ambientes. Estas tendências nos anos noventa que passaram por desenvolver algumas soluções de ambientes
“Ultrachic, falsamente despojados, estéticos e materialistas com cozinhas Bultaup”, (Ver revista Volta ao Mundo,
pp.52, com o tema de artigo - Tendências) no princípio deste novo milénio, estes novos viajantes, mais se
poderiam chamar novos habitantes, pois os novos ambientes são perspectivados mais como lugares e espaços
habitacionais, como por exemplo, os ambientes dos hotéis que projectam ambientes retratados nos “lofts”
habitacionais, sempre bem desenhados e diferenciados, para proporcionar ao viajante o “stylecity”, e livestyle, ou
seja os ambiente e vida retratada com design. Hoje, os espaços de hotel são projectados para os “novos
modernos” também já denominados como os “global nomads”. Estes novos conceitos de hotéis, como são
exemplo, o Hotel Ripa, em Roma, o Habita, na Cidade do México, o Hotel Unique, em São Paulo, o Hotel Derlon,
em Maastricht, o Mercer, em Nova Iorque, o Hotel OMM, em Barcelona, o Moog Hotel, em Sydney, e o Hotel
Claska, em Tóquio, que não se pautam pelo número de estrelas, mas sim, pela imagem e outros serviços
proporcionados aos seus viajantes – habitantes. Por exemplo, o hotel Park Hyatt Zurich, localizado na área
financeira e comercial da cidade de Zurique, proporciona aos seus viajantes de negócios um apoio completo de
secretariado, Health club, e um serviço designado por Ultimate Sensory Experience, que oferece um serviço de
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Assim, podemos considerar que estas novas tendências mediatizadoras, e as
vivências, referenciadas nestas fontes de informação também elas mediatizadoras
vão, hoje, potenciar a personalização e diferenciação dos lugares e dos ambientes,
por via indirecta e vão, também, promover a ocupação do tempo de lazer e as suas
vivências de forma diferenciada. Essa gestão de tempo, no caso específico, na
interpretação do património, vai produzir dois tipos de leitura da vivência desse
mesmo tempo de lazer.

Com efeito, podemos encarar estes dois tipos de leitura mediatizada, segundo
a interpretação da vivência do tempo, associada ao património. Isto é, podemos
interpretar a diferenciação da vivência do lugar e do edificado, segundo a leitura
desse lugar, quando vivido temporalmente, de forma mais lenta, diversificada, com
mais interacção com o lugar captado e absorvido, ou então, vivido de forma mais
instantânea, imediatista, mais rápida, mais incisiva.

Esta leitura de vivências experimentadas e captadas de forma distinta, permite-
nos considerar que podem existir duas vias temporais, que originam uma diversidade
da estabilização cognitiva estrutural, da representação do edificado e do lugar
patrimonial. Ou seja, podemos admitir, que é segundo a vivência do factor tempo que
há divergências da compreensão desse mesmo património edificado e do lugar.

Nesse sentido, podemos estabelecer que se torna necessário que existam
objectos que simbolizem a referência do valor patrimonial como a afirmação de um
ícone, que vai ser interpretado, agora, como sendo um marco representativo da
imagem da cidade, do edificado e pode ser absorvido como sendo dum símbolo forte,
que permite as duas formas de vivência do tempo do turismo, e que ambas permitem
a estabilização cognitiva estrutural da representação do lugar.

 Dito de outra forma, podemos considerar que a identificação da representação
do lugar, tanto pode ser adquirida através do consumo de imagens em tempo “flash”,
como pode ser lida através duma assimilação em tempo alargado, o que permite ter
uma visão dessa representação do valor patrimonial de forma mais estruturada. São,
com certeza, duas leituras distintas, mas ambas produzem um processamento mental
integrado por subsistemas interconectados, que combinam a informação com a
formação da modificabilidade cognitiva estrutural.

A diferença pode ser a durabilidade da retenção e da solidez, da informação -
experiência armazenada, que, em parte, permite ser manuseada como uma
experiência anterior, na adaptação a situações – experiências novas e ou mais
complexas.

Dado que a privação cultural pode originar disfunções cognitivas, ou pelo
menos, essa mesma privação, pode originar a vulnerabilidade e fragilidade do
indivíduo, considerámos que o indivíduo que está mais apto ao manuseamento da
memória, será aquele que despendeu maior atenção, mais concentração ao acto,
consequentemente, obteve maior entendimento ao nível de percepção, e por sua vez,

                                                                                                                                                                                    
massagens, um jantar exclusivo, uma prova de vinhos, um passeio pela cidade, e a oferta de bilhetes para a ópera
ou ballet.
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pode ter interiorizado uma maior compreensão e amadurecimento das situações e
das experiências vividas, no âmbito do património.

 Estas experiências da vivência do património, tantos dos viajantes como dos
turistas, permitem uma visão mais abrangente dos signos e símbolos duma sociedade
e do seu património cultural e como tal, torna-se uma mais valia, para o
enriquecimento cognitivo estrutural do próprio indivíduo e para a interacção com o seu
meio de origem.

Com efeito, no mapa cognitivo dos indivíduos, o papel da salvaguarda, da
interpretação do património, do seu espólio documental, do seu inventário do
património arquitectónico e dos lugares urbanos, vai servir como suporte interpretativo
da estrutura, da aprendizagem e da referenciação cognitiva do indivíduo em geral.

Esse mapa serve os indivíduos em geral, mas também os indivíduos com
interesses específicos, os investigadores, os pesquisadores, os estudantes, ou os
organismos públicos e privados, nacionais e estrangeiros, e também, ao indivíduo,
visitante ou visitado, pertencente a um grupo colectivo, à sociedade em geral.290

Resumindo, podemos considerar, que nesta perspectiva, esse património
arquitectónico e o património dos lugares devem ser considerados pilares cognitivos
instrumentais, que por sua vez, podem despertar a preocupação dos indivíduos.
Esses indivíduos vão estar atentos à sua cultura ou às culturas visitadas, e vão querer
estar e ficar familiarizados com o destino e com a valorização, desse património
material, natural ou transformado e edificado pelo homem. Este sentido revela-se, ao
nível dos seus conteúdos, inseridos, bem como com o património imaterial, que é a
identidade, desse grupo, e que vai ser considerado e avaliado como sendo pertença
da Humanidade.

Nesta perspectiva de património arquitectónico e dos lugares urbanos,
pensamos que, hoje, é por serem colocados em evidência os referenciais da
expressão cultural das colectividades, eventualmente transmitidos pela
arquitectura e pelo desenho dos lugares, indissociável do lugar físico natural, é
que assistimos à evolução do conceito património, vendo os seus objectos de
estudo, agora, mais alargados, nomeadamente, aos lugares urbanos e ao
território. Lugares esses, que são configurados, não só pela ordem, o belo e o
prazer na cidade, mas ainda obtidas pela leitura do prazer vinculado ao lugar
natural ou pelo lugar rural.

                                                  
290 Esta globalidade cultural terá vantagens imediatas, nomeadamente, económicas, nos domínios da oferta e
procura turística e da gestão da entidades locais. Segundo, João Albino Silva, Professor Catedrático da
Universidade do Algarve, in revista RT&D, Revista Turismo e Desenvolvimento, de Setembro de 2004, Ed.
Universidade de Aveiro, esta globalização cultural, associada à transnacionalização das empresas, à constituição
duma nova economia, suportada nas áreas do conhecimento e dos meios tecnológicos de ponta, e ainda, dada a
facilidade de execução das viagens, a baixo custo, permitirá, a qualquer indivíduo, de qualquer parte do mundo, a
obtenção cognitiva da diversidade do legado cultural e patrimonial das comunidades locais. No entanto, não
deverá ser descurada a perspectiva e a compreensão do impacto que esse turismo, quando massificado, causará
às comunidades locais e aos lugares. Ou seja, o risco da museificação, talvez, quando excessiva, ou o impacto do
desgaste, da rotura física e das alterações de usos, que os lugares e os grupos de indivíduos locais, ficarão
submetidos, e consequentemente, lhes poderá causar a sua perca imaterial de identidade, de autenticidade, e no
limite, a perda material, física do objecto cultural, no património arquitectónico e no património dos lugares.
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Podemos, ainda, referir que considerámos que este conceito de
património só existe porque, nós próprios queremos, que ele exista, porque
queremos, por nossa vontade, transpor esse objecto, o agora, entendido como
valor patrimonial, para o espaço no presente. Ou seja, o sentido de valorização
do objecto do espaço-tempo do passado, só faz sentido porque queremos trazê-
lo e experimentá-lo, nas suas variadas componentes, como sendo um objecto
reposicionado, no espaço temporal, ainda, do presente.

O espaço-temporal histórico torna-se um espaço-temporal
contemporâneo,291 no sentido, da reposição no presente do seu valor histórico
patrimonial. Valor esse que pode ser atribuído por vários sistemas e
instituições. Valor esse, que pode ser atribuído, por critérios mais objectivos,292

ou por critérios da sedimentação histórica, tanto da sua identidade, como da
sua própria memória, agora entendida no espaço temporal do presente.

Este é nosso conceito de património que está associado à experiência da
vivência do espaço-temporal do passado, agora vivenciado no presente, através dum
suporte, aqui associado à arquitectura e ao desenho dos lugares, indissociável do
lugar físico natural. Deste modo, considerámos como objecto desse estudo particular,
a experiência da vivência desse património, no nosso caso, da intervenção
portuguesa colonial, especificamente, no Brasil, no século XVIII, no estado de Goiás,
sujeitando-o à experiência dessa vivência e à aplicabilidade destes factores e desses
critérios, nomeadamente, a topologia do lugar, nos seus centros históricos, nas suas
intervenções urbanas e nos seus objectos arquitectónicos.

Desta forma, pretendemos verificar, nesses mesmos objectos, a aplicabilidade
desses factores associados ao seu passado recente, ou ao seu passado-passado, ou
seja, a sua sedimentação histórica,293 e o seu valor objectivo.

Assim, pretendemos experimentar os critérios tidos como factores
determinantes na interpretação conceito de património – objecto, do território e da
topologia do lugar e na atribuição desse mesmo valor aqui suportado pela
interpretação dos vários sistemas referidos, nomeadamente, do sistema temporal-
emocional, e do sistema físico-morfológico, já referidos anteriormente.

                                                  
291  No sentido em que o espaço temporal será entendido como um somatório de vários tempos, de tempos
psicológicos, de tempos filosóficos, de tempos colectivos, de tempos individuais e de tempos de concretização das
suas vivências, tanto individuais como colectivas.
292 Pela sua qualidade só por si em face aos objectivos pretendidos.
293 Tanto da sua identidade, como da sua memória em si própria.
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Sobre o caso de estudo no entendimento da dissertação

. A adopção de metodologias que suportam o acto projectual.

. O caso de estudo, e o seu processo metodológico da fase de análise.

No âmbito da nossa metodologia e em relação ao nosso caso de estudo, dado
que já foram referidos e estabelecidos, nos capítulos anteriores, os princípios e os
conceitos que suportam a nossa dissertação, podemos agora precisar e desenvolver
a forma do processo metodológico, referido sucintamente no capítulo da “Introdução”,
com essa metodologia aplicada, no âmbito da fase de análise.

 Com efeito, esta metodologia suporta-se, em relação à terceira fase, à fase da
análise, segundo as suas componentes instrumentais e segundo as suas fases
processuais.

Deste modo, podem ser consideradas, na terceira fase desta análise, as
seguintes componentes instrumentais: 1- a recolha de informação bibliográfica,
informação gráfica e documental;294 2- o processamento e a interpretação da
informação obtida, nomeadamente, a interpretação de metodologias aplicadas e a
interpretação morfológica do lugar; 3- a compreensão presencial dos lugares
seleccionados, no âmbito do caso de estudo, que tem um quadro de caracterização
suportado numa abordagem das suas componentes interpretativas de base racional e
emocional.

A análise estrutura-se, primeiramente, com uma avaliação dos antecedentes
históricos, diremos, segundo a forma estruturalista de Foucault, no sentido de apreciar
e avaliar as componentes “invisíveis”295 do caso de estudo. Ou seja, pretende-se
avaliar os antecedentes históricos segundo o seu método “arqueológico”.

Com efeito, podemos considerar pertinente retratar e pôr a descoberto, na fase
da análise, as componentes constituintes do passado296 e assim obter um

                                                  
294 Esta abordagem decorrerá com base na metodologia de investigação referida no plano da dissertação.
295 Ou seja,  neste caso, serão as componentes históricas.
296 Com efeito, no processo de avaliação dos dados históricos assinalámos as seguintes componentes, que já
tinham sido consideras, inicialmente, aquando da aprovação no plano de estudo provisório, ou sejam:
.O território e arquitectura do desenho urbano da cidade portuguesa e seus elementos constituintes;

.. a arquitectura da cidade e seu entendimento na organização morfológica urbana e territorial;

.. o estudo do sistema físico do sítio - lugar e seus elementos potenciadores da estrutura urbana;

.. a identificação do lugar e da paisagem;

.. a cidade cénica e a sua memória como identidade colectiva;

.. o espaço público na cidade; a sua função social(ética, estética e política);

.. o sistema morfológico elementar urbano, metodologia e instrumentos mínimos utilizados; dimensão
restritiva do modelo;

.. o sistema morfológico alargado; a dimensão operativa;

.. a leitura e a constituição do conceito de limite da cidade;

.. o conceito, metodologia e suporte da morfologia urbana; o traçado, a estrutura fundiária do parcelamento e
suas geometrias;

.. o estabelecimento de tipologias urbanas e o recurso ao sistema de modelo;

.. a criação do sistema funcional urbano e sua relação entre o público e privado;

.. a praça e o processo de composição referencial ;

..os elementos constituintes do espaço público e sua definição enquanto modelo organizativo da cidade;
. O contexto especifico do urbanismo colonial português;

.. a evolução da história económica e social portuguesa e seu reflexo no processo da colonização do Brasil;

.. a  cidade e o espaço público;
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conhecimento alargado, desse mesmo objecto.  Ou seja, pretende-se aqui conhecer
os seus processos de formação, a sua evolução, e seu desenvolvimento,
nomeadamente, no que respeita às metodologias de trabalho e às suas componentes
formativas. Este método, permite conhecer a evolução do suporte do conhecimento
científico e cultural, nesse mesmo período balizado e estipulado por nós.

Assim, pretende-se, igualmente, neste processo de análise, estudar,
sistematizar os factores e os sistemas associados ao quadro de caracterização,
definido para este caso de estudo. Pretendemos obter um conhecimento do espaço
temporal contemporâneo, nomeadamente, na visão experimentada, no sentido da
visão pessoal obtida pelos diversos sistemas considerados.297

Desta feita, podemos considerar que uma das componentes tidas como
objectivo da análise desta metodologia, abordada segundo a estratégia referida, é a

                                                                                                                                                                                    
.. a rua/praça  e a sua memória referencial pública;

.. a importância da rua/praça/largo na estrutura de composição da cidade;
.. as cidades portuguesas no Brasil e Ultramar,  anteriores às Cartas de Fundação;
.. a cidade de fundação;
.. as cartas de fundação - fundação de vilas e cidades ultramarinas portuguesas no Brasil;
.. as cidades de fundação hispânica;
.. a divulgação e o conhecimento dos tratados de arquitectura e urbanismo;
.. a cidade defensiva costeira, de afirmação de posse e defesa da costa;
.. a cidade de penetração, defensiva das fronteiras com colónias espanholas do oeste do Brasil;

.  A leitura urbana do espaço, no âmbito do território e da cidade portuguesa no Brasil, na antiga capitania de
Goiás;
. A identificação e estudo das estruturas de suporte do Património, do territorial e da topológica do lugar, na antiga
capitania de Goiás;
.. a cidade de bandeirantes e mineiras na conquista do centro-oeste do Brasil;

  .. o território da Capitania de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso – Geo-morfologia, topografia, hidrografia -
Estrutura física do território;

.. A Villa Boa de Goyás – O Arraial de Meia Ponte – O Arraial de Corumbá – O Arraial de Pillar; O
Arraial de Bonfim, O Arraial de Corgo de Jaraguá, - Aldeia S. José de Mossamedes; A aldeia dos Índios Cayapó -
A Aldeia de Santa Ana:
.  As preexistências e os elementos naturais
. A tipologia urbana -  A estrutura e os elementos principais portantes, geradores do plano
. o plano e a carta de fundação
.  Os percursos urbanos e os movimentos
.  Os lugares e as permanências
. As tipologias edificadoras subjacentes ao Desenho Urbano
. Os traçados e as tipologias – O Quarteirão e os seus edifícios -  O Equipamento específico de carácter
excepcional:

- O Palácio do Governador
- A Igreja
- A Casa da Câmara e a Cadeia
- A Casa da Contadoria da Fazenda Pública
- A Fundição

- O Fontanário

. As estruturas secundárias e elementos de acompanhamento do Plano
- Habitações
- Equipamentos

. O Cais Fluvial

. A Capela

. Os Quartéis

. O Hospício

. O Açougue Público
- As Estruturas Fundiárias Agrícolas

. A Análise comparativa dos planos urbanos das vilas e antigos arraiais de Goiás

297 Neste caso esse indivíduo será personificado em mim e na minha própria experiência vivida do estudo
documental e lugar.
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compreensão, a constituição e a interpretação dum saber fronteiro, no âmbito do
conhecimento dos factores, da razão e da emoção. Ou seja, segundo estes factores,
da razão e da emoção.298 Pretende-se o estabelecimento e a compressão da
formação do território e na constituição do dispositivo edificatório da arquitectura,
geradora do desenho do lugar, quando associado à cidade portuguesa e aos seus
elementos constituintes.

 Partindo da compreensão dessa análise, segundo a sua componente histórica,
podemos dizer que hoje, a leitura, que se faz da cidade portuguesa, foi introduzida
pela forma mediatizadora consubstanciada pela informação obtida pelos diversos
colóquios, seminários, palestras, exposições, publicações, teses, e estudos
científicos. Estes diversos acontecimentos, de partilha de informação científica,
ocorreram, desde finais dos anos noventa, até ao momento actual, e produziram, uma
nova imagem, mais concreta, mais estudada cientificamente, da cidade portuguesa.

Referimo-nos à cidade e ao território produzidos em Portugal e nas colónias, no
período compreendido entre o século XVI e o século XVIII. Hoje pode-se considerar
que este período temporal, permitiu a constituição, dum saber instrumental
sofisticado.

De facto, esses diversos estudos mediatizadores, de autoria de inúmeras
instituições, e de investigadores de várias nacionalidades299 permitiu compreender
esta temática, dado que foram desenvolvidos num âmbito alargado dum conjunto de
estudos sobre a cidade portuguesa e sobre a cidade colonial portuguesa. Esses
estudos, essas investigações, são aplicadas a casos de estudo genéricos, da cidade
em geral, ou aplicados em estudos específicos de situações particulares de
localidades especificas, em Portugal, nas suas colónias, em Espanha e no seu
território colonial.

Estes estudos permitem identificar e dilatar o conhecimento e entendimento do
desenho da cidade, neste caso, da cidade portuguesa, da sua arquitectura e sua
articulação com o território. Estes estudos permitem, ainda, obter o conhecimento da
formação e da metodologia de trabalho aplicada na concepção, desse território,
dessas cidades, das suas arquitecturas.

Esses estudos facultam a compreensão da forma do saber de quem concebeu
e quem produziu essas cidades, no âmbito da sua formação, os seus objectivos, as
suas estratégias, os seus modelos empregues. Desta forma tornou-se possível
conhecer os objectivos dos seus promotores e conhecer os seus resultados.

Assim, possibilitou-se o entendimento da metodologia projectual do espaço e
do lugar urbano e das estruturas de suporte em Arquitectura.300

                                                  
298 O contexto do desenho da cidade portuguesa da sua arquitectura e sua articulação com o território que será
entendido aqui nos termos da especificidade da produção da “ciência do desenho” e como entendimento do modo
de produção e metodologia na concepção e construção destas cidades, nomeadamente nas estratégias e na
construção do território e da cidade, no Brasil.

299  Como por exemplo, portugueses, espanhóis, brasileiros, americanos, e outros.
300 Aliás, neste nosso estudo do caso específico, pretendemos estudar a metodologia do
processo/projecto/execução, na formação do antigo núcleo do Arraial de Sant’Ana, pretendemos estudar o seu
papel na organização do território, aquando de uma fase inicial de assentamento, contrapondo, depois, com os
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Como referimos, esta dissertação tem como base de início de investigação,
também, essa componente mediatizada do trabalho de recolha e da análise de
informação, já realizada, nomeadamente, num estudo científico desenvolvido por nós
anteriormente.301

 Este estudo teve como tema “A Cidade Colonial Portuguesa no Brasil, Século
XVIII, em Vila Boa de Goiás”. Como um facto em paralelo, dessa componente de
informação mediatizada, nessa mesma data, no final do ano de 1999, o núcleo central
da cidade de Goiás, viria a ser classificado, pela Unesco, como património mundial da
humanidade.

Neste âmbito do conhecimento prévio, podemos considerar que, para que haja,
eventualmente, um contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e das
estruturas de suporte em Arquitectura, deve ser estabelecido, como fundamental, o
entendimento do processo do “Desenho”, e dos seus intervenientes, para que haja a
compreensão do lugar e do seu edificado.

Fig.42 Mappa Geométrico de hum Pentágono regular projectado p.ª fortificar a Praça de S. Jozé do Macapá,
desenhado pelo Sarg.to mor Engenh. Manoel Guedes, Escala (ca.1:370), nove braças=(5,4cm), (1759). 1 planta:
ms., color, aguarelado a quatro cores cinza, verde, amarelo e vermelho,  35x52 cm em folha de 39x57. Mostra a
articulação de dois percursos com a porta norte e oeste A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção
Cartográfica da Casa da Ínsua, cota nº28, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

                                                                                                                                                                                    
traçados presentes nomeadamente na Carta Topográfica de 1782 e carta actual, datada do ano 2002. Ou seja,
pretende-se compreender as relações existentes entre a vila e o seu território, nomeadamente na articulação de
percursos de ligação a Arraiais no Estado de Goiás (antiga Capitania de Goiás) e Capitanias circunvizinhas,
nomeadamente, as Capitanias de Mato Grosso e de Minas Gerais. Como tal este estudo tem o seguinte tema:
“Património, Território e Topologia do Lugar no Brasil no Estado de Goiás”.
301 Este estudo foi iniciado no ano de 1997 e finalizado em 1999, com a discussão do trabalho de síntese, no
âmbito das Provas de Aptidão Científica e Pedagógica da disciplina de Desenho Urbano do curso de Arquitectura,
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.
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Para tal, estabelecemos neste processo o nosso entendimento do papel e dos
procedimentos dos engenheiros – militares, bem como a clarificação da sua formação
de base. Ou seja, a formação que lhes permitiu ter um conhecimento científico e
experimental, que lhes possibilitou proceder, a partir do Desenho, o desenvolvimento
de um conjuntos de estratégias, que podemos considerar, bem sucedidas, e que
tiveram como objectivo genérico a constituição e a fixação de um território.

Com efeito, podemos constatar que este processo do desenho foi utilizado
como instrumento pelos engenheiros-militares que recorreram ao processo de
concepção prévia, para que houvesse a consciencialização prévia da obra, suportada
por uma metodologia de intervenção. Podemos considerar que este processo foi
sobretudo desenvolvido e aplicado a partir do século XVII, como sendo um suporte
instrumental principal, e aplicado num contexto projectual, da adaptação do edificado
e do lugar, às várias estratégias de intervenção pretendidas e previamente
determinadas pela Coroa.302

Neste processo de intervenção dos engenheiros-militares verificou-se que,
para além do processo do desenho, são, ainda, produzidos e utilizados, nesse
processo de concepção prévia, um conjunto de manuscritos, que traduzem e
especificam, por escrito, a informação veiculada no desenho, e ou ainda, que
complementam essa informação desenhada, expressando deste modo as orientações
objectivas pretendidas.

 Assim, podemos considerar que esta dupla forma, escrita e desenhada, na
intervenção do projecto, deve ser considerada como sendo uma forma pragmática
aqui encontrada e que transmite de forma completa e eficaz, esse conjunto de
informação considerada necessária para que houvesse a transmissão da informação
aos vários canais administrativos oficiais. Essa informação seria a estritamente
necessária para que se desse a consequente aprovação oficial, e para que se
iniciasse a própria execução da obra, ou ainda, para dar a conhecer à Coroa, o seu
território, as suas cidades e os seus edifícios públicos.303

Com efeito, vai ser este o procedimento da elaboração do desenho como
sendo o suporte prévio do processo de obra, e que veio a ser o procedimento
processual mais utilizado e mais frequente no século XVIII, no período joanino, do
reinado de D. João V e no período pombalino, no reinado de D. José I.

 De facto, é deste período que nos foi possível encontrar, nos vários acervos e
arquivos históricos, nas suas secções cartográficas e iconográficas, a existência de
um conjunto dilatado de desenhos, que tivemos a oportunidade de consultar.

                                                  
302 Essa pretensão será previamente definida em face dos vários objectivos traçados, e será determinada num
dado momento pela Coroa Portuguesa. Ver Beatriz P. S. Bueno, doutorada pela Pontifícia Universidade Católica
de Campinas no seu artigo, “Formação e metodologia de trabalho dos engenheiros-militares: a importância da
“ciência do desenho” na construção de edifícios e cidades”, artigo, in A construção da cidade no Brasil,
coordenação de Manuel Teixeira, Livros Horizonte, Lisboa, 2004
303 Notar-se-á que, normalmente, nem o rei nem os seus altos dignitários da Coroa se deslocavam às colónias.
Para esses devidos efeitos será ainda de salientar que essa informação sob a forma de escrita será normalmente
bastante descritiva e exaustiva e apensa aos desenhos.
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Esses desenhos demonstram a vontade dos engenheiros em suportar a suas
metodologias, com uma sequência temporal. Assim, seria primeiramente executado
um levantamento rigoroso do território, dos locais de intervenção.

Para a execução do levantamento seriam utilizados instrumentos e métodos de
precisão. Nestes levantamentos do terreno e dos lugares seriam assinaladas as suas
características naturais e as características do edificado preexistente.

Fig.43, Territórios do Norte e do Centro do Brasil, Escala (ca 1. 4600 000), 1º de latitude, = (2,4). (C.1746). 1 mapa
com 4fl. Coladas: ms. Color, 59x80 em fl. 59x82. Mostra o caminho da cidade de São Paulo ao Arraial de S.
Francisco do Mato Grosso passando por Vila Boa de Goiás (Villa de Guayás) pela Vila de Cuiabá. Identifica a
estrada de Goyás e o arraial de Amaro Leite, com a seguinte nota, “ Nesta campanha está aranchada a Bandr.ª de
Amaro Leite q. sahiu de Goyazes à 7pª 8an.s a descobrir ouro.” A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da
Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua, cota nºA 13, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

Esse levantamento seria entendido como sendo a primeira forma de
conhecimento do lugar, do objecto a intervir, com um carácter mais preciso. Após a
obtenção desse conhecimento rigoroso de base seria então possível poder aplicar os
conhecimentos adquiridos pela sua formação de base, destes engenheiros militares, e
também, em simultâneo, seria possível que pudessem aplicar as suas capacidades
pragmáticas e intuitivas da compreensão do espaço e do território. Capacidades
essas que são adquiridas pelas suas experiências anteriores.

Estas capacidades permitem a estes engenheiros-militares ajuizarem as
condicionantes encontradas, tanto naturais como do edificado preexistente. E assim,
esse juízo de valor permite, segundo uma determinada metodologia, reformular e
reestruturar de forma adaptativa, os lugares e os edifícios.
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Assim, podemos dizer que estes lugares e edificado foram avaliados e, quando
seleccionados sujeitos à intervenção projectual. Este processo metodológico tem
como base de rigor a “ciência do desenho”. Ou seja, tem como processo
metodológico de intervenção projectual, a implementação da sua formação de base, a
que é sujeita nas Aulas de Arquitectura Militar.

Esses engenheiros, têm no seu processo formação uma orientação aristotélica
entendida, mais por uma via de interpretação pragmática, do que por uma formação
neoplatónica, como será, por exemplo, o caso da formação da escola italiana.304

Essa leitura da formação destes engenheiros-militares é aplicada nas suas
intervenções e nas suas obras, que são obrigadas a uma interpretação topológica, do
lugar, entendida duma forma pragmática,305. Deste modo, este processo de
aprendizagem foi induzido a partir dum método aplicado segundo as orientações
fornecidas pelas Aulas de Arquitectura Militar leccionadas em Portugal e nos
territórios conquistados.

Fig.43, Plano da Cidade do Rio de Janeiro Capital do Estado do Brazil, ( Francisco João Roscio, (ca 1769).(
Escala, 350 Braças).M.I, e in o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, gravura 73, Manuel C.
Teixeira e Margarida Valla, Ed. Livros Horizonte, 1999.

Podemos considerar que este método projectual é empreendido através do
acto do desenho. Ou seja, o acto do projecto, é consubstanciado, pela fomentação do

                                                  
304 Ver opinião de Beatriz P. S. Bueno, doutorada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas no seu artigo,
“Formação e metodologia de trabalho dos engenheiros-militares: a importância da “ciência do desenho” na
construção de edifícios e cidades”, artigo, in A construção da cidade no Brasil, coordenação de Manuel Teixeira,
Livros Horizonte, Lisboa, 2004.
305 Será bem expressa no Tratado de Serrão Pimentel, na obra “ Methodo Lusitanico de Desenhar as fortificaçoens
das Praças Regulares e Irregulares (…) editado no ano de 1680
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entendimento do acto projectual entendido segundo um processo de raciocínio
consciente. Esse processo de consciencialização projectual existia para que, através
do acto do projecto, se detivesse essa capacidade de interpretação propositiva
própria e adequada às várias conjecturas encontradas, tanto naturais como já
transformadas pelos assentamentos preexistentes, ou, ainda, que tivesse a
capacidade de ajuizar, segundo a sua intuição e o seu raciocínio, os meios
disponíveis e necessários para a operação pretendida.306

Fig.44, Planta de um forte Escala(ca.1:3200), 180 toises =(10,9cm)- datação  com base na marca-de-água do
fabricante de Estrasburgo, C& I honig.(1750-1779), planta, ms color,39x50cm, A Mais Dilatada Vista do Mundo,
Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua,, cota nº107, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

Com efeito, esses conhecimentos técnicos e de representação gráfica são
suportados pela consolidação dessas convenções técnicas de representação,

                                                  
306 Ou seja, não se pretendia nestes moldes, na concepção da cidade e dos edifícios, a utilização de modelos
teóricos restritivos e a utilização dos tratados que lhes eram dados a conhecer previamente e aplicados como
soluções encerradas. Bem pelo contrário, o conhecimento desses tratados eram veiculados nessas aulas como
modelos mas que não deveriam ser reproduzidom mecanicamente sem um base crítica, aferida pelo próprio
entendimento do engenheiro-militar.
Este conhecimento que seria obtido em aulas, que no caso do período do reinado de D. João V, teriam também
uma componente dos ensinamentos que permitiriam ao engenheiro-militar a correcta utilização dos instrumentos
de precisão para a execução de levantamentos geográficos dos territórios e levantamentos topográficos dos locais,
onde seriam também dadas as devidas instruções para o correcto levantamento do edificado existente. Desses
instrumentos manuseados pelos engenheiros destacaria a designada prancheta circular moderna. Este
instrumento permitiria a execução dos ditos levantamentos rigorosos, nomeadamente dos “prospectos” dos locais
existentes, ou seja, o levantamento rigoroso do alçado ou vista frontal da localidade. Esses levantamentos viriam a
ser mais tarde realizados, com o auxílio dum novo instrumento, mais evoluído, mais preciso, designado por “oculus
artificialis teledioptricus” também vulgarmente designado por “câmara obscura” ou de “camara escura”.
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nomeadamente, referidas nos tratados de Manoel de Azevedo Fortes, datado de
1722, intitulado “ tratado do modo o mais fácil de fazer as cartas geográficas” e o
segundo tratado, datado de 1729 e intitulado “o Engenheiro Portuguez”307.

Neste âmbito, no caso do Tratado O Engenheiro Portuguez, essas convenções
e códigos estabelecidos passam por especificar, por exemplo, a forma de
representação topográfica do edificado, e da própria obra.308

Fig.45, Estudos das regras de composição de traçados de polígonos irregular fortificados, Luís Serrão Pimentel ,
1680, Biblioteca Nacional de Lisboa, in Luís Serrão Pimentel, Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortificações das
Praças Regulares e Irregulares, Fortes de Campanha e Outras Pertencentes a Arquitectura Militar, estampa 4,
Lisboa e fig. 138, e in o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, Manuel C. Teixeira e Margarida
Valla, Ed. Livros Horizonte, Lisboa, 1999.

Neste sentido, podemos considerar que a importância do ensino e da formação
dos engenheiros-militares, neste período joanino é tida como de vital importância.
Com efeito, parte destes militares que já se encontram nas colónias, nomeadamente,
os militares que se encontram no Brasil, vão ver incluídas estas matérias no seu

                                                  
307 Que segundo Beatriz P. S. Bueno no artigo referido teriam tido, esses tratados, como obras de referência, os
tratados franceses, editados anteriormente, como por exemplo, o tratado de Jacques Ozamam, na sua obra
“Methode de lever les plans et cartes, de terre et de mer, avec toutes sortes d´Instrumens, e san Instrumens”
editado em 1693 “Les Elémens d´Euclide” editado no ano de 1653, 2.ªedição, de Buchotte na obra” Les Règles du
dessein et du lavis”.(…) Editado no ano de 1722 e ainda de Naudin com a obra intitulada “L´Ingénier français”
editado no ano de 1696.
308 Pelo que passamos a citar as indicações expressas no Tomo I, pp. 412, desta referida obra e citada também,
no artigo já atrás referido, de Beatriz P. S. Bueno: “ (…) 1. Toda  obra de pedra, e cal nas Fortificações, que
chamaõ alvenaria, se deve riscar, e lavar, ou dar aguada de vermelho. 2. Toda a obra de terra, se deve riscar, e
lavar de preto. 3. Toda a obra em projecto para executar, se lava de amarello(…). Os caminhos, as ruas das
praças, ou das hortas, os jardins, os pateos, e tudo mais, que he descuberto dentro das Praças, se deve deixar
com a brancura do papel(…)
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processo de formação, já ministrado no Brasil, por exemplo, na formação dada pela
Aula do Rio de Janeiro ( 1698), na Aula da Bahia (1698), na Aula do Maranhão (1699)
ou na Aula do Recife (1701). Importa saber que, no caso português, estas Aulas têm
como matérias curriculares, a matemática, a geometria e a arte de fortificar.309 É-lhes
transmitido, nessas aulas, o conhecimento do Tratado de Vitrúvio e da tratadística
renascentista italiana, nomeadamente, o tratado De re aedifatoria, de Alberti, editado
em 1452310 e ainda o manuscrito de António Rodrigues.311

Estes documentos têm as seguintes componentes curriculares: - a
trigonometria, a geometria, a aritmética e a matemática aplicada, agora com essa
componente direccionada e aplicada como forma instrumental.312

Nestas aulas vão ser ministrados os conhecimentos da tratadística
renascentista italiana e os conhecimentos dos tratados portugueses.313 Nesta nova
abordagem, estes tratados referem, sobretudo, a questão do processo de construção
do edificado de defesa militar, como forma do conhecimento. No entanto, a
aplicabilidade desses conhecimentos vai ser transposta para uma pluralidade de
situações programáticas encontradas no território.314

                                                  
309 Que já eram ministradas, a partir de 1590, pelos jesuítas nas Aulas de Santo Antão,
310 Nomeadamente, no seu tomo I, versava as questões do raciocínio como forma instrumental do processo de
desenho.
311 Considerado o primeiro tratado português, por Rafael Moreira “ A Escola de Arquitectura do Paço da Ribeira e a
Academia de Matemáticas de Madrid”, in Margarida Valla, “A formação teórica dos engenheiros-militares”, in “A
construção da cidade no Brasil”, coordenação de Manuel Teixeira, Livros Horizonte, Lisboa, 2004.
312 Como é exemplo, da longimetria, da planimetria, e da esterometria aplicadas a casos reais, como por exemplo
no desenho das fortificações das cidades, dos seus edifícios estruturantes oficiais, e do desenho rigoroso do
território conquistado.
313 Manuscritos já referidos, que viram a ser editados e seriam considerados quase como sebentas de apoio aos
alunos, dessas aulas de arquitectura militar.
314 Beatriz P. S. Bueno refere-se a essa importância da formação dos conhecimentos adquiridos nas Aulas de
Arquitectura Militar, pelo que cita um excerto da obra “Architectura militar ou fortificação moderna. Dividida em
duas partes a Ignografica a Segunda ortográfica, editada no Anno de 1743. Tomo I (236folhas), de Diogo da
Sylveira Vellozo, Tenente General da Artelheria na praça de Pernambuco, e docente na Aula do Recife que nos
parece bastante elucidativo da importância dada aos conhecimentos necessários para a formação destes
profissionais, bem como a sua metodologia de trabalho, nomeadamente, sobre os procedimentos a desenvolver na
leitura do lugar, pelo que passamos a citar essa obra deste autor que viria redigir três tratados para orientar os
seus discentes:  “ e porque podem ser muytos outros e vários os intentos, deve o Engenheyro ser muyto
circunspecto e previsto para saber bem informar ao Príncipe, e aos seus menistros do Conselho de estado e
guerra, a quem toca a deliberaçaõ dos lugares que se devem fortificar. / Engenheyro chamaõ hoje todas as nações
politicas ao architeto das fortificações, nome que lhe deraõ os peritos da arte militar, porque com engenho e
industria faz tanto serviço nas funções da guerra, quanto os outros soldados com o valor do animo, e forças do
corpo. (…) Deve por tanto ser dotado de hum sublime engenho, e em primeyro lugar deve saber Geometria,
porque sem ella naõ poderá dar razaõ sólida das suas operações: deve saber Arithmetica para  saber dar Razaõ
da soma das despezas: deve saber Riscar, porque seria couza vergonhoza naõ poder mostrar ao General a planta
da fotura obra: deve juntamente ter noticia da architectura sevil, para saber ordenar as fachadas dos portays; as
pontes, os quarteys, os armazéns, e outras couzas que saõ mais próprias desta architectura que da melitar; deve
ter noticias da mecânica para saber conhecer a força de quaisquer instrumentos, e sabellos aplicar quando  lhe
seja necessário. (…) Deycho outras muytas e boas qualidades que deve ter um Engenheyro; finalmente deve ser
valerozo, porque como nos sítios das praças he sua obrigaçaõ traçar as trincheyras dos aproxes, as praças de
armas, as galarias, os alojamentos sobre a contraescarpa, e conduzir estes trabalhos athe o pé das muralhas da
praça opugnada; e estando dentro della he sua obrigaçaõ ordenar as cortaduras e todas as mais obras que se
fazem para reparar a brecha, e prohibir o asalto o que tudo se naõ faz sem hum grande risco de sua
pessoa”(Velozo, D. Architectura militar ou fortificação moderna, 1743, fol. 17v-18, in Beatriz P. S. Bueno,(Pontifícia
Universidade Católica de Campinas; Formação e metodologia de trabalho dos engenheiros-militares: a importância
da “ciência do desenho” na construção de edifícios e cidades).
“ três saõ os modos porque se explica a dispoziçaõ, de qualquer desenho, assim na architectura sevil, como
também na melitar, a saber ignografica a qual he a plana reprezantaçaõ de toda a obra de fortificaçaõ  sobre o
plano horizontal. Ortografia, ou perfil he a Reprezentaçaõ do valo e fosso cortado em ângulos rectos por hum
plano perpendicular ao dito valo e fosso. Scenografia chamada vulgarmente prespectiva, he a pintura da fotura
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Com efeito, vai ser visível na interpretação destes documentos, que o objectivo
principal do ensino e da formação dos engenheiros, é que estes alunos
interiorizassem as metodologias de trabalho consideradas próprias desta actividade.
Estas metodologias contemplam a aplicação e manuseamento de instrumentos e de

                                                                                                                                                                                    
obra como a parecerá aquém a vir de alguã certa distancia.”(ibem op. Citada, 20v-20) (…) “(…)do modo de tirar a
planta do terreno para assento da fortificação: Toda a fortificaçaõ assenta sobre alguma figura geométrica; a
eleyçaõ dessa figura pertence particularmente ao Engenheyro: nas campanhas razas, e livres he fácil de
accomodar qualquer que lhe parecer; porem nos sítios irregulares, e  com altos e bayxos pende esta eleyçaõ da
disposiçaõ do tal terreno, e aqui he que se ve a boa eleyçaõ e pratica do Engenheyro; teve por tanto primeyro que
tudo tirar a planta do sitio, e descrevelo em hum papel com todas as circunstancias para melhor examinar e julgar
se he capaz de huã fortificação Regular, ou se deve ser fortificado irregularmente. Para este exame se necessita
de algum instrunto dos em que ja falamos na planemetria com que possaõ medir, e huã cadea  de arame dividida
por humas argolinhas de dez em dez palmos ou pés; o que assim preparado se signalaraõ com balizas todos os
ângulos que tiver a figura natural do terreno, que supponhamos he o exagono irregular da qual se fará hum
rascunho ainda que tosco em hum papel que servirá de memorial para nelle se escreverem as medidas que se
tomarem, o que assim feyto se armará o instrumento em qualquer dos ângulos da dita figura signalada,  como por
exemplo no ângulo A, e olhando pelas pinolas para as duas balizas dos ângulos G e mais X o instrumento
mostrará de quantos graos he dito ângulo A, os quais se assentaraõ no memorial ou Rascunho, logo se midiraõ os
lados AX, e AG com a cadea: feyto isto se mudará o instrumentos para o ângulo X, olhando pellas pinulas do
instrumento para as balizas do ângulo A, e do ângulo Y se assentaraõ os grãos que o instrumento mostrar pelo
valor do dito ângulo X, e dahi com a cadea se medirá o lado XY: da mesma sorte se medirá o ângulo Y , e os mais
ângulos, e também os outros lados, o que assim feyto se descreverá a figura no papel bem ajustada, e semelhante
á do terreno por meyo de hum semicírculo de lamina transparente, ou de lataõ aberto no meyo, descrevendo por
elle os ângulos no papel do mesmo numero de graos , graos e minutos notados em Lembrança; os Lados se
mediraõ no papel huã linha dividida em duas partes iguais a que chamaõ escalla, ou petipé, a qual representará o
mesmo género de medidas que foraõ tomadas no terreno, como por exemplo palmos, pés ou braças, como se ve
dentro da mesma figura o petipe EF(…) E naõ só deve o Engenhyro ser solicito em medir todos os lados e
ângulos, com muyta exacçaõ mas deve aplicar toda a deligencia para que lhe naõ fique couza alguma de
impotancia assim dentr como fora da figura que hade fortificar, a qual naõ seja por elle bem reconhecida: dentro da
figura tratando da fortificaçaõ de alguma cidade deve deligniar na planta as pontes, portas, diques, e couzas
semelhantes; e fora da figura todos os lugares circumvezinhos, aqueductos, pauys(sic), estradas, quintas,
bosques, e outras couzas desta qualidade, para que revistas todas com cuydado, e com prudencial juízo fique fácil
ajudar com a arte aquillo que póde servir para a defença, e regeytar ou emmendar o que puder ser de perjuizo; e
assim também mais facilmente reconhecer que figura pode accomodar, ou regular ou mais próxima a regularidade,
a qual outra vez tornará a conferir sobre o terreno para evitar de novo algum inconveniente que naõ  fosse
advertido ao principio; nem se deve cançar de tanta cautella, poys na primeyra eleyçaõ da figura está a mayor
parte do acerto e propriedade da fortificaçaõ”(Vellozo , 1743, 21v-24, in op. Cit.) .

Fig.46 Planta do Novo methodo das acomodações interiores do Forte Príncipe da Beira, projectado pello
Ajud.e Engenheiro Director José Pinheiro Lacerda na ano de 1780, e Proposto ao ILL.mo S.nor Luiz de
Albuq.e de Mello Pereira Caseres  do Conc.º de S. Magestade Fedelissimo , Governador e Cap.am Gener.l
das Capitanias de Mato Grosso e Superentend.te das Fortificações, Escala (CA. 1:660) 400, palmos, = 813,4).
–1780- 1 planta ms.color, 64x 78cm em folha de 66x81 A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da
Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua, cota nºA4 e n.º87, rolo 4, coordenação de João Carlos Garcia,
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
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técnicas, aplicadas ao levantamento dos lugares e ainda a execução, precisa, de
plantas, perfis e perspectivas dos lugares, que, com certeza, vieram a ser
indispensáveis, para a execução das tarefas designadas ao engenheiro-militar.

Estas metodologias iriam ser consideradas indispensáveis, sobretudo para que
estes alunos adquirissem uma capacidade de compreender, de forma topológica,
esse lugar, para, como é dito no documento referido, “ajuizarem”, ou seja, de forma a

Fig.47, Planta de um forte, Escala (CA. 1:160) 400, palmos, = 13,5) –1750-1799, datação com base na marca-de-
água do Fabricante C&I Honig.- 1 planta 2 fl. Coladas, ms.color, aguarelado de 54x45, mostra a composição e
organização funcional dos compartimentos através da identificação desses compartimentos e acessos. A Mais
Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua, cota nº100, coordenação de
João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
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perspectivar a melhor solução, em face das condições encontradas nesse lugar, e
para que, assim, pudessem propor a melhor solução.

Essa solução devia evidenciar as capacidades de aplicação dos seus
conhecimentos técnicos, adquiridos nessas Aulas de arquitectura militar, onde lhe
haviam sido ministrados conhecimentos tais como, já referimos, os de Geometria, de
Aritmética, e o saber Riscar.315 Esses conhecimentos tinham de ser transpostos para
uma representação gráfica, com escala, de forma que permitissem evidenciar uma
justa apreciação, entendida aqui pelo próprio autor, ou por terceiros.

Fig.48, Planta de um edifício religioso feita Manoel Viyra Leão, , Escala (CA. 1:660) 400, palmos, = 813,4). –1780-
1 planta ms.color, 64x 78cm em folha de 66x81. Planta e cortes que mostram os traçados geométricos portantes
que suportam a composição do edificado, nomeadamente a proporção dimensional da designada base do arco do
cruzeiro e de três “Simalhas A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da
Ínsua, cota nºA6, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses.

Esse entendimento passava pela compreensão das características físicas do
lugar. E, assim, permitia a consciencialização, com clareza, da correcta opção e
decisão por um determinado desenho proposto. Esse desenho do lugar e do edificado
deverá ter, se possível, o desenho duma figura regular, ou nessa impossibilidade,
deveria ser o mais próximo possível dessa figura regular pretendida. Estes
conhecimentos são ministrados com base em documentos, entendidos como
sebentas.

                                                  
315 Potenciado, através da Ortografia, da Iconografia e da Perspectiva.
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Podemos considerar, ainda, que é decorrente da exactidão do levantamento do
existente e ainda dessa opção da proposta que resulta o sucesso dessa futura
construção do lugar e do seu edificado, que, no caso destes documentos, tem as
características de fortificação.

No entanto, é de referir que as metodologias contidas nestas sebentas
aplicam-se às diversas intervenções, que passam pela demarcação e pelo
levantamento geográfico e topográfico do território. Passam, ainda, pelo desenho das
cidades, e pelo desenho do seu edificado religioso e civil.316

Estes procedimentos metodológicos são cada vez mais utilizados como uma
interpretação de síntese, e será sobretudo no século XVIII que atingem um maior grau
de implementação e rigor, nomeadamente, na segunda metade desse século, com a
necessidade da ocupação territorial317 do centro-oeste do Brasil.

                                                  
316 Como nos dá conta o texto de Robert Smith, que citaremos no parágrafo seguinte, aliás é ainda referido neste
documento de Diogo da Silveira Vellozo da necessidade dos seus alunos terem a “noticia da architectura sevil”, ou
seja, os engenheiros teriam de ter o conhecimento da prática das intervenções em cidades e em obras religiosas e
civis produzidas e já experimentadas na Europa e nas colónias das Américas portuguesas e castelhanas, bem
como, o conhecimento teórico dos tratados de arquitectura, até então conhecidos nos meios intelectuais e assim
formularem uma síntese aplicada à intervenção pretendida.
317 No caso do Brasil, da raia fronteiriça com as colónias deCastela, e na ocupação do centro-oeste do Brasil, que
ainda só encontrava, parcialmente ocupado, nomeadamente, a Capitania do nosso caso de estudo, a capitania de
Goiás

Fig.49, Carta Tipográfica em que se demonstra a actual poziçaò do Arraial dos Araès ou de Amaro Leite (que a
piquena diferença se conjectura estar no paralelo austral de 15 graos e 28 minutos, e na longitude contada da ilha
do Ferro de 326graos e 40 minutos) a qual se reduzio conforme noticias, e notas oculares do Sargento mor
d´Auxiliares Marcelino Roíz, despachado pelo Gov.or Cap.m GeneraI Luis de Albuquerque de Mello Pereira
Caseres em 15 de Maio de 1774, a fim de regular o referido estabelecimento em conformidade das ordens e
intruçoens que recebo, Escala (CA. 1:16000) huma quarta parte da légoa brasilica (17 ao grau) 750 braças =
10,4cm). –1775- 1 mapa ms.color,39x32cm em folha de 43x33cm. Mostra o caminho de Cuiabá e de Goiás, de
acordo com a orientação oeste e sudeste, respectivamente. Identifica a Praça da Igreja como sendo a rótula dessas
direcções. A igreja encontra-se edificada no centro da mesma praça, Mostra ainda a vermelho o edificado existente
em quarteirão e a amarelo o edificado proposto de forma regular. A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da
Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua,, cota nºCG 75, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
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Com efeito, torna-se necessário que o desenho fosse aplicado às várias cartas
geográficas e topográficas, dada a necessidade dessa materialização da ocupação e
da necessidade do desenho desse território e dessas novas localidades.318Estas
cartas apresentam, ao nível do desenho e da sua morfologia, medidas e estratégias
mais regulares, sujeitas às regras sugeridas nas cartas régias de fundação. Essas
regras de desenho dos lugares e do território tendem a ser padronizadas, com uma
geometria de base que assenta na forma da quadrícula.

Essa característica de regularidade vai ser aplicada, principalmente, aquando
da selecção e implantação dos novos lugares no território. A aplicação deste conjunto
de regras ao nosso caso de estudo, da antiga Capitania de Goiás,319 reveste-se de
particular interesse, pois é das últimas capitanias a ser ocupada, neste território do
Brasil.

 Como tal, é possível verificar a evolução desses procedimentos metodológicos
ao nível da interpretação do desenho. Esses procedimentos são tendencialmente
mais regrados, quando aplicados à reestruturação e transformação dos antigos
arraias, preexistentes.

                                                  
318 Ou por exemplo o desenho da reestruturação dessas cidades, vilas, arraiais, aldeias, e destacamentos
militares.
319 Que nesse período ainda englobava na sua capitania o território do Estado que hoje é designado por Estado de
Tocantis.

Fig.50- Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo
Snr. Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães,
fes., escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares color. e a esquerda os alçados das
fachadas do palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. Escala (ca 1:4600) , 140 braças =(6,6cm) 1
planta, 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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A reestruturação e ampliação destes lugares permitem, que, em alguns dos
casos, fossem elevados à condição de vila. Ou seja, esta elevação de estatuto a vila,
ou desta elevação a sede de capitania, permitiu que fosse reavaliado, no âmbito do
projecto, o lugar e o seu edificado, no sentido do seu redesenho, ao nível do seu
desenho urbano, edificado corrente e edificado excepcional.

Deste modo, o lugar viria a ser readaptado, segundo um novo plano. Esse
plano é intervencionado, normalmente, segundo o entendimento da sua estruturação,
que é tida em conta, em função do dispositivo ordenado, pelas novas regras urbanas.
Para além deste dispositivo ordenado pelas Cartas Régias de Fundação, estas
intervenções têm expressar, nesse redesenho, a avaliação da estrutura do lugar e do
edificado preexistente e, como consequência, têm que contemplar, nessa proposta,
uma capacidade de implementação duma estratégia de valorização, dessa
componente preexistente, do lugar, dos seus espaços públicos, das suas praças, dos
edifícios de carácter excepcionais320.

Com esta intervenção vai haver a sustentação da aplicação desses
conhecimentos já formulados, como que, de uma forma de síntese de experiências e
conhecimentos anteriores se tratasse. Essa estratégia metodológica passa pela
avaliação e interpretação das condições naturais do lugar e do edificado existente.

Dessa interpretação surgem um conjunto de opções consideradas mais
válidas, no sentido do favorecimento dessa estratégia de implantação dum novo plano
traçado com características mais regulares. Esse traçado novo, ou traçado
adaptativo321, suporta-se estruturalmente, primeiramente, pela interpretação geo-
morfológica do sítio, e, em segundo lugar, pela leitura pública da cidade.322 Com a
evolução dessa ocupação, a estrutura de composição desse lugar, do seu edificado e
os traçados, tornam-se, ainda, mais regulares.

Podemos considerar que no âmbito do nosso caso de estudo, como
verificámos, o entendimento do lugar passa a ser estruturado, tendo como base uma
ou duas praças regulares.323 A praça é transposta, cada vez mais, como sendo o
elemento gerador da composição do lugar, e o centro deste espaço continua a ser
fortemente marcado topologicamente com os edifícios de carácter excepcional. Essa
forte marcação do edificado obriga-nos a colocar a questão se é a praça que gera ou
é gerada pelo edificado.

                                                  
320 Ou seja, edifícios administrativos, religiosos, civis e militares.
321 No caso da existência, já, dum lugar.
322 Ou seja, na redefinição da leitura da antiga rua direita de distribuição, na redefinição do espaço das praças, no
realinhamento dos planos marginais dos alçados de rua, no reposicionamento e na introdução de novos edifícios
de carácter excepcional, considerados mínimos para essa leitura, e que permitam uma leitura topológica eficiente
e racional, na leitura desse conceito imagem cenográfica e nessa politica de fixação dos indivíduos, incluindo os
índios, naturais dessas cercanias, no lugar intervencionado e no território.
323 Mantendo-se, no entanto, a leitura axial dos eixos estruturantes da cidade ainda que suportados no edificado
excepcional. Ou seja, há uma dupla leitura da estrutura de composição, neste caso, dada pela praça e dada
também em simultâneo, pelo eixo ou eixos de distribuição que contêm o edificado excepcional, religioso e
administrativo. Esse eixo (ou eixos) será assumido, na maior parte dos casos, pela rua direita que assegurará a
distribuição e transposição em coexistência com os anteriores eixos de formação, dessa rua direita existente, e
agora quando da sua reposição da entrada na praça regular quadrangular será incorporada nessa mesma praça
de valor mais institucional.
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 Fig.51 Planta de Vila Boa de Goiás, Escala indeterminada, 1775-1782, datação com base na marca-de-água do
fabricante, D&C BLAUW e com base na planta do plano para esta vila do ano de 1782. 1 planta, em 2 folhas
coladas; ms, color; 28x41cm em folha de 30x44 cm. Planta com a identificação gráfica: do caminho que vem de
Minas Geraes e caminho para o Cuyabá; do Rio Vermelho; do loteamento das parcelas fundiárias; do edificado,
nomeadamente a Igreja do Rosário, a Igreja Matriz, Palácio do Governador, Igreja da Boa Morte, Pelourinho
(situado na Praça da Câmara) e Câmara Municipal. Casa da Ínsua, Castendo, Conselho de Penalva. A Mais
Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua,, cota nº31, coordenação de João
Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

Podemos ainda referir que o eixo de distribuição interna e a ligação aos outros
lugares urbanos, aos outros Arraiais, é o mesmo. Assim, vão ser comuns os dois
eixos primários de composição que associam o edificado, o lugar e o território.

Fig.52 e 53, Mappa das Serras, e Território do Arrayal de S. António dos Araês, (nome um pequeno rio que corre
perto do Rio das Morte). Escala (ca. 1:4500), 340 palmos = 1, 65cm, datação 1775,  - 1 mapa ms., color; 34x35 cm
Este Arraial foi igualmente designado por Amaro Leite e Santo António de Amarante. Planta parcial e total que mostra
o posicionamento e dimensionamento da praça, dos arruamentos e do quarteirão, respectivamente, 340 palmos, 50
palmos por 1100 palmos, tendo a rua central(rua direita) a largura de 60 palmos. Estão identificados os percursos de
ligação a três pedreiras, a Cuiabá e a Goiás A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da
Casa da Ínsua, cota nºCG 75, mapa nº165, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
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Esta leitura não invalida que em situações pontuais, com objectivos
específicos, o plano proposto pudesse evidenciar um maior protagonismo da praça
como sendo o elemento gerador da composição.

No nosso entendimento esta praça adquire este significado de identidade
representativa e de elemento gerador e referenciativo do lugar, por ser um espaço
coeso que estabelece uma leitura cénica, que articula os vários objectos
arquitectónicos e percursos, e como tal é definidora da estrutura de fixação das
vivências e em simultâneo de ligação do lugar.324

Com estas propostas de planos podemos verificar que há uma constante
adaptação e aferição pragmática desses modelos ao do sítio. Ou seja, mesmo que
houvesse no acto do desenho uma maior racionalidade nas estratégias das
propostas, no sentido formal da regularidade dos seus espaços, na quadrícula do
loteamento, na delimitação da proposta, e na eleição dos lugares mais planos para
fundar esses lugares,325 não deixa de haver, nessa proposta, a interpretação, em
simultâneo, da leitura da percepção topológica do lugar, entendida pelo próprio autor,
quando confrontado pelas características físicas naturais e artificializadas do lugar.

Podemos referir, neste âmbito, como factor, a topografia do terreno. Isto é,
essa apreciação do lugar por parte do autor que vai ser prospectivada pelo acto do
desenho, mesmo quando as pendentes desses lugares, por pouco acentuadas que
sejam, não deixam de evidenciar a relação dessa pendente, com a leitura do plano,
ou com a praça e da referência do seu edificado.

Essa interpretação topológica da topografia é tomada, no sentido da
oportunidade e do favorecimento dessa leitura do lugar, que tem como objectivo a
valorização da leitura do lugar, suportada no edificado excepcional e na sua leitura
pública.

 Este pragmatismo leva que esses engenheiros-militares, tivessem como
método, tanto na produção como na execução, o recurso da utilização, de forma
cirúrgica, dos meios humanos e materiais disponíveis.326 Ou seja, desenvolvem as

                                                  
324 No entanto, podemos verificar que em alguns casos, essa leitura regular não viria a ser aplicada no sitio.
325  Estas características que são propostas na obra “ Tratado de Ruação” de José Figueiredo Seixas, de 1760, in
Rafael Moreira, in (Uma Utopia Urbanística: o “Tratado da Ruação”, de José Figueiredo Seixas, in Maria Helena
Carvalho dos Santos, coord. Pombal, Revisitado. Lisboa, 1984, e in Margarida Valla, artigo A formação teórica dos
engenheiros-militares, coord. Manuel Teixeira)
326 Como nos é referido por Benedito Lima de Toledo, Professor Titular, FAU, USP. no artigo, A acção dos
engenheiros-militares na ordenação do espaço urbano no Brasil, coord. Manuel Teixeira, ibidem, op. Cit., quando
este autor cita por sua vez o texto de Robert Smith, que assim, passamos a citar parcelarmente: “ a extensão de
obras dos engenheiros-militares portugueses no Brasil mostra uma grande pluralidade. É surpreendente,
deveríamos dizer, a capacidade desses profissionais de responder a tão diversificados programas. Há uma bela
síntese devida a Robert Smith que, merece ser transcrita na sua íntegra: “ Registos coloniais, indicam que, no
período entre 1549 e 1822, quando da independência do Brasil, foi proclamada mais de uma centena desses
“oficiais de infantaria com o exercício de engenheiro” serviu no Brasil.
Ainda que o seu papel na história da arquitectura brasileira não tenha sido até agora inteiramente investigado, há
uma crescente evidência a indicar que foi substancial. Instruídos tanto na arquitectura civil como na militar,
graduados por rigorosos cursos em Portugal e no Brasil, trabalhavam os engenheiros em estreita colaboração com
as municipalidades. Participavam em planos urbanísticos, supervisionavam o traçado e a manutenção de ruas e
praças, esgotos e abastecimento de água. Desenhavam a planta das cidades e “vistas” das mesmas. Não era raro
serem chamados a projectar e construir edifícios para as autoridades civis e religiosas. Assim, procediam em
aditamento as suas obrigações regulares de prover e reparar as fortificações da costa e do interior, inspeccionar
minas e outras possessões da coroa e delinear mapas da área ocupada pelos portugueses na América. Foram
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suas actividades com base em directivas régias, mas, com a devida permissão de
juízo próprio.

Estes engenheiros-militares vão aplicar as directivas régias impostas. No
entanto, utilizam essas regras a partir das suas próprias interpretações, com grande
flexibilidade e de forma racionalizada, tanto nas actividades, atrás referidas no texto
citado, em nota, de Robert Smith, tanto como no processo de feitura e da sua
actividade de projectista do “desenho”, bem como, na selecção e na transformação
dos próprios locais e ainda, como, in loco, têm de improvisar os locais que permitem a
execução própria do “risco”.

Aliás, são também patentes nas suas intervenções, esse sentido racional, pela
forma de tomar como medida de estratégia, a utilização das medidas mínimas
interventivas, para que atinjam os objectivos pretendidos.

 Desta feita, podemos considerar que o engenheiro militar coloca nas suas
opções nas suas metodologias e nas suas técnicas, as medidas de trabalho que têm
como objectivo minimizar os tempos de trabalho das suas actividades. Essas medidas
de economia e de rigor de trabalho são aplicadas, nomeadamente, na reprodução
multiplicativa de desenhos, em várias folhas de papel, o que vai permitir ver remetidos
esses desenhos para os diversos fins.327

 Um dos pontos que nos parece ser importante de salientar é que, por vezes,
esses desenhos não representam rigorosamente a realidade. A representação gráfica
do desenho mostra a realidade duma forma ficcionada. Isto é, são ainda desenhos de
propostas de intervenção e de expansão, de cidades não delimitadas
morfologicamente.

Nesse sentido, os próprios desenhos não se esgotam no tempo datado da
execução desse desenho. Essas noções, de desenhos propostos e entendidos como
um processo, são expressas na conceptualização da ideia do projecto do edificado e
do lugar representado com características mais regulares. É visível, na representação
gráfica da proposta, uma organização espacial suportada na morfologia do edificado
excepcional e nas praças, também estas mais regulares, assumidas como directrizes
da composição e são igualmente visíveis os eventuais elementos estruturais
morfológicos do processo de expansão do lugar.

Como tal, por vezes, estes desenhos não são dotadas dum rigor absoluto, pois,
carecem da adaptação e do confronto com a realidade da obra e do tempo.

Podemos afirmar que estas cartas e estes desenhos respeitam os objectivos
estabelecidos e permitem às entidades administrativas e ao reino, uma melhor
visualização do seu património, das suas cidades e da posse e ocupação do seu
território.

                                                                                                                                                                                    
esses engenheiros do exército que decidiram o destino a ser dado ao património da Sociedade de Jesus depois do
banimento de seus membros. Fizeram plantas de numerosos edifícios então desocupados. Para dirigi-los, o
mecanismo estava bem à mão, pois, sete anos antes, o jovem rei D. José I, havia publicado o alvará de 7 de
Fevereiro de 1752, pelo qual procurou estabelecer um código do procedimento a ser seguido no império e em
Portugal por seus engenheiro”.
327 Para a obra, para os encarregados dessas obras e para os vários organismos oficiais, locais, da capitania e da
Coroa.
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É de salientar que, para além da minuciosa pormenorização desenhada, são
ainda descritos sob a forma escrita normalmente anexa, sobre os desenhos
designados por “Cartas”, um conjunto de informações, no âmbito das questões
geográficas e das topográficas do território, onde também são indicadas informações
de grande utilidade, que ajudam o estabelecimento da estratégia da ocupação, da
deslocação, e da fixação de pessoas, de bens, e ainda ajudam a mobilidade interna
do exército, nesse mesmo território.

Com efeito, estas Cartas permitem a correcta visualização e avaliação
espacialmente, primeiro, do território e, em segundo, das condições naturais e
morfológicas dos lugares urbanos, das suas vilas, dos seus arraiais, dos seus
destacamentos militares e das fortificações, para que assim se pudesse actuar sobre
ele.

Desta feita, é assim mais fácil progredir na construção e na ampliação
estratégica desse território, na construção de novos lugares, de cidades, de arraiais,
de fortificações que permitem essa fixação e seu domínio.

 Fig.54, - Planta extimativa de parte do Rio Gapuré, e barra do Rio Mamoré, autoria atribuída a Francisco Oliveira,
ou a José Matias de Oliveira. Escala ( ca 1:16000), 1 recta com 762 braças=10,7cm; 1765. 1mapa: color, 20x35cm
em folha de 23x37cm. Capa obra A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da
Ínsua, cota nº39, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses.

Com o conhecimento desses desenhos entendidos como um processo, não só
se pode dar a conhecer as suas edificações existentes, de carácter religioso, de
carácter administrativo, de carácter civil, e militar, construídas ou a construir de forma
prospectiva, no sentido que esses mesmos desenhos permitem enquadrar, num
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determinado espaço de tempo, uma concreta acção política de controlo e actuação
mais racional e expedita, por parte dos organismos oficiais do Estado que o
tutelavam.

Desta forma, passa a ser implementada esta prática do desenho, como
suporte, ao nível do projecto, que antecede, visualiza e testa a futura obra duma
forma prévia. Obra essa que é implementada com base nesse projecto.328

Assim, importa compreender a importância do “desenho”329 e da representação
do desenho assumido como base dum procedimento intelectual de raciocínio e, como
tal, de análise, que servia como instrumento de trabalho destes arquitectos –
engenheiros – militares, no sentido de viabilizarem, com rigor, os vários objectivos
que eram distintos e foram sendo traçados de forma específica, decorrente das
conjunturas e dos lugares, pelos organismos oficiais do Estado a longo dos séculos
XVI, XVII e XVIII.

Com efeito, podemos considerar que o desenho330 é uma fase do processo
metodológico entendido como um procedimento prévio de aferição da intervenção
proposta, que é entendido como um simulacro antecipado da realidade, onde serão

                                                  
328 Sobre esta prática do desenho, da construção de edifícios e de cidades podemos considerar como nosso
entendimento a leitura de Beatriz P. S. Bueno, pelo que passamos a citar parte do seu artigo que expressa essa
importância do desenho no processo da metodologia de trabalho dos engenheiros-militares: “ Longe de serem
considerados “toscos” ou “naifes” como inúmeras vezes foram alcunhados, trata-se de um sofisticado instrumental
de raciocínio, já que os engenheiros eram formados, no âmbito das Aulas de Arquitectura Militar, para não
reproduzir acriticamente modelos (ver noção e conceito de Modelo João Sousa Morais, in metodologia de projecto
em Arquitectura, Cap. III, pp. 151 a 155 e 225 a 227) importados mas para raciocinar (i.é. desenhar) e adaptar-se
às variadas conjunturas encontradas”. (…) esses “desenhos/desígnios” portugueses foram um instrumental
sofisticado, dotado de uma linguagem própria, pautada em convenções e códigos, cuja uniformização se fez ao
longo dos séculos XVI ao XVIII e cuja racionalidade e eficiência só se poderia aferir no seu respectivo contexto de
origem.(…)
A série de desenhos sobrevivente, seja os do “debujador” de D. Manuel, Duarte de Armas( 1509/1510), seja os
treze originais atribuídos ao “mestre de fortificação” Mateus Fernandes, datados de c. 1570, seja aqueles dos
engenheiros-militares italianos ao serviço dos Filipes-Spanoqui (engenheiro – mor de Espanha) e Alexandre
Massay – mesmo referindo-se a Portugal e outras localidades, não ao Brasil, nos dão a noção do tipo de
representação gráfica realizado no período, com suas respectivas convenções e códigos, bem como da
importância do “desenho na concepção e orientação das obras. As lacunas observadas na série referente ao Brasil
serão preenchidas, portanto, com outros exemplos que indicam o tipo de representação gráfica vigente em
Portugal nesses períodos.
A enorme carência de desenhos referentes ao Brasil datados dos séculos XVI e a primeira metade do XVII e a
extrema abundância referente ao século XVIII é parcialmente explicável pelo facto de só a partir da
“Restauração”(1640) ter ocorrido a difusão oficial das “Academias Militares” pelo Reino afora, justamente com a
finalidade de  formar um sólido quadro de profissionais nacionais habilitados para a fortificação e mapeamento do
território das Províncias do Reino e “Conquistas”, bem como pela contemporânea criação dos Conselhos
Ultramarinos e de Guerra. Cabe lembrar que pelo menos dois exemplares de um mesmo desenho eram
realizados, um destinando-se a informar os referidos Conselhos e, o outro, destinando-se aos canteiros da obra,
para orientar os empreiteiros e mestres de ofício. O primeiro subsistiu e hoje é parte do acervo dessas instituições
oficiais e de outras que se criaram na sequência.
As nossas pesquisas actuais confirmam aquilo que no Colóquio de Coimbra, em Março de 1999, eram apenas
intuição – que a escassez não é indício da ausência do emprego desse instrumental de projecto no processo de
concepção, aprovação, orientação e prestação de contas das obras, o que se confirma pela documentação
manuscrita consultada”
329 Segundo, Beatriz P. S. Bueno, (Pontifícia Universidade Católica de Campinas; in Formação e metodologia de
trabalho dos engenheiros-militares: a importância da “ciência do desenho” na construção de edifícios e cidades, in
A construção da Cidade Brasileira, coord. Manuel Teixeira) considera que a leitura semântica do conceito do termo
“desenho” nestes três séculos, era referido, em termos mais específicos, do que agora representa no contexto
contemporâneo. Ou seja, haveria uma clara distinção entre o termo “desegno” e o termo “debuxo”; o primeiro
termo, representaria um processo depensamento de um determinado raciocínio, em relação a um problema
equacionado por terceiros, do qual teria de ser dada uma solução.
330 O Debuxo ou pintura seria então entendida mais como a representação gráfica directa da realidade.
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suscitadas as várias possibilidades e alternativas na fase de concepção, e como tal,
que permitem reavaliar as vantagens e inconvenientes das encontradas nessas
soluções alternativas.

Poderemos considerar que o termo desenho331 tem como seu sinónimo, hoje, o
termo “projecto”, ou seja, esse significado é entendido como uma forma de
procedimento duma actividade de quem projecta com suporte num conhecimento de
base teórica e prática, do exercício dessa actividade. Essa actividade intelectual é
sustentada no conhecimento ministrado das matérias curriculares da matemática, da
geometria, da aritmética, dos modelos, dos sistemas de proporções e dos tratados de
arquitectura vigentes renascentistas.

Essa leitura de desenho como expressão do pensamento da arquitectura e da
cidade e do território, desenvolvida neste período, é entendida com a adopção e com
a divulgação das matérias e dos conceitos protagonizados e introduzidos, pelo
Tratado de Vitrúvio332 na sua obra “De Architettura libri decem”, impressa em Itália,
em 1521 e traduzida em 1556, por Daniele Bárbaro, que vem a ser amplamente
divulgada, nomeadamente, em Portugal,333, e pelo Tratado de Leon Battista Alberti,
(1404-1472)334 na sua obra “De re aedificatoria”.335

Nestas obras é evidente a importância do desenho, da ciência do desenho, na
construção intelectual da ideia pretendida e desenvolvida como forma demonstrativa
das opções a tomar na fase posterior, na fase da obra.

Esta leitura do conceito de ciência do desenho no caso da obra de Vitrúvio336

evidencia esse carácter do desenho entendido mais como instrumento de

                                                  
331 Em 1571, Francisco d´Ollanda, segundo Beatriz P. S. Bueno, (Pontifícia Universidade Católica de Campinas; in
Formação e metodologia de trabalho dos engenheiros-militares: a importância da “ciência do desenho” na
construção de edifícios e cidades, in A construção da Cidade Brasileira, coord. Manuel Teixeira pp. 152 e 153,
2004, ed. Livros horizonte) explicita essa mesma distinção do termo desenho e debuxo, na sua obra “ Lembrança
Ao muyto Sereníssimo e Christianissimo Rey Dom Sebastiam: de quãto Serve A Sciencia do Desenho e
Etendimento da Arte da Pintura, na Republica Christam Asi na Paz Como na Guerra. (Holanda, 1571: fl.37r) que
passamos a citar:
“ (…) Escrevo daquela ciência, (…) a qual se chama DESENHO, e não debuxo, nem pintura. (…) Um dos maiores
e mais excelentes e proveitosos instrumentos (…) para as obras materiais (e ainda espirituais como são as
imagens) de que se servem as Repúblicas e Reinos (…). Quer dizer este DESENHO de que escrevo: antes
determinar, inventar, ou figurar ou imaginar aquilo que não é, para que seja e venha a ter ser, assim das coisas
que são já feitas do primeiro entendimento incriado de Deus, que as inventou primeiro, como das que ainda não
são de nós inventadas. De que vem dizerem os pintores que já têm acabado e feito a sua obra como em sua ideia
têm feito o desenho dela, não tendo ainda feito nada mais que o desenho na ideia. De que vem dizerem também
que os imperadores na guerra que têm desenho de ir assentar seu campo em tal província, ou de combater com
seu exército tal cidade, ou de fazer tal fortaleza, muito antes que o façam, tendo feito já o desenho na deliberação
secreta do entendimento. / Principalmente chamo DESENHO aquela ideia criada no entendimento criado, que
imita ou quer imitar as eternas e divinas ciências incriadas, com o muito poderoso Senhor Deus criou todas as
obras que vemos, e compreende todas as obras que têm invenção, ou forma, ou formosura, ou proporção, ou que
esperem Ter, assim interiores nas ideias, como exteriores na obra, e isto baste quanto ao Desenho”.
332 Marcus Vitruvius Pollio
333 Esse conhecimento e divulgação ocorreram dado o intercâmbio cultural e de artistas, existente entre as duas
cortes, nomeadamente, de Francisco d´Hollanda.
334 Ver nota de A.E.J.Morris, in História de la forma urbana, ed.GG. 1979.
335 Obra esta oferecida a Nicolás V, em 1452 e editado em 1485, já após sua morte. Segundo Joan Gandol, Alberti
seria quase como forçado a fazer a sua obra “De re aedificatoria”, por considerar que o Tratado de Vitrúvio se
apresentava incompleto e com deficiências linguísticas incompreensíveis.
336 Ver Beatriz P. S. Bueno, Pontifícia Universidade Católica de Campinas; in Formação e metodologia de trabalho
dos engenheiros-militares: a importância da “ciência do desenho” na construção de edifícios e cidades, in A
construção da Cidade Brasileira, coord. Manuel Teixeira pp. 155 a 157, 2004, Ed. Livros Horizonte no seu primeiro
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representação gráfica. Essa representação, é dada através de desenhos pintados,
designados por “exemplaribus pictis” e produzidos segundo três processos: a planta,
o perfil e a perspectiva, ou seja, a icnographia, a ortographia, e a scenografia.

É com Alberti que se verifica esse carácter mais demonstrativo do desenho de
Vitrúvio, que passa a ser compreendido, para além dessa forma instrumental do
desenho, entendido como representação gráfica. O desenho passa a ser entendido
também, como um processo mental, como um conceito mental,337 passa a ser
entendido como um processo instrumental do raciocínio e como um acto de
concepção prévia à obra.

Esse processo mental é materializado pelo desenho sob forma de “debuxo” e,
em determinados casos, como é o exemplo de Portugal, esses desenhos são
acompanhados por um conjunto de informações escritas, de notas escritas que
contêm informações de apoio à obra, ou que transmitem as medidas a tomar.

Esses escritos transmitem, também, a informação detalhada da impressão e da
sensação do autor aquando da feitura desse desenho. Estas anotações escritas
existentes, por exemplo, nos Alvarás Régios, nas Provisões, nos apontamentos e nos
regimentos das obras, acabam por ser os documentos mais utilizados na produção
dessas obras.

No século XVI, esses documentos, normalmente, são extensos, são muito
descritivos e têm a forma duma memória descritiva escrita, que evoca, as estratégias
espaciais, e os princípios reguladores de composição do edificado, a aplicar na obra.

 Esses documentos indicam, ainda, as medidas a tomar como procedimento no
acto do projecto. No século XVI, embora as matérias intelectuais e do raciocínio
estivessem presentes na produção das obras, consideras neste âmbito do Tratado de
Alberti, constata-se, que nesse período, o processo instrumental, do desenho é
entendido como sendo a representação gráfica prévia à obra, que testa, de forma
antecipada, as deficiências da obra. No entanto, poderemos considerar que este
procedimento não será ainda neste período, aplicado como praxis corrente, com o
rigor e com a exactidão geométrica, prevista nesse tratado338.

Esse sentido do desenho, segundo a “Lineamenta”,339 entende que são as
linhas geométricas que ditam a importância na aplicação dum “debuxo” rigoroso, sem
os artifícios da pintura. Esse desenho deve ser construído com os instrumentos de
rigor, com o compasso e com a régua.

Esse desenho deve ser isento da informação acessória das sombras e da cor,
como quando utilizada na pintura, que pode induzir em erro de leitura. Ou seja, se o
sítio seleccionado tiver de ser intervencionado, então, deve ser levantado segundo a
forma mais apropriada de desenho.

                                                                                                                                                                                    
livro, Capitulo I que considera o desenho mais como um instrumento de aplicação e de atestar em fase prévia de
projecto, o confronto da obra como o sítio.
337 Cõseito.
338 Nomeadamente, ao que se refere no seu primeiro Livro, no sentido dado ao “líneamenta”, ou seja, a precisão e
rigor geométrico, que teria de ser dado ao desenho, suportado na aplicação da matemática pura e aplicada.
339 Ver nota anterior número 41.
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Deste modo, sobre o sítio, o lugar e o edificado preexistente deve ser feito o
levantamento e representado graficamente, com o recurso de instrumentos e de
técnicas de medição precisas, deve recorrer aos métodos de triangulação matemática
e à utilização dos instrumentos de precisão, como é o exemplo dos instrumentos
náuticos de medição.340

Assim sendo, na leitura de Alberti, o desenho deve ser desenvolvido como
sendo uma representação gráfica precisa, e ter como base a planimetria, a
elevação341 e a maqueta.342 Alberti, considera, assim, que a perspectiva deve ser
remetida para a área da pintura. Estes desenhos devem, ainda, contemplar o
pensamento do lugar e do sítio, no âmbito das suas condições naturais, dos seus
costumes locais dos povos e em relação às funções para que deverão servir.

Do seu entendimento, podemos considerar que não devem ser descuradas,
igualmente, as questões do orçamento da obra em questão.

Em relação ao período considerado, no âmbito do nosso caso de estudo e
sobre este processo de desenho, poderemos considerar que se avaliarmos os
períodos dos reinados desde D. Manuel I a D. José I, em Portugal e nas suas
Coloniais Ultramarinas, verificámos que é só no período de João V (1706-1750), que
assistimos a uma maior codificação e convenção das técnicas de representação
gráfica na produção do “desenho”, duma forma continuada. Esse processo de
desenho, tem ainda um maior rigor e tem ainda um maior número de intervenções
urbanas e de construção do edificado público e privado, no reinado de D. José, no
período Pombalino.343

 Decorrente da nossa investigação, efectuada nos diversos acervos consultados,
podemos afirmar que é neste período entre 1706 a 1777 que se encontram, em maior
diversidade e quantidade, documentos cartográficos que representam esta ideia de
desenho, sob a forma de processo que recorre a este suporte técnico.

Quando nos referimos à não existência, nos outros períodos temporais, de uma
documentação gráfica que aluda às modernas técnicas de representação do projecto
de arquitectura, do desenho, isto não implica, bem pelo contrário, que não tenha
havido nos vários reinados antecedentes, a produção de elementos de representação
gráfica ou escrita que devem ser entendidos como processo de concepção e de
instrumentalização prévia.344 Ou seja, não implica que não houvesse, nesses mesmos

                                                  
340 Esses instrumentos náuticos, ou seja, o astrolábio, o quadrante, a régua e a bússola, que seriam mais tarde
aperfeiçoados e substituídos pela prancheta circular, permitiriam o cálculo com rigor, de medidas de distância e de
alturas, por meio do rebatimento no plano horizontal de ângulos, de medidas entre vários pontos.
341 Entendido aqui como perfil, ou alçado.
342 E que em relação a esta última forma, ela própria evidenciaria esse rigor como o resultado das representações
da planimetria e da elevação. A Maqueta evidenciaria o estudo das proporções, ou seja, o lugar e ordenação das
medidas correctas e da disposição das partes, em relação ao todo, que deveriam ser protagonizadas de forma
simétrica, entendidas de forma harmónica e com euritmia em relação ao todo.
343 Como nos foi possível verificar nos vários acervos históricos consultados, ou como nos é dado a ver por
exemplo na publicação “a mais dilatada vista do Mundo, inventário da colecção cartográfica da Casa da Ínsua,
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2002, coord. João Carlos Garcia.
344 Ou seja, que recorrerá, igualmente, a este processo, no sentido de suporte prévio da orientação da obra, da
demarcação do território, seja do desenho ou redesenho do lugar urbano ou do próprio edificado.
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períodos antecedentes, deliberações régias ou entrepostas pelos Conselhos345, que
delineassem as estratégias normativas e de ordenação tanto na forma de ocupação
do território, como na composição da estrutura do lugar e de seu edificado.

Aliás, esses períodos são fundamentais para o desenvolvimento, para a
estruturação e para a consolidação do processo da experimentação e do
conhecimento, que vêm a ser produzidos, como uma forma de síntese desse
conhecimento, na segunda metade do século XVIII. Assim, importa referir, que nesses
períodos existe um conjunto de medidas instrumentais que vão ser tomadas e podem
ser consideradas modernas, no seu tempo. Essas medidas são ditadas pelos alvarás
régios, nos seus regimentos, nos desenhos perspectivados, e nos desenhos em
planta.346

Deste modo, podemos afirmar, que muito embora este período de 1706 a 1777
seja considerado o mais “produtivo” de desenhos entendidos como um processo, é
porque existe, até então, um processo cumulativo de saberes antecedentes347 que

                                                  
345 Que foram entretanto criados.
346 Por exemplo, do reinado de D. Manuel I, os desenhos elaborados por Duarte de Armas, (1509/1510). Estes
desenhos são executados com uma base rigorosa de instrumentos: como a bússola a lança e do cordel com
cálculos executados por triangulação simples. Ver ibidem op. Cit. de Beatriz P. S. Bueno. Esses desenhos teriam o
objectivo de dar a conhecer os meios militares portugueses de toda a Raia portuguesa em relação ao território
Castelhano ver processo –1,  provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, trabalho de síntese de Pedro
Rodrigues, 1999, FA, UTL. Lisboa.
347 A produção desse saber cumulativo e intuitivo bem poderia ser, tal e qual, como nos é descrito, por Tomás
Morus, na sua obra “ A utopia” e por Alberti na sua obra “De Re Aedificatoria” de que passamos a citar a título de
exemplo a primeira obra referida:.
- (…) Discurso do Magnifico Rafael Hitlodeu acerca da melhor constituição de uma República, Pelo ilustre Tomás
Morus Visconde e Cidadão de Londres, nobre cidade de Inglaterra, Livro I; fac-símile da UTOPIA, edição
Frobenius, Basileia, 1518.
“ Pedro Gilles disse então, dirigindo-se a Rafael:
Nunca sereis capaz de me persuadir de que haja nesse novo mundo nações mais bens constituídas que neste
nosso. A natureza não produz entre nós espíritos de têmpera inferior. Temos além disso o exemplo de uma
civilização mais antiga, e uma porção de descobertas que o lento volver do tempo fez surgir, quer para as
necessidades, quer para o conforto da vida. Já não falo das invenções filhas do acaso que o génio mais subtil
jamais poderia imaginar.

- Discutiríeis mais sabiamente a questão de antiguidade – respondeu Rafael – se tivésseis lido as histórias
desse novo mundo. Segundo essas histórias, já lá existiam cidades antes que  aqui houvesse homens. No que se
refere às descobertas provenientes do génio ou do acaso, podem igualmente surgir em todos os continentes.
Admito que tenhamos sobre esses povos a superioridade da inteligência; mas em compensação eles deixam-nos
muito atrás de si no que se refere à actividade e ao engenho. Vou dar-vos uma prova disso.
“ os seu anais assinalam que nunca tinham ouvido falar do nosso mundo antes que ali chegássemos; Só há cerca
de mil e duzentos anos um navio impelido pela tempestade chegou à ilha da Utopia. As vagas lançaram à
praia egípcios e romanos que não mais quiseram deixar esse país. Os utopianos tiraram imenso partido do
caso; aprenderam com os náufragos tudo quanto estes conheciam em matéria de ciências e artes. Mais
tarde, estes primeiros germes desenvolveram-se, e aquele pouco que os utopianos deles tinham aprendido
levou-os a encontrar o resto. Um único ponto de contacto com o antigo mundo permitiu-lhes o seu saber e
engenho. “ “ (…) É possível que depois deste naufrágio, idêntica sorte tenha levado alguns dos nossos à Utopia;
mas se tal ocorreu, a memória do facto por completo se apagou. Talvez também que a posteridade venha a
esquecer a minha estada na ilha afortunada, estada que foi infinitamente preciosa aos habitantes, visto que desse
modo eles se apropriaram de algumas das mais belas invenções da Europa.

Mas nós, quantos séculos teremos ainda de viver até podermos adaptar o que existe de perfeito nas suas
instituições? Eis o que lhes dá superioridade de bem-estar material e social, embora os igualemos em inteligência
e riqueza: a actividade do espírito que constantemente aplicam na procura e aperfeiçoamento das coisas úteis.

- Pois bem, - disse eu a Rafael – fazei-nos uma descrição dessa ilha maravilhosa. Não omitais nenhum
pormenor, peço-vos. Descrevei-nos os campos, os rios, as cidades, os homens, os costumes, as instituições, as
leis, tudo quanto pensardes que nos convém saber, e crede-me se vos disser que a nossa curiosidade abraça tudo
o que ignoramos.
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vão ser transmitidos, sobretudo pelos regimentos, e pelos procedimentos escritos,
resultantes das experiencias anteriores.348

Deste modo, pensamos que é neste período, dos reinados referidos, que pode
ser enquadrada esta leitura, que evoca a metodológica do processo de
aprendizagem que nos é transposto da “ilha da Utopia”. Mas aqui, neste caso, deste
período referido, cremos que os “desenhadores” e os engenheiros-miliares, devem
ser considerados, em simultâneo, como sendo utopianos, oriundos do novo
mundo e como sendo londrinos, oriundos do velho mundo.

Desta forma, a consequência desse saber é obtida pelo processo de
aprendizagem, que é entendido como sendo a constituição dum novo saber, que se
pode designar pelo conhecimento do mundo segundo a adição “novo
+velho=novo”.

 Este processo vai ser entendido como o somatório dos seus saberes, dos
seus conhecimentos iniciais que quando associado a outro saber externo,
produzem novas formas de saber.

Nesse âmbito, se interpretarmos esses saberes, na área do projecto, da
concepção do território, do lugar urbano e do edificado e quando traduzidos na
aplicação de metodologias do “desenho”, estamos certos, que esse saber é, agora,
equacionado como novo saber reproduzido como uma síntese. O que queremos dizer
é que no caso português, há um processo de assimilação dum conjunto de saberes, o
qual tem como resultado, esse novo conhecimento aplicado ao novo mundo.349 Esse
resultado surge, então como sendo um processo de síntese obtido por um processo
de formação mais institucional, leccionado nas Aulas Militares de Arquitectura.350

Assim sendo, esta leitura do "desenho" das cidades, do lugar e do território,
entendido como uma síntese de saberes, pressupõe que haja um confronto entre
saberes. Pressupõe que haja um conhecimento prévio adquirido e pressupõe,
igualmente, que haja um conhecimento técnico e rigoroso, contemporâneo, das
práticas envolvidas nessa área do saber, produzidas até então, nessa actividade
específica.351

Com efeito, podemos dar como exemplos desses conhecimentos, que existem,
no “velho mundo”, o conhecimento das práticas exercidas nas novas intervenções nas
praças europeias, do mundo antigo, dos seus corpos teóricos, nomeadamente, dos

                                                  
348 Desse período referido, em relação a Portugal e às Colónias Ultramarinas e também pelo conhecimento teórico
que já existiria da tratadistica renascentista, do conhecimento das metodologias e das propostas de intervenções,
nomeadamente, das intervenções urbanas protagonizadas nas outras cidades europeias em igual período. Ver
p.a.p.c.c. de Pedro Rodrigues, 1999, FA - UTL Lisboa, no ponto: introdução e regras urbanas do período de D.
Manuel I intervenções nas cidades europeias.

349  Neste caso especifico aplicado no Brasil.
350 Que contemplavam os saberes modernos (contemporâneos à data) e os saberes antigos, deste "mundo antigo"
e ainda os saberes assimilados por um processo pontual de experiências partilhadas individualmente quando
estas eram obtidas pelo intercâmbio, cultural, político e económico entre as nações do "velho mundo".
351 Podermos dizer que com conhecimento das experiências e intervenções efectuadas nos períodos anteriores,
pelos seus ”desenhadores” antecessores, do velho mundo, que poderiam, tal como os utopiamos, ter obtido de
forma cumulativa, através da forma escrita, de "Alvarás Régios", "Regimentos" e de desenhos, e desta forma,
chegarem a um saber muito específico, muito centrado na sua própria realidade, do novo mundo e do velho
mundo.
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tratados italianos e de Vitrúvio, e simultaneamente, constatar pela consulta desses
desenhos e dos seus documentos associados, há também nesse saber, o
conhecimento das actividades anteriormente produzidas, segundo a forma engenhosa
aplicada tanto da “terra antiga”, de Portugal, como da “terra nova”, no território novo,
nas primeiras fixações costeiras, das suas colónias, do Brasil, agora entendido como
sendo parte do “mundo antigo, de Portugal.

Desta forma, podemos considerar que estes engenheiros militares
desenvolveram essa actividade, da prática do projecto de arquitectura, do desenho,
com base nesse saber especifico e que é, também, desenvolvido em consonância
com as pretensões e determinações oficiais realizadas nesses objectivos, delineados
estrategicamente.352

Fig.54, - Planta de um Forte, autoria desconhecida, Escala (ca 1:2000), 80 braças=(8,7cm); 1765. 1mapa: color,
32x41cm em folha de 35x45cm.  Mostra a posição relativa dum forte com base num polígono regular adaptado à
geo-morfologia local, in A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua,
cota nº111, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses.

                                                  
352 Segundo Beatriz P. S. Bueno, ver ibidem op. Cit, sobre essas estratégias e desenhos. A propósito dessa
estratégia, esses desenhos poderão ser considerados muito importantes no âmbito topográfico e táctico. Podemos
dar, como exemplo, os desenhos realizados por Duarte de Armas que mostram o sistema de defesa constituído
pelos cinquenta e seis castelos, localizados, desde o Reino do Algarve, à fronteira norte, com Castela. Estes
desenhos, plantas e perspectivas, indicavam a suas relações com o território, os percursos entre lugares
(fortificações e lugares urbanos e suas categorias, suas distâncias, as disposições encontradas do terreno, que
incluiria as linhas de água, os seus locais de atravessamento, as fontes e os poços existentes, os seus bosques,
as suas matas, os seus pomares. Esses desenhos explicitavam, a partir dum conjunto de códigos, as
características específicas do edificado, a sua forma, a sua função, as dimensões desse edificado, o seu estado de
conservação, e mediam as distâncias e as alturas entre si e ainda identificavam os pontos que seriam mais
significativos na apreciação desses lugares urbanos.
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Verificámos, assim que é possível obter e interiorizar esse processo de
desenho, como um saber específico, como sendo uma síntese. Ou seja, uma síntese
é formada através dos conhecimentos adquiridos na sua formação, do saber obtido
através dos conhecimentos adquiridos de forma cumulativa, das experiências
anteriores desenvolvidas no território continental e ultramarino. Esse saber que é
obtido, quer pelos contactos, que por pontuais que fossem aquando da partilha desse
saber, quer pelo conhecimento das experiências urbanas realizadas, externas a
Portugal continental.

Com efeito, a partilha desse conhecimento, no âmbito do desenho, acentua-se
no reinado de D. João III (1521-1557), tanto pela vinda para Portugal353 de
“desenhadores do “mundo antigo” das nações europeias, nomeadamente, de
Espanha, da Itália renascentista, de Inglaterra e mais tarde de França, como também,
pela ida, também, para o "novo mundo" e para o “velho mundo” de “desenhadores, do
novo-antigo-novo mundo” de Portugal.

Esse período de experiências partilhadas no “novo mundo”, que já vinham
sendo partilhadas no reinado de D. João III e D. Sebastião (1557-1578), viram a ser
ainda ampliadas, quando ganharam um estatuto oficial, aquando da unificação das
Coroas portuguesa e espanhola entre 1580-1640.

 Essas experiências partilhadas do desenho, do território, dos lugares e do seu
edificado, levaram à formação dum conhecimento354 do projecto e da representação
gráfica que é hoje considerado de grande beleza, e é admirado pelo seu
pragmatismo, pelo seu engenho, pela sua codificação, e pela sua actualidade, e
ainda, por ser um processo de síntese desse novo saber.

Saber esse que se produziu com um suporte metodológico notável, e como tal,
pode ser ainda hoje, eventualmente, utilizado como processo analógico na formação
metodológica dum processo de intervenção. Assim, podemos afirmar que esse
processo de intervenção do projecto não está muito longe da forma metodologia de
organização - defesa dum território, segundo a Ilha da Utopia.355

                                                  
353 E para o “novo mundo Português”, especialmente para o Brasil.
354 Como nos referia, Beatriz P. S. Bueno, a propósito das técnicas de representação, ibidem op. Cit..
355 Podemos também ver estes princípios aplicados, de forma idêntica à metodologia do projecto edificado e à
cidade -edificado entendida como um todo, no sentido desta obra paradigmática de Tomás Morus. A Utopia de
Tomás Morus, Guimarães Editores, Lisboa 2003, livro segundo, pp.67 - Sobre a descrição da ilha da utopia, livro
segundo que começou nestes termos:
“ A ilha da Utopia tem duzentas milhas na sua maior largura, ficando esta situada na parte média da ilha. Essa
largura diminui gradualmente e simetricamente do centro para as duas extremidades, de maneira que toda a ilha
forma como que um semicírculo de quinhentas milhas de perímetro e apresenta a forma de um crescente cujas
pontas estão afastadas cerca de onze milhas.
O mar enche toda essa reentrância; as terras adjacentes que se desenvolvem em anfiteatro quebram o furor dos
ventos, mantendo o mar sempre calmo e dando àquela grande massa de água a aparência de um lago tranquilo. A
parte côncava da ilha constitui como que um único e vasto porto acessível por todos os lados à navegação.

A entrada do golfo é perigosa por causa dos bancos de areia, de um lado, e dos rochedos, do outro. A meio
eleva-se um escolho visível de muito longe e por esse motivo não oferece perigo nenhum. Os utopianos
construíram aí um forte defendido por adestrada guarnição. Os outros rochedos, ocultos sob a toalha de água,
constituem, inevitáveis armadilhas para os navegadores. Só os habitantes conhecem os passos navegáveis e
torna-se desta maneira impossível penetrar no canal sem ter a bordo um piloto utopiano. Constituída, aliás,
precaução insuficiente se alguns faróis situados ao longo da costa não indicassem o caminho a seguir. A simples
mudança de lugar dos faróis, sugerindo uma direcção falsa, seria o bastante para destruir a mais numerosa frota.

Na parte oposta da ilha, encontram-se portos frequentes, e a arte e a natureza tornaram-na de tal modo
inacessível, que um punhado de homens poderia impedir o desembarque do maior exército.
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Fig.55, - Planta de um Forte do Capp.tam Poupinho, autoria Joaquim Lopes Poupinho, Escala (ca 1:400), 40
braças = (21,9cm); 1776. 1 planta: ms., color, 45x34cm.  Mostra a posição dum forte designado por presídio de
Miranda, identificado por Renata Araújo(2000), que tem como geometria de  base um polígono regular, mostra
pormenores das linhas de defesa. in A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa
da Ínsua, cota nº112, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses.

                                                                                                                                                                                    
A acreditar em velhas tradições, aliás plenamente confirmadas pela configuração do território, nem sempre a

Utopia foi uma ilha. Chamava-se Abraxa e estava ligada ao continente; Utopos apoderou-se dela e deu-lhe o seu
nome.

Este conquistador teve o génio bastante para humanizar uma população grosseira e selvagem e formar dela
um povo que hoje ultrapassa em civilização todos os outros. Logo que pela vitória se tornou senhor do país,
mandou cortar um ismo, que ligava ao continente, e a terra de Abraxa tornou-se deste modo a ilha de Utopia.
Utopos empregou na realização da empresa gigantesca os soldados do seu exército, assim como os indígenas, a
fim de que estes não considerassem o trabalho imposto pelo vencedor como humilhação e ultraje. Milhar de
braços, portanto, se aplicaram e em breve o êxito coroou o empreendimento. Os mesmos povos vizinhos, que no
começo tinham considerado essa obra como vaidade e loucura, ficaram espantados ao vê-la realizada.

A ilha da Utopia contém cinquenta e quatro cidades amplas e magníficas. A língua, as instituições e as leis
são perfeitamente idênticas em todas. As cinquenta e quatro cidades acham-se construídas segundo o mesmo
plano e possuem os mesmos estabelecimentos, os mesmos edifícios públicos, modificados segundo as exigências
da situação.
A mais curta distância entre essas cidades é de vinte e quatro milhas, e a mais longa percorre-se num dia a pé.”



Sobre o caso de estudo no entendimento da dissertação Capitulo 4

176

De facto, ao ler-mos o excerto deste lugar ideal utópico verificámos, ao analisá-
lo, que este lugar utópico tem o seu assentamento no território derivado às suas
características geo-morfológicas que são descritas e determinantes no processo de
selecção do lugar urbano e que, assim, é seleccionado como sendo o ideal.

No âmbito do nosso estudo, podemos verificar que estas características geo-
morfológicas referidas podem ser encontradas, de forma quase directa, numa
descrição do século XVI, do território costeiro, nos lugares ultramarinos portugueses,
como são exemplo, os lugares costeiros das ilhas dos Açores e Madeira, ou tantos
outros lugares portugueses que têm essas características, ou ainda, no Brasil, por
exemplo, a cidade do Rio de Janeiro.

A eleição e selecção dos lugares passariam por essa leitura da valorização do
espaço artificializado de forma a garantir as condições aqui referidas neste texto
utópico.

Fig.56, -Planta do Castello de S.Ioão Baptista e da Cidade de Angra Capital das Ilhas dos Açores feita por Ordem
dos III.mo. e Ex.mo. Sñr. Conde de S. Lourenço Capp.am General e Gov.dor destas Ilhas pello Sarg.to Mor do
Real Corpo de Engenheiros Iozé Rodrigo d´Almeida em 1805; G.E.A.E.M. in o Urbanismo Português, séculos XIII
– XVIII, Portugal e Brasil, gravura 16,pp.104, Manuel C. Teixeira e Margarida Valla, Ed. Livros Horizonte, 1999,
Lisboa.

Com efeito, esta selecção passaria por eleger o lugar que formasse uma baía
natural de águas profundas, de fácil navegação e detivesse condições que permitisse,
com facilidade, o fundear, que permitisse efectuar o transbordo de pessoas e de
mercadorias e ainda, que permitisse, em simultâneo, uma defesa fácil356 dessa
cidade. Essas condições obrigatórias no entendimento do lugar seriam viabilizadas
pelas suas características físicas naturais, tanto do mar como da terra.

                                                  
356 Sem que houvesse a necessidade do recurso a grandes meios e grandes dispositivos militares.
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Fig.57, - Carta Togografica do Patriarcado de Lisboa extrahidas dos Mapas de Joaõ Silvério, Por Manoel
Caetano de Oliveira. Escala (ca 1:230 000), 4 legoas(20 ao grau) = (9,5cm); 1794. 1 mapa: ms., color, 49x68cm
em folha 51x72. Mostra na legenda designada por Explicação a hierarquização da rede urbana com símbolos
associados a designadas Villas Notáveis; Lugares,e Freguesias, mostra a rede de estradas e caminhos, e
identifica a estrutura geo-morfologica sob forma figurada, de Rios Ribeirões e Montes. In A Mais Dilatada Vista
do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua, cota A28 pasta n.º1 estante 75, de
Coordenação João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses.
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Assim, podemos considerar que a selecção do lugar passa, na primeira fase,
pela localização de assentamentos dos lugares costeiros. Esta localização está
profundamente associada às características naturais físicas do território, dos seus
portos e da sua articulação com as outras cidades implantadas no território.

A segunda fase de assentamento territorial, passa pela fixação desse lugar no
restante território. Ou seja, esta fase dá-se com a articulação e a estruturação duma
rede de cidades, que não são muito afastadas entre si.

 Esse curto distanciamento permite a execução fácil das deslocações diárias
entre lugares, de pessoas e de bens. A descrição nesta obra da constituição das
cidades obedece, em termos do seu desenho, à aplicação do mesmo plano de base.
357 Ou seja, não há a uma hierarquização preponderante de cidades no território, pois
todas elas têm igual peso na constituição dessa rede territorial.

Ao estabelecer este quadro comparativo no nosso tema da dissertação de
doutoramento com a leitura de ilha da Utopia,358 estamos a supor que esta obra de
Tomás Morus pode ser enquadrada como sendo um texto instaurador, uma utopia
verdadeira. Ou seja, este texto deve ser considerado como sendo um texto que é
estruturado tendo como referência, neste âmbito do projecto de arquitectura, uma
figura simbólica, que protagoniza a resolução dos problemas teóricos e práticos, com
um suporte numa figura “mitizante”.

 Neste texto, essa figura é posta de forma mais ambivalente e enquadrada na
leitura dum mito próprio e simbólico. Essa leitura é obtida através da sua componente
do modelo espacial, do território, do espaço urbano e da arquitectura humanizada
aqui apresentada, pelos percursos percorridos e pelas permanências dos modos de
vida dos seus habitantes.

Essa noção espacial, que é idêntica para todas as cidades, que só é diferente
pelas devidas adaptações físicas do lugar, é-nos transposta como sendo a forma da
cidade que é estruturada espacialmente, com características regulares geometrizadas
e que nos é dita, duma forma muito clara nesta descrição, na descrição da Cidade de
Amaurota, que passamos a citar em nota.359

                                                  
357 Não nos é dito se também nestas cidades do interior haveria a obrigação da implementação dos mesmos
requisitos aplicados nas cidades costeiras, nomeadamente, na relação com o lugar, na função da cidade, na forma
de produção do plano da cidade e na construção do seu edificado público, tanto ao nível da qualidade e da
quantidade.
358 Segundo Françoise Choay, esta leitura da ilha da utopia deverá ser considerada um texto instaurador, por ser
uma Utopia verdadeira: in A Regra e o Modelo, sobre a teoria da arquitectura e do urbanismo, pp.37 a pp.44
Estudos, editora perspectiva, São Paulo, 1985.
359 “… Amaurota está edificada numa suave colina e tem a forma quase quadrangular. Começa pouco abaixo do
topo da colina e prolonga-se por cerca de dois mil passos nas margens do rio Anidro aumentando à medida que se
costeia o rio.
 A nascente do Anidro é pouco abundante; situa-se oitenta milhas acima de Amaurota. Esta fraca corrente vai
engrossando com alguns pequenos rios entre os quais dois de tamanho médio. Ao chegar em frente de Amaurota,
o Anidro mede quinhentos passos de largura e a partir daí vai alargando sempre, e desagua no oceano depois de
um percurso de sessenta milhas.

Em todo o espaço compreendido entre a cidade e o mar, e algumas milhas acima da cidade, o fluxo e refluxo
que duram seis horas por dia, modificam singularmente o curso do rio. Na maré-cheia, o oceano enche com suas
vagas o leito do Anidro na extensão de trinta milhas, repelindo o rio para a nascente. A água salgada comunica à
água do rio o seu amargor; mas esta purifica-se pouco a pouco, chegando à cidade doce e potável e descendo, na
vazante, quase inalterada até junto da foz. As duas margens do Anidro são ligadas por uma ponte de pedra
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   Com efeito, verificámos nesta noção espacial da cidade de Amaurota, da cidade
utópica, que existem três conceitos gerais que presidem à elaboração do plano: 1- a
necessidade; 2- a comodidade; 3 - e o prazer.360

 A cidade tem que satisfazer primeiramente os requisitos de base da ordem das
necessidades primárias que garantissem a habitabilidade da cidade e que tem neste
caso as seguintes condições a observar: - garantir a defesa da cidade e a sua
articulação com o território; - garantir as condições de higiene e de salubridade da
cidade; garantir a obtenção e a defesa dos recursos naturais essenciais à vida, como
será exemplo a água potável; - permitir, de forma fácil, a articulação e a comunicação
dos seus habitantes com o exterior da ilha, neste caso, por meio da existência de um
porto natural, de águas profundas, protegido de ventos e protegido dos perigos de
ataques externos. Para garantir essas condições do dispositivo das necessidades
mais primárias, é necessário escolher o lugar.

                                                                                                                                                                                    
construída por admiráveis arcos. Encontra-se esta ponte na parte da cidade mais próxima do mar, a fim de que os
navios possam fundear em qualquer ponto.

Outro rio, pequeno é certo, mas belo e tranquilo, corre também dentro de muros de Amaurota. Nasce a pouca
distância da cidade, na mesma elevação em que esta se encontra situada e, depois de a atravessar a meio, vem
casar suas águas com as do Anidro. Os amaurotanos cercaram-lhe a nascente de fortificações ligadas aos
arrabaldes, de tal forma que, no caso de haver um cerco, o inimigo não poderia nem envenenar o rio nem deter-lhe
ou desviar-lhe o curso. Do ponto mais elevado ramificam-se em todos os sentidos tubos de grés que conduzem a
água aos bairros mais baixos da cidade; e onde esse recurso é impraticável, enormes cisternas recolhem as águas
pluviais para servirem aos diferentes usos dos habitantes.

Uma cintura de elevadas muralhas cerca a cidade, tendo, a distâncias próximas, torres e fortes. As muralhas
são cercadas, de três lados, por fossos sempre secos, mas largos e profundos, cheios de sebes e silvados. O
quarto lado tem por fosso o próprio rio.

As ruas e as praças encontram-se convenientemente dispostas, quer segundo as necessidades de transporte
quer para haver protecção contra o vento. Os edifícios, bem construídos e confortáveis, são elegantes e asseados,
formando duas filas contínuas a todo o comprimento das ruas, cuja uniforme largura é de trinta pés.

Atrás das casas e entre elas existem vastos jardins. Cada casa tem duas portas, uma das quais para a rua e
outra para o respectivo jardim. “ “(…) Os habitantes das cidades cuidam com paixão dos seus jardins, onde
cultivam a vinha e as árvores frutíferas, flores e toda a espécie de plantas. Aplicam nessa cultura tal ciência e tal
gosto, que nunca vi em outra parte qualquer tanta fertilidade e abundância ligadas a tão bom gosto.”

“(…) Os utopianos atribuem a Utopos o plano geral das suas cidades. O grande legislador não teve tempo de
acabar as construções e os projectos de urbanismo que concebera; seriam para tal necessárias umas poucas
gerações. Por isso legou à posteridade o encargo de prosseguir e aperfeiçoar a sua obra.

Lê-se nos anais utopianos, religiosamente conservados desde a conquista da ilha, e que abrangem a história
de mil setecentos e sessenta anos, que a princípio, as casas muito baixas, não passavam de cabanas ou
choupanas de madeira com paredes de lama e tectos de colmo em forma de pirâmide. As casas são hoje
elegantes edifícios de três andares com paredes exteriores de pedra ou tijolo e as interiores de gesso. Os cimos
das casas são planos e cobertos de uma substância incombustível muito acessível no preço e que preserva dos
efeitos do tempo. A protecção contra o vento é assegurada por janelas envidraçadas, sendo de notar que se faz na
ilha grande consumo de vidro (…) .”

“(…) Reparte-se a cidade em quatro bairros iguais, encontrando-se no centro de cada um destes bairros um
mercado que contém tudo quanto é necessário à vida. Aí se trazem os diferentes produtos do trabalho de todas as
famílias, produtos que são levados a princípio para entrepostos especiais, são depois classificados em armazéns
segundo sua espécie. (…)”

“(…) Aos mercados  de que acabo de falar juntam-se os mercados de comestíveis, onde se trazem legumes,
frutos, pão, peixe, aves e as partes comestíveis dos quadrúpedes.

 Fora da cidade há talhos onde se abatem os animais necessários ao consumo; estes talhos estão sempre
asseados porque há neles um sistema de águas corrente contínua que limpa o sangue e os detritos. Daí se leva
para o mercado a carne limpa e cortada pelos escravos….

Situam-se os talhos no exterior da cidade com o fim de evitar aos cidadãos um espectáculo repugnante e de
se libertar a cidade das sujidades e imundícies e do perigo de putrefacção que poderia ocasionar epidemias.

Há em todas as ruas vastos palácios, dispostos a igual distância uns dos outros, cada um do qual se
distingue por nomes particulares. Habitam aí os sifograntes; as suas trinta famílias alojam-se de um e de outro
lado, quinze à direita e quinze à esquerda, e têm no palácio do sifogrante as refeições comuns (…) .

(…) Em volta da cidade e um pouco longe das muralhas estão situados quatro hospitais tão espaçosos que
poderíeis tomá-los por outras tantas povoações (…)ibidem. Op. Cit.

360 Ver De Re Aedificatoriade” de Alberti, dez livros, ibidem. Op. Cit..



Sobre o caso de estudo no entendimento da dissertação Capitulo 4

180

A selecção e a atribuição da fundação do lugar, parece-nos determinante, neste
caso, para o próprio sucesso e desenvolvimento da cidade.

Como tal, como nos é referido neste texto, a posição desta cidade, em relação ao
posicionamento do seu sistema físico natural, tem de ser transposta pela relação da
cidade com o seu porto natural, e com os condicionalismos dos seus acessos, dados
pela sua hidrografia e pela sua orografia, e ainda, na relação da cidade com os seus
dois rios.361

Seguidamente, o texto refere-nos qual é o posicionamento da cidade, na sua
relação morfológica com o lugar, na relação com o seu plano espacial regular
adaptado à colina e ao seu rio.362

Com efeito, há aqui esta leitura da implantação regular das cidades, implantadas
de forma geométrica, “quase” quadrangular, e compostas por quatro bairros iguais,
compostos, igualmente, por uma quadrícula regular. A cidade é entendida como
sendo um todo, que é gerado e estruturado espacialmente pela divisão imposta de
dois eixos que a dividem em quatro partes.

Desta leitura, cremos que nos é permitida a afirmação que esse “quase” é devido
à confrontação desta base do modelo espacial regular, com a consequente adaptação
ao lugar seleccionado.

O segundo conceito, designado de comodidade, é-nos dado neste texto desta
obra, pela articulação topológica funcional das partes com o todo. Ou seja, este
conceito é transmitido, primeiro que tudo, pela relação e posicionamento estratégico
do edificado que tem funções públicas utilitárias de apoio aos habitantes, como são os
exemplos, os mercados, que se localizam no centro de cada bairro, os quatros
hospitais e o matadouro, que estão localizados já na periferia da cidade.

Estes equipamentos que estão associados aos seus bairros transmitem-nos a
existência de uma noção funcional associada à leitura espacial de centro/periferia e
de espaço urbano/espaço rural. A própria cidade é delimitada pelas suas quatro
frentes, das quais três são fortificadas por equipamentos de defesa363.

Este conceito de comodidade estende-se igualmente à sua morfologia, ao espaço
público, às suas ruas e às praças, que devem ser devidamente implantadas de forma
a serem abrigadas dos ventos, para permitirem uma correcta articulação com os
transportes.

As frentes do edificado corrente e excepcional devem ser contínuas e uniformes
no seu perfil transversal. Esta leitura de comodidade deve ser igualmente adjectivada

                                                  
361 Um dos rios seria interno à cidade, (em relação da nascente à foz), e o outro rio, de maiores dimensões,
próximo da foz, teria a função de bacia natural de porto de abrigo e seria assumido como a frente marítima da
cidade.
362 “Começa pouco abaixo do topo da colina e prolonga-se por cerca de dois mil passos nas margens do rio Anidro
aumentando à medida que se costeia o rio”.
363 Dado pelas muralhas, pelo fosso, pelas torres e fortes e ainda restante pela frente que seria dada pela própria
frente do rio.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 181

à construção do edificado habitacional corrente e dos palácios de habitação colectiva,
que devem ser de boa construção e cómodos.364

Esta leitura de comodidade é, ainda, dada segundo este conceito da construção
da habitação corrente, que deve ter materiais duráveis no tempo e deve ser
construída com bons processos construtivos que garantam, igualmente, essa não
precariedade temporal. Para esses mesmos efeitos, da comodidade, essa habitação
deve ter um logradouro próprio, que permite, ao seu habitante, aplicar os seus
conhecimentos científicos e obter o gozo e a comodidade de ter, por exemplo, uma
plantação, um jardim e um pomar.

O terceiro conceito enunciado, o do prazer, é-nos aqui dado, neste texto, como
sendo a forma de conceito que é vivido pela emoção dada pelo prazer, dada pela
experiência corporal da vivência do belo e da vivência do equilíbrio harmonioso
das formas edificadas e do seus espaços adjacentes.365

Nesta obra, este plano geral, aquando da sua feitura pelo seu dirigente
máximo Utopos, não seria idealizado para ser considerado um plano rígido,
fechado e concluído no tempo. Bem pelo contrário, este plano geral foi
idealizado no âmbito dum espaço-tempo ilimitado, para que a sua beleza venha
no futuro a ser concretizada. Para tal, é necessário a sua continuidade temporal,
no espaço de tempo de várias gerações de habitantes, dado que existiria a
precariedade construtiva das primeiras construções. Aliás, o prazer366 é
considerado como o objectivo máximo dos habitantes da ilha da utopia.

                                                  
364 Ibidem op.cit. “a princípio, as casas muito baixas, não passavam de cabanas ou choupanas de madeira com
paredes de lama e tectos de colmo em forma de pirâmide. As casas são hoje elegantes edifícios de três andares
com paredes exteriores de pedra ou tijolo e as interiores de gesso. Os cimos das casas são planos e cobertos de
uma substância incombustível muito acessível no preço e que preserva dos efeitos do tempo. A protecção contra o
vento é assegurada por janelas envidraçadas, sendo de notar que se faz na ilha grande consumo de vidro (…)”.
365 Assim, é referido que os edifícios desta cidade são elegantes, as suas praças e ruas encontram-se bem
dispostas no plano urbano.
366 Este conceito de prazer pode-nos ser transmitido pelo seguinte texto que passamos a citar: “ Eis o que leva os
utopianos a afirmar que uma vida deve ser honestamente agradável, isto é, que o prazer é o fim de todas as
acções; que tal é a vontade da natureza, e que obedecer a essa vontade, é ser virtuoso.
Assim, e em última análise, os utopianos ligam todas as nossas acções e até as nossas virtudes ao prazer, como
ao nosso fim.

(…) Chamam prazer a todo o estado de movimento de alma ou corpo em que o homem
experimenta o deleite natural. Não é sem razão que acrescentam a palavra natural; porque não é apenas a
sensualidade, é também a razão que nos atrai para as coisas naturalmente agradáveis; e é preciso
compreender por isso os bens que podem sem injustiça procurar-se, nem trazem após si mal algum. (…)

(…) Os utopianos distinguem várias espécies de verdadeiros prazeres, referidos uns ao corpo e outros à
alma.

Consistem os prazeres da alma no desenvolvimento da inteligência e nas puras alegrias que acompanham a
contemplação da verdade (…).

Compreende a primeira os prazeres que dão aos sentimentos uma impressão viva e actual, cuja
causa é o restabelecimento dos órgãos esgotados ou saturados. Nasce esta impressão, por um lado, da
acção de beber e de comer que restabelece as forças perdidas; por outro lado, da acção de beber e de comer que
estabelece as forças perdidas; por outro lado, das funções animais que eliminam do corpo as secreções que o
entorpecem.

Tais são as secreções intestinais, o coito, e o desaparecimento de um prurido quando esfregamos ou
coçamos.

Algumas vezes o prazer dos sentimentos não provém das funções animais que reparam os órgãos
fatigados ou os libertam de uma exuberância penosa; resulta de uma força interior e indefinível que comove,
encanta e atrai. Tal é o prazer que nasce com a música.

 A segunda espécie de volúpia sensual consiste no equilíbrio estável e perfeito de todas as partes do corpo,
isto é numa saúde completa. (…)
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Tendo como referência esta obra paradigmática de Tomás Morus, podemos
também ver estes princípios aplicados, de forma idêntica à metodologia do projecto
edificado e ao lugar edificado entendido como um todo noutro texto, considerado
igualmente, como instaurador, o Tratado “De Re Aedificatoria” de Alberti.367

Com efeito, considerámos pertinente, na condução da nossa investigação, o
estudo deste tratado que é temporalmente um referência e pode ser considerado
ainda hoje contemporâneo das intervenções do nosso caso de estudo.

Deste modo, podemos considerar que esta nossa referência à obra de Alberti,
bem como a interpretação da mesma, tem para nós bastante interesse, dado que este
tratado é considerado como representativo do modelo do projecto de arquitectura
deste mesmo período temporal de fundação dos nossos casos de estudo.

Este tratado revela-se como sendo, igualmente, nossa referência, no âmbito da
nossa investigação, dado que se posiciona ao nível do campo metodológico do
projecto de arquitectura. Ou seja, este tratado de arquitectura posiciona-se segundo
um ponto vista pessoal, e revela-se pela forma como utiliza esse campo metodológico
no discurso da palavra, e pela forma como estabelece o estatuto que confere ao
arquitecto o poder da decisão.

Nesse sentido revela-se como sendo nossa referência pela forma como este
arquitecto considera a sua forma de utilização instrumental da razão, e do espírito, na
resolução do processo de concepção do projecto de arquitectura na edificação da
obra.

Essa resolução, segundo este autor, passa pelo desenvolvimento de soluções
que dão uma resposta eficaz aos factores da necessidade, da comodidade e do
prazer, e cuja metodologia pode ser entendida de forma atemporal.

Alberti, no seu Livro I, aborda esta questão metodológica do projecto de
arquitectura. Alberti considera que ao nível morfológico essa metodologia da
intervenção deve ser pautada pela simplicidade e pela clareza. Para tal, o arquitecto
deve munir-se dum conjunto de fontes, para que no desenvolvimento do seu trabalho

                                                                                                                                                                                    
(…) Mantêm e cultivam entusiasticamente a beleza, o vigor e a agilidade do corpo, esses dons que são os

mais agradáveis e benditos da nossa natureza. Admitem também os prazeres que provêm da vista, do ouvido
e do olfacto, prazeres que a natureza criou exclusivamente para o homem e que constituem a doçura e o
encanto da existência. O animal não detém olhar na magnificência da criação, na ordem e harmonia do
universo.
367 Segundo, Françoise Choay, nos seus dez livros, Alberti., (ver A Regra e o Modelo, ibidem op. Cit. pp. 16), …“
este texto deverá ser considerado como um texto realizador inaugural e instaurador, pelas seguintes razões que
passamos a citar: o tratado de arquitectura, do género criado por Alberti, será definido provisoriamente por cinco
traços. 1- É um livro, apresentado como uma totalidade organizada. 2- Este livro é assinado por um autor que lhe
reivindica a paternidade e escreve na primeira pessoa. 3- O seu desenvolvimento é autónomo. 4 – Tem por
objectivo um método de concepção, a elaboração de princípios universais e de regras generativas que permitam a
criação, não a transmissão de preceitos ou receitas. 5 – Esses princípios, e essas regras destinam-se a engendrar
e a cobrir o campo total do construir, desde a casa à cidade, da construção à arquitectura.”
 A outra razão é que esta obra utiliza igualmente a figura “mitizante” de conteúdos instauradores, a implementação
nas cidades e no edificado, os conceitos atrás referidos, da necessidade, da comodidade; e do prazer. Ou seja,
para Alberti são estes os três conceitos que quando associados à construção do edificado deverão orientar o
verdadeiro intuito do paradigma da realização da obra do homem e na sua capacidade criativa.
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se estabeleça uma reflexão mental e para que se processe uma reflexão de forma
simples e clara. Ou seja, para que o processo de reflexão seja considerado rigoroso e
assim criar a possibilidade da constituição de regras, deve o autor do projecto
considerar as seguintes fontes, organizadas por ordem crescente de valor: primeiro,
o património documental escrito; seguidamente, o património construído; e, por
último, o seu próprio espírito.

 Com efeito, é esta metodologia de intervenção que estipulámos, podendo
considerar, desta forma este texto, como sendo atemporal. Ou seja, esta leitura
atemporal será conferida pela forma como o autor se coloca em relação aos três
conceitos, atrás referidos, quando inter-relacionados com os factores obtidos da sua
própria metodologia de intervenção.

Nesse sentido é a forma como o autor utiliza o seu “eu”, em relação aos
procedimentos estipulados no processo da intervenção do projecto arquitectónico, no
sentido da forma como o autor estabelece o enquadramento científico e emocional
do processo da concepção do objecto – corpo – edificado, e pela forma como o
autor desenvolve como sendo uma referência, o processo da identificação e da
classificação da diversidade das actividades humanas, dadas por pares
opostos.368

Pode ainda ser considerado pela forma como o autor estabelece o processo da
identificação e da classificação da diversidade das partes e do todo, do objecto
edificado, que são entendidos e vistos de igual forma, como por exemplo,
entendimento da relação do corpo - objecto - edifício habitacional e como do
corpo - objecto – cidade;369 370

                                                  
368 Ou seja, pela leitura de pares opostos como, por exemplo, o par, sagrado/profano; e o par público/privado.
369 Segundo Françoise Choay, essa leitura de corpo - edifício ser-nos-á dada logo de inicio desta obra, em forma
de axioma, pelo que passaremos a citar esta autora: in ibidem op. Cit. A Regra e o Modelo, pp.79 a pp.80 “(…) No
início da primeira fase, uma constatação apresentada como um dado imediato “todo edifício é um corpo”
(aedificium quidem corpus quoddam esse animadvertimus)” “(…)Doravante nós nos referiremos a ele como
axioma do edifício-corpo. A sequência do livro irá mostrar que Alberti entende aí um corpo vivo. Não que um
animismo ingénuo o leve a assimilar artefactos a seres animados. Todavia, identificando os dois termos – edifício e
corpo – Alberti vai mais longe que Aristóteles em quem sem dúvida se inspirou: sua fórmula não reflecte apenas
uma identidade de organização, designa o edifício como verdadeiro substituto do corpo, e por isso mesmo ela
contém em germe, como veremos, uma teoria estética. Deste axioma decorre imediatamente um primeiro
corolário, pouco importando à nossa análise – essencialmente limitada pela dinâmica e pelo funcionamento textual
dos conceitos utilizados por Alberti – que ele traga a marca do aristotelismo: a exemplo de todo corpo, um edifício
consiste em forma (lineamentis), dependente do espírito (ab ingenio), e em matéria, dependente da natureza (a
natura). Alberti indica que esse enunciado lhe permitiu construir a sequência das regras da edificação ao nível da
necessidade: sucessivamente, teve de abordar aquelas que dizem respeito à forma, à matéria, artificialmente
dissociadas pelas necessidades da análise, depois sua união no acto de construir (…)”.
370 Com efeito, no princípio da segunda fase de sua investigação, Alberti vir-se-á novamente confrontado com uma
evidência, que haverá uma infinita variedade dos usos humanos que se repercutirão na diversidade de funções
afectas aos edifícios e que exigirá, o estabelecimento de uma classificação de ordem funcional. Aquando da
terceira fase, Alberti evocará, a esse propósito, apenas o estudo que teve que proceder, sobre a natureza da
beleza e os seus factores associados.370 Mas a sua investigação não se deterá por aí. Ou seja, no entendimento
do seu processo metodológico atemporal, Alberti considera que será preciso desenvolver o problema das
reparações, procurar o modo de corrigir os erros do arquitecto tanto quanto os acidentes da natureza. Alberti não
definirá o horizonte temporal do construir em termos puramente positivos, no quadro de uma progressão linear.
Desde o início, ele situará a actividade do construtor no campo do desamparo, entre o erro e obsolescência, e
ainda colocará a questão do rigor que este autor terá que se impor a si próprio nas diversas fases, da concepção à
obra, ao processo de edificação.
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Com efeito, podemos estabelecer, que este processo não pretende criar
um modelo espacial urbano, nem um modelo arquitectónico único, bem pelo
contrário, a intenção é estimular a infinita diversidade da intervenção e dos
pressupostos dos conteúdos programáticos do arquitecto, que têm como
suporte dessa intervenção, uma base limitada de um corpo de regras, podendo
ser consideradas como sendo universais, por serem obtidas por meios lógicos.

 Assim, segundo Alberti, estabelecemos que neste processo de auto-reflexão
no âmbito do acto universal do processo de edificação e dos princípios
universais, que são para Alberti, e para quem o ouça, a base deste processo de
concepção, quando aplicados aos três conceitos de base já referidos.371

Desta feita, este acto de edificar deve ser entendido como sendo um processo,
de eleição solene, subjacente a um processo de decisão vital e, como tal, deve ser
efectuado duma forma reflectida e consciente.

 Como tal, o arquitecto deve questionar-se, de forma demorada, sobre a
viabilidade de todas as suas decisões e eventuais consequências. Deve, como tal,
reflectir, e propor um conjunto de soluções que venham a ser adoptadas. Essas
soluções são visualizadas através dos instrumentos, dos desenhos, das pinturas e
das maquetas que lhe permitem a experimentação e a consciencialização da solução
a adoptar, para que, posteriormente, sejam essas suas decisões, avaliadas e
comparadas por terceiros.372

Fig.58, Plano de correcção, de introdução de novos equipamentos e de expansão de Vila Boa de Goiás. Planta de
Villa Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha
Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes., Escala 140,
braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares coloridas e à esquerda os alçados das fachadas do
palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. Escala (ca 1:4600) , 140 braças =(6,6cm) 1 planta, 540x 596,
color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, (AHU). Lisboa.

                                                  
371   A necessidade, a comodidade e o prazer.
372 Ver  Françoise Choay pp.84 , ibidem op. Cit.
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Assim, segundo Alberti, poderemos considerar que são seis os princípios
universais do acto de edificar, que podem ser designados, igualmente, por fases.

O primeiro princípio prende-se com o sentido dado ao lugar natura (régio). Ou
seja, prende-se com o entendimento, que o indivíduo tem sobre o lugar, no âmbito
geo-morfológico natural. É esse sentido e entendimento que lhe permite estabelecer o
processo da selecção desse lugar e da sua adopção como objecto a artificializar, e
que é, assim, determinado, segundo a sua interpretação, através dessa componente
física natural.

Deste modo, essa componente física do lugar deve ser determinada pela
clarificação e pelo entendimento dos factores que afectam, por exemplo, as condições
de salubridade natural do terreno, como são, por exemplo, a orientação solar, a
orientação dos ventos predominantes, as características dos leitos de cheias de
águas da superfície e do subsolo, as características dos terrenos, a inclinação das
suas vertentes, a sua topografia e a sua adequação em relação ao propósito
pretendido para função da edificação.

O propósito do projecto, do objecto a edificar, pode ser tanto a cidade
entendida como sendo um todo, como pode ser o objecto edifício público ou, ainda,
pode ser considerado o objecto edifício habitacional, uma vez que Alberti não
estabelece essa diferenciação entre objectos. Essa adequação do lugar aos seus
propósitos, é tanto mais conseguida, quanto mais existir uma concordância da
estrutura do objecto edificado, associado às características naturais do lugar, e aos
costumes vivenciais.373

O segundo princípio reporta-se à selecção da área, designada por “área”. Ou
seja, é o processo de selecção e de delimitação do objecto a intervencionar, que pode
ser, por exemplo, o plano do lugar urbano. Este princípio obedece, igualmente, à
adequação desta área de intervenção ao primeiro princípio, ao lugar físico. Os
restantes princípios dizem respeito, às partes e à organização dessas partes do
edificado, assumidas como um corpo.374

Desta forma, esta organização, esta composição “das partes” destes princípios
enunciados devem ser sempre, enquadradas, articuladas como as regras do corpo,375

e equacionados, segundo os três conceitos já referidos como a base de Alberti: a
necessidade; a comodidade, o prazer e ainda o princípio da economia.

Neste último princípio da economia de Alberti, podemos estabelecer, no âmbito
da diversidade do construído, que só devem ser aplicados os meios materiais
estritamente necessários para a produção dos efeitos pretendidos. Esses meios

                                                  
373 Ou seja, quando a morfologia artificializada do plano da cidade (geometria dos seus traçados, ou do edifício
estabeleça a concordância com a geo-morfologia do lugar e a concordância com os hábitos culturais dos seus
habitantes.
374 Ou seja, estes princípios reportam-se aos seguintes elementos: à divisão;  à planta;  à planta do edifício-casa,
onde serão indicadas a organização e a distribuição de compartimentos; ou ainda à planta do traçado da cidade
onde sejam visíveis as geratrizes e a organização desse mesmo traçado urbano;  à parede, entendida como a
parede do edificado-casa e ou a parede do plano de fachada pública da cidade;  à cobertura;  e às aberturas que
são entendidas pelos vãos de portas e janelas; ou quando enquadradas ao nível da cidade, serão indicadas como
sendo a relação da composição, da dimensão e da geometrização, das ruas, das pontes, dos portos e das suas
praças públicas.
375 Não necessariamente só o corpo do homem.
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necessários são ditados pelas regras base universais identificáveis e produzidas por
um sistema espacial, o público e o privado restrito do ponto de vista topológico da
intervenção, da paisagem, e ainda, dados pela concordância aferida do ponto de vista
das sistematização entre os três conceitos base já referidos, a necessidade, a
comodidade e a beleza, aqui obtida pelo prazer estético.

Assim, podemos afirmar que no processo de edificação a relação entre a
necessidade e o prazer estético permite o estabelecimento das regras mínimas
estritamente necessárias para a condução desse processo.

Deste modo, o sentido de comodidade deve ser entendido como sendo um
processo existente, mas assumido como fase intermédia, nesse processo de
edificação, cujo o objectivo final é sempre o prazer da beleza estética.

Com efeito, a beleza estética é algo que nos é oferecido pela natureza e pelos
actos próprios do construir e que é ainda obtida pela capacidade perceptiva dos
indivíduos e como tal é entendida e sentida por todos. Essa beleza é-nos dada pela
relação harmoniosa das suas partes, de forma que se sinta essa beleza, e que não
seja possível retirar ou acrescentar mais partes, mais elementos, ou outro
dimensionamento distinto. Para além desta relação harmoniosa das partes, a beleza
deve, igualmente, estar adaptada, de forma correcta e cómoda, ao funcionamento
desse objecto edificado.

Nesta noção do ideário do belo, segundo Alberti considerámos que essa
beleza é indissociável do objecto belo, uma vez que passa pela determinação dessa
adaptação da morfologia, do objecto edificado, à sua função.

Assim, o objecto deve ser desenhado, igualmente, segundo o confronto dessa
adaptabilidade da sua utilização e da comodidade, com o confronto auto-critico da
sua razão, do seu instinto, e da sua intuição, e ainda pelo confronto, pela
determinação e pelo cálculo dos meios mais apropriados e económicos nesse
processo da edificação. Assim, cabe ao arquitecto ter um sentido de oportunidade e
de capacidade de desvendar as regras harmónicas universais, do objecto perfeito
para o lugar, tendo como processo metodológico esses confrontos, auto-críticos,
assentes no raciocínio, na intuição e no confronto com o lugar.

Essas regras, ou essas leis, traduzem-se na noção de adaptação oportuna e
perfeita do objecto harmonioso, na relação do seu uso, com a sua comodidade, que
deve ser traduzida, hoje, pela noção de “orgânico”, ou de “organicidade”.376

                                                  
376 Ver Françoise Choay, ibidem op. Cit. pp.105. Segundo esta autora, que cita Alberti, estas leis certas que Alberti
refere têm um suporte teórico que o próprio vai buscar à “história“, nesses procedimentos verificados nas obras
dos Etruscos e dos Romanos e que passamos a citar, pela importância nesta clarificação da metodologia do
projecto de Alberti, e  pela nossa concordância com essa leitura observada por esta autora: “(…)  Essa história,
pouco “histórica”, da arquitectura, onde Alberti dá mostras de uma desenvoltura comparável à dos seus relatos de
origem, lhe serve de fundamento para afirmar definitivamente a existência de leis certas(praecepta probatissima),
deduzidas de um conhecimento perfeito (absolutíssima cognitione) e que lhe competirá descobrir”.
Para Alberti essas leis dividem-se em duas categorias. “ Umas concernem à beleza e aos ornamentos dos
edifícios em geral, as outras dizem respeito às suas diferentes partes tomadas individualmente. As primeiras,
são extraídas da filosofia e permitem dar à arte (de edificar) uma direcção e limites precisos, as outras
derivam do conhecimento do que acabamos de falar e produziram a sequência da arte”(…). “(…) longe de
se referir somente à beleza auxiliar dos ornamentos, elas dizem respeito, igualmente, à beleza intrínseca dos
edifícios. Essa “anomalia” com relação às intenções enunciadas resulta da aplicação quase obsessiva, por Alberti,
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  Segundo estes autores podemos identificar uma ordem de prioridades, em
relação à aplicação dessas regras estéticas. Essas regras devem ser quando
aplicadas, justificadas e devem ser desenvolvidas com um carácter não despesista,
portando só devem ser utilizados depois de equacionados os meios mais adequados,
para a melhor obtenção dessa beleza estética.

Alberti estabelece o princípio de economia projectual e da obra, quando tenta
designa neste processo a leitura do raciocínio e da intuição, como sendo as formas da
produção das medidas mais apropriadas e adequadas, consideradas pelo indivíduo,
como sendo estritamente necessárias na obtenção do objectivo final do objecto, o
belo.

Justamente, é com a determinação dessas regras que podemos considerar,
igualmente, uma ordem de prioridades em relação aos objectos – edifícios, que
podem estar sujeitos à aplicação dessas regras.

Nesse sentido, ao nível do edificado corrente, especificamente os edifícios
privados, este autor considera que deve haver alguma contenção no ornamento
desse edificado como aquando da sua relação, da sua parte com todo. Ou seja,
podemos afirmar que esse edificado corrente, sendo considerado, uma parte da
cidade, deve demonstrar igualmente essa economia de meios, dado que estas

                                                                                                                                                                                    
do seu princípio de economia ou de frugalidade, que acaba por gerar o que se poderia chamar de estética
negativa. Com efeito, de um lado, cada vez que pode, Alberti elimina a introdução de ornamentos e multiplica as
listas de caminhos a evitar. De outro lado, - e é essa a minha segunda observação - esse “less is more” conduz
Alberti a dar prioridade à beleza orgânica inerente à adaptação perfeita: essa beleza, que se pode ainda
qualificar de adaptativa ou natural, ocupará no conjunto da estética albertiana um lugar equivalente ao da beleza
“racional” de que ele deveria dedicar-se, em exclusividade, até ao tratamento de regras filosóficas. Finalmente,
as regras dessa beleza racional cultural, que aparecem pela primeira vez na segunda parte do Cap. XII
consagrado às aberturas a partir de então serão formuladas sempre no conjuntivo e no imperativo, ao contrários
das anteriores, explicadas e enunciadas no presente do indicativo. Essa forma linguística permite assumi-las sob o
conceito de estética dogmática: sem justificá-lo racionalmente, sem discussão possível, Alberti impõe um
sistema de proporções cifradas. De facto como ele próprio específica, no final do Livro VI, Alberti foi buscar as
medidas estéticas de sua estética dogmática na Antiguidade: não nos escritos, sempre contestáveis, de seus
autores, mas em seus monumentos, arruinados ou não, que ele estudou incansavelmente e mediu”(…) As
regras estéticas, tema dessa segunda parte, têm por objecto em primeiro o número de seus edifícios e de
seus habitantes, que devem ser o mais abundantes possível. Em seguida, vêm as técnicas de terraplenagem
que garantam a qualidade da área escolhida: nas cidades de planície deve-se dar à sua área uma ligeira
inclinação, necessária para facilitar o escoamento das águas e para manter a limpeza. Nas cidades
construídas no alto, a regra deve ser “aplainar e igualar a área para a beleza das vias e dos edifícios”; (ibid),
e, para terminar a adaptação da planta(divisão)aos usos da cidade: para Alberti, essa regra, segundo a minha
terminologia depende da estética “naturalista ou orgânica”, não deixa de ser apresentada como a mais
importante aquela que proporciona “o principal ornamento das cidades”: mas o principal ornamento das
cidades provém da situação de execução e do posicionamento relativo (collacatines) , dos edifícios,
permitindo a melhor adequação ao uso, a dignidade e a comodidade de cada um deles”(pp.535). O texto
demonstra a ambiguidade do termo ornamentum. É o caso, por exemplo, de escolher entre duas opções que
reclamam um arranjo estético diferente: classificação e dissociação ou mistura das funções urbanas. As duas
opções antitéticas são evocadas num plano de igualdade, segundo que no Livro IV, apresentava paralelamente a
cidade do tirano e a do bom príncipe.

Quanto às regras estéticas da cidade particular, as mais importantes são as dos edifícios públicos
sagrados que ocupam o essencial do Livro VII; “ Em toda a arte de construir, não há tarefa que requeira mais
inteligência, cuidado, habilidade e diligência que a construção e ornamento do templo (…) o templo é o maior e o
principal ornamento da cidade (Cap. III, pp.543). (…) Acontece o mesmo com os edifícios públicos profanos do
Livro VIII. Correspondem menos ainda à nomenclatura homóloga dos Livros IV e V e pertencem em sua maior
parte a tipos desaparecidos com a Antiguidade. Alberti os divide em duas categorias: vias de comunicações e
edifícios propriamente ditos. As primeiras correspondem às vias extra-urbanas, (militares e não militares) e intra-
urbanas, mas os cruzamentos, as praças e, sobretudo, entre essas últimas, a categoria particular das praças de
degraus que engloba todos os locais de espectáculos, teatros, anfiteatros ( locais de encontro e permuta do
conhecimento e de contactos com equivalência às praças) e circos. “
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edificações devem ter como objecto de conceito, a comodidade da cidade,
entendida como um todo.

Com tal, essa comodidade da rua deve ser obtida pela divisão da planta, pela
padronização das cérceas desse edificado, pela regularização das frentes desse
edificado e pela uniformização dos seus vãos e ainda, pela pavimentação dessas
ruas.

Aliás, Alberti considera que essa comodidade, e essa beleza, no âmbito da
habitação privada, só são possíveis quando ocorrer através da correcta distribuição e
articulação funcional dos seus espaços e da sua adequação à natureza, ao lugar do
ponto de vista da sua capacidade de captação de luz e da correcta articulação do
edificado com o solo.

Deste modo, podemos considerar que o ornamento e o prazer da fruição da
beleza das ruas dever ser discreto, contido, pois esse cuidado deve ser
empreendido nas partes mais públicas da cidade, ou seja, nas portas da cidade,
e nas suas praças.

Não se pretende dizer que essa noção de fruição das ruas não seja importante,
para Alberti. Bem pelo contrário, Alberti considera que deve ser fruída essa rua como
sendo um passeio, com o suporte no edificado, mas considera que é, precisamente,
esse “more is less, e less is more” que confere esse sentido de beleza à rua, uma vez
que vê a cidade como um todo composto por várias partes e a rua é um elemento
articulado, entendido aqui como sendo uma parte que articula com outra parte, com a
praça e com o edificado público.

Essa relação de fruição pode-nos ser dada, por exemplo, no nosso caso de
estudo, pelos percursos “do sagrado” na cidade, que são estabelecidos, por exemplo,
pelos percursos efectuados das procissões religiosas.377

Desta forma, a definição da estrutura da cidade é desenhada por estes percursos
recreativos-religiosos, que é simultaneamente estruturada com um suporte da
topologia do lugar, com um suporte dessa sua arquitectura religiosa, dos templos e
com um suporte dessa vivência pública da cidade, do lugar urbano que é, ainda,
estruturada com a introdução da vivência do recreio, do lazer propriamente dito,
obtido pela adição dos equipamentos públicos, dos seus teatros e dos seus passeios
públicos.

Por último, em termos da aplicabilidade dos princípios que são estabelecidos, na
sua obra, no seu livro X, em Alberti, é notória a introdução da noção de relatividade e
de tempo na arquitectura e no objecto edificado e da relação da acção do homem e
da natureza nestas noções.378

                                                  
377 Essas procissões são organizadas, segundo os elementos principais estruturantes do traçado da cidade, ou
seja, as geratrizes dadas pela rua direita, os limites dados pelas portas da cidade que são associadas ao
posicionamento organizativo das suas igrejas.
378 Essa acção, no nosso entender, poderá ser entendida decorrente do manuseamento e da utilização do objecto
edificado, da sua manutenção e da sua destruição pelo homem, decorrente do seu abandono ou das pilhagens, ou
da produção de actos de destruição por razões politicas, económicas, ou pelas forças da natureza. Essas forças
da natureza que serão entendidas aqui como sendo as acções provocadas pela acção de desgaste lento dado
pela acção de ventos, e de chuvas, etc., ou por acções de âmbito mais pontual no tempo mas que produzem
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Para Alberti, esta noção de tempo na arquitectura estabelece, igualmente, o
princípio de valor patrimonial do objecto edificado.

Desta forma, podemos considerar que o edifício singular, ou a própria cidade
deve ser entendida como sendo um todo. Essa leitura do tempo permite, também, a
constituição da leitura da tramitação geracional do valor patrimonial arquitectónico,
aqui conferido ao objecto - monumento histórico.379

Ao interpretar estas descrições e estas obras, somos quase obrigados a fazer
uma comparação analógica, quase que directa, dos aspectos que estão subordinados
à evolução espacial dos traçados portugueses e espanhóis, nomeadamente, os
traçados portugueses da América Latina, que foram utilizados desde o período do
reinado de D. Manuel I, até ao período do reinado de D. João V e, posteriormente,
até, ao período do reinado D. José I, com o período Pombalino.380

No caso do Brasil, este mesmo período coincidiu com a simultânea passagem
da transposição da conquista do território costeiro à da consolidação do território
português da raia fronteiriça com as colónias espanholas, e na sua fase final, à
estruturação e ocupação do centro-oeste, ou seja, ao período onde assistimos ao
desbravamento deste território interior e à sua consequente consolidação territorial,
deste continente americano, do seu centro-oeste.381

Com efeito, no que respeita aos períodos atrás referidos, é-nos possível,
principalmente no entendimento do caso português, ler nas duas obras instauradoras,
de Alberti, da sua cidade entendida como sendo um corpo, e um edifício e de Tomás
Morus, da cidade de Amaurota, onde é possível encontrar, nestas suas descrições
espaciais, da cidade, das suas tipologias da cidade, do edificado excepcional e do
edificado corrente, fortes similitudes, neste âmbito, com as várias cidades desta
antiga capitania de Goiás, ou, pelo menos, em parte delas.

Deste modo, dentro do campo de consulta bibliográfica, entendemos que há
nestes textos e nestas obras, matéria instrumental científica que nos permite
enquadrar o nosso caso de estudo  bem como a interpretação das suas metodologias
do processo arquitectónico. Esse enquadramento é obtido segundo o ponto de vista
da sua temporalidade, da sua temática comum e ainda decorrente da afinidade e da
proximidade, com a nossa visão do processo metodológico projectual.

Assim, tomámos como base de reflexão estes dois textos entendidos por nós
como corpos desta base metodológica.

                                                                                                                                                                                    
efeitos mas alargados e destruidores, como são, por exemplo, as catástrofes naturais, causadas por terramotos,
por maremotos, por incêndios e por enchentes.
379 Que como tal, como monumento histórico, deverá ver o seu ciclo de vida e de utilização prolongado no tempo.
380 Já nestes dois últimos períodos com a implementação em grande número, das cartas régias de fundação.
381 Referimo-nos à Capitania de Goiás agora constituída como seu território autónomo em relação de dependência
institucional que tinha com a Capitania de São Paulo.
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Desta forma, tomámos, como base documental, um conjunto de documentos e
de textos científicos e filosóficos que utilizámos como “Corpus Científico” da estrutura

Fig.59, - Mappa das Terras Diamantinas da Cappitania dos Goyás. Escala indeterminada; 1750. 1 mapa:
ms., color, 53x42cm em folha 56x44cm. O mapa mostra um artística cartela no título e legenda. Mostra o
caminho de Cuiabá (linha a cinzento) e a hierarquização de um percurso associado à rede de quartéis
militares, identificando com símbolos esses quartéis, nomeadamente ao Quartel de Santo António junto do
Ribeiro Fartura, ao Quartel de Pilões junto do Rio Piloés. Identifica a estrutura geo-morfologica sob forma
figurada, a vegetação e os rios principais, como é o caso do Rio Grande e Rio Cayapó. Indica os rios
afluentes, nomeadamente, os rios diamantinos Rio Claro e Piloens, e seus Ribeirões e ainda mostra a
estrutura orográfica das Serras, da ponta da Serra Dourada e Serra Longa, e seus morros. In A Mais
Dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua, cota CG 77, Coordenação
de João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
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metodológica, e que estão afectos às seguintes áreas de estudo: aos textos
específicos da área da Arquitectura; aos textos da área da Filosofia; e aos textos das
demais áreas que interagem com o saber especifico da Arquitectura, e que são
enquadradas e utilizadas como sendo o Corpus de reflexão desta dissertação. Ou
seja, são abordados um conjunto de textos que são entendidos como uma regra de
base de reflexão, e que são sempre postos no campo da experiência e do próprio
acto de reflexão do indivíduo, e como tal, não são entendidos como um conjunto de
regras não fechadas sobre si próprias, nem como sendo um conjunto de modelos.

Para esse efeito, estabelecemos como base de leitura um conjunto alargado de
textos, que estão a ser interpretados segundo uma abordagem de conteúdos que está
genericamente espelhada na bibliografia seleccionada. Desses textos, há alguns que,
são por nós adoptados como sendo textos dos quais extrairemos directamente as
metodologias de intervenção, de suporte directo ou analógico. Alguns desses textos
seleccionados são textos da área específica da arquitectura e outros são os textos
interdisciplinares que interagirão com os conceitos da arquitectura e que, como tal
podem ser um suporte da metodologia do projecto.

Assim sendo, podemos considerar os textos entendidos como um campo
referencial directo, em relação à área temática da arquitectura no âmbito desta
adopção de metodologias que suportam o acto projectual:

-      O Tratado “De  Re Aedificatoria”  de Alberti;
-      “ A Ilha da Utopia” de Tomás Morus;
-     “As Cidades Invisíveis” de Ítalo Calvino.

Diremos que estes são os textos, entre outros, que nos permitem encontrar um
conceito de base de princípios que nos parece pertinente, de forma a poderem vir a
ser utilizados no âmbito da metodologia do projecto e do nosso caso de estudo.

Podemos afirmar, em síntese, que segundo o Tratado “De  Re Aedificatoriade”,
de Alberti, se pode estabelecer um processo metodológico da edificação que assenta
em regras, em vários postulados e em vários princípios ou conceitos, que podemos
utilizar aquando da nossa fase da análise aplicada aos casos de estudo.

Sintetizando, podemos estabelecer como verdade e como sendo uma
proposição científica os seguintes pontos com base nos seus postulados:

- Como primeiro ponto podemos considerar que, o objectivo metodológico
da base da edificação é dado pela articulação de três objectivos que a obra
arquitectónica tem por obrigação satisfazer – a necessidade, a comodidade e o
prazer;

- Como segundo ponto, podemos considerar, que ao nível morfológico,
essa metodologia da intervenção deve ser pautada pela simplicidade e pela clareza;

- Como terceiro ponto, podemos estabelecer que o nosso “eu”, é
determinante na estruturação dos procedimentos estipulados no processo da
intervenção da edificação e desta forma dá o nosso enquadramento científico e
emocional do processo da concepção do objecto;
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- Como quarto ponto, podemos estipular como postulado desta metodologia, a
constatação da diversidade no processo de edificação, o que obriga a identificação
e a classificação dessa diversidade das actividade humanas, traduzidas aqui por
pares opostos, como por exemplo, obtidos pelo par sagrado e profano ou pelo
par público e privado;

- Como quinto ponto, entendemos que devem ser consideradas no processo da
identificação e da classificação da diversidade, as partes e o todo do objecto
edificado, e ainda devem ser entendidos de igual forma, como sendo o corpo -
objecto - edifício e o corpo - objecto – cidade; esse corpo que é entendido como
um todo constituído de forma (lineamentis), dependente do espírito(ab ingenio), e
da matéria e ainda dependente da natureza(a natura). E, como tal, esse corpo é
entendido de duas formas: primeiro, é entendido de forma estrutural, como que uma
analogia directa à anatomia do corpo e à constituição das suas partes e seus
elementos, elementos estruturais ósseos, elementos de ligação das partes e
elementos de revestimento exterior; e em segundo, é entendido de forma orgânica,
que se pauta pelo correcto dimensionamento e posicionamento das partes,
articuladas de forma harmónica,

- Como sexto ponto, podemos estabelecer que a relatividade e a diversidade
são componentes pressupostas do acto do projectar. Ou seja, podemos
considerar que existe uma infinita diversidade na intervenção e nos pressupostos
dos conteúdos programáticos que afectam a leitura do acto do projectar
arquitectónico, e que tem como suporte, dessa intervenção, uma base limitada de um
corpo de regras, consideradas por este autor como sendo universais por serem
obtidas por meios lógicos.

- Como sétimo ponto, podemos considerar que o processo de auto – reflexão,
deve ter como meios, entre outros, os seguintes instrumentos: os desenhos, as
pinturas e as maquetas, para que estes lhes permitam a justa experimentação e a
consciencialização da solução a adoptarem, para que, posteriormente, venham a
ver essas suas decisões avaliadas, comparadas e creditadas por terceiros.

- 
- Como oitavo ponto, podemos estabelecer que são seis as componentes da

concepção dos objectos edificados, no âmbito desses princípios universais do acto de
edificar. A primeira componente é o posicionamento do lugar no território,
associada à geo-morfologia do lugar, quando ligada aos hábitos culturais dos seus
habitantes. A segunda componente, reporta-se à selecção da área, e ao seu correcto
dimensionamento e posicionamento com articulação orgânica do lugar. A terceira
componente é a disposição das partes do plano, da planta, da geometria dos
seus traçados, ou da planta do seu edificado. Esta componente deve ser
enquadrada pelas componentes anteriores; as restantes componentes são referentes
às partes dos objectos edificados, ou seja, a parede, a cobertura, e as aberturas.

Estas componentes são sempre entendidas e presididas por três princípios
gerais que regem de forma ampla a actividade e a procura do arquitecto.

O primeiro princípio é a procura do prazer e da beleza. O prazer e beleza que
são dados pela possibilidade da fruição e vivência da beleza espacial.
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 O segundo princípio é o da sobriedade das suas intervenções, que deve ser
igualmente reflectida na economia de meios.

E, por último, o princípio que se reporta ao tempo. O tempo quando assumido
no processo de intervenção da edificação, e quando visto como tempo natural,
interpretado pela durabilidade das suas intervenções edificadas.

Esta noção de durabilidade pode ser empregue, desde que a obra reúna os
princípios e postulados atrás referidos, ou seja, que essa obra seja portadora de
prazer e de beleza. E assim, pode ser considerada digna de ser assumida e mantida
ao longo de gerações e como tal ser entendida como um valor, como um bem
patrimonial. Bem patrimonial, esse, que associa a sua vivência à comunidade e como
tal está sujeito à sua salvaguarda.

Assim, são estes pontos referidos da obra de Alberti que vamos considerar,
interpretar, reflectir e implementar na nossa experiência, na nossa vivência e na
nossa análise, dos lugares seleccionados, nosso caso de estudo.

Sobre esta adopção de metodologias que suportam o acto projectual,
considerámos a segunda obra referida, “A Ilha da Utopia”, de Tomás Morus.

Esta obra permite-nos enquadrar como processo metodológico da edificação,
também, princípios ou conceitos, que podemos igualmente utilizar como sendo
eventuais regras metodológicas do processo do projecto de arquitectura e que podem
vir a ser experimentadas aquando do processo de análise do nosso caso de estudo.

Com efeito, podemos sintetizar esses aspectos, essas regras da seguinte forma:
o primeiro aspecto é a forma de como é descrito o entendimento do território, da
cidade e do edificado particular, entendido como um todo;382 seguidamente, o
segundo aspecto reporta-se à relação da descrição da cidade e do território;383 o
terceiro aspecto prende-se com o entendimento das várias componentes parciais da
cidade, ao nível sua articulação espaço - formal – funcional.

Uma outra noção que nos é explanada, neste texto, é a noção, a forma como é
constituído o processo de formação da construção do objecto e do conhecimento. Ou
seja, é o entendimento que estabelecemos, segundo este autor, no âmbito da
formação da construção dum artefacto que é entendido como definidor da vivência
espacial.384

                                                  
382 Ou seja, parte-se da descrição do geral para o particular, parte-se da descrição do território através das
suas características naturais geo-morfológicas para que, em seguida, sejam identificas as características
naturais dessa região. Características essas que são determinantes para a elaboração do processo de
selecção e de posicionamento da edificação do objecto concebido como um todo, harmonioso,
dimensionado e proporcionado tendo em conta o lugar e a vivência dos seus habitantes nesse lugar.
383 Este autor descreve-nos a relação do território entre – cidades, aqui associada às suas deslocações externas,
entre cidade – campo, entre cidade - cidades e associada às suas deslocações intra-cidade.
384 Que pode ser dada pelos seus limites espaciais. Limites esses que são assumidos como definidores da noção
de limite morfológico.
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Neste âmbito da demarcação temporal, podemos estipular que esse artefacto,
esse plano, não se define de forma finita, nem no momento do processo de
conceptualização nem da concretização da obra.

Um outro aspecto, que assumimos na nossa investigação é o processo de
formação do conhecimento que nos é transmitido logo no início desta obra. Esse
processo de formação e de aprendizagem, vai ser válido para a constituição dum
saber, o recurso ao suporte obtido pelas fontes e pelas experiências previamente
adquiridas, para que, quando ocorra o contacto com outras novas formas de saber se
possam incorporar esses novos saberes nos saberes anteriores e se produza, então,
uma reflexão que vai originar a transformação desse saber prévio num saber novo.
Ou seja, para que se dê a aprendizagem é, eventualmente, necessário o contacto
entre um saber inicial e um saber externo, o que vai fomentar provavelmente um novo
saber.

Deste modo, dizemos que são estes aspectos que integram, os conteúdos
metodológicos da organização espacial da vivência da ilha da utopia que vão ser
adoptados no caso de estudo. Ou seja, em síntese, são estes aspectos que vão ser
incorporados no nosso entendimento da metodologia projectual e que devem ainda
ser presididos pelas noções, da necessidade, da comodidade e do prazer que já
haviam sido, também, evocadas na obra de Alberti.

 Esses princípios vão ser aplicados no sentido em que toda a obra deve ser
orientada, primeiramente, pela noção da necessidade dada, por exemplo, pela
necessidade, de defesa, de higiene, de saúde.

 Seguidamente, a obra deve ser orientada e deve ser contemplada, pela noção
de comodidade, ou seja, pelos aspectos da vida relacionados com o conforto
harmonioso da circulação e da distribuição, por exemplo, de acessos e da
circulação de pessoas e bens, do conforto e harmonia na vivência dos espaços
públicos, da vivência dos equipamentos colectivos da cidade, e da habitação.

E finalmente, podemos considerar que a obra deve contemplar a noção de
prazer entendida como objectivo máximo da concepção do território, do lugar
urbano, e do edificado. Ou seja, deve presidir como objectivo, no acto do
projectar, a noção de prazer, obtido pela vivencia da beleza.

Este objectivo deve contemplar os dois princípios anteriores, no entanto, é
este terceiro princípio, o do prazer, que deve imperar na relação da vivencia do
lugar e das diversas actividades operadas pelos indivíduos.

Com efeito, e segundo este autor, esse prazer é dado pela fruição estético-
funcional, que deve ser considerada como essencial na concepção do ideário,
do nosso ideário e da ilha da Utopia.385

                                                  
385 “ (…) Chamam prazer a todo o estado de movimento de alma ou corpo em que o homem experimenta o
deleite natural. Não é sem razão que acrescentam a palavra natural; porque não é apenas a sensualidade, é
também a razão que nos atrai para as coisas naturalmente agradáveis(…)“. (…) Os utopianos distinguem
várias espécies de verdadeiros prazeres, referidos uns ao corpo e outros à alma.

Consistem os prazeres da alma no desenvolvimento da inteligência e nas puras alegrias que acompanham a
contemplação da verdade (…).
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Aliás, segundo este autor, podemos afirmar que é precisamente a noção de
prazer que deve ser entendida como sendo essencial, dado que ela traduz o
sentido da vivencia corporal, traduz a vivência dos sentidos e da alma.

Deste modo, este estado de fruição de beleza obtido pela alma é absorvido
quando a partir da observação e do manuseamento do objecto se consiga
destrinçar e distinguir um conjunto de regras que vão consubstanciar o
processo de concepção da edificação.

Assim, podemos estipular que os primeiros dos prazeres são aqueles
que nos dão, ao nível dos sentimentos, uma impressão viva e actual, cuja a
consequência directa, é o restabelecimento dos órgãos esgotados ou
saturados.386

Podemos, ainda, considerar que há uma outra forma da manifestação
do prazer dos sentimentos que não provém das funções animais, referidas no
parágrafo anterior, ou seja, é uma outra forma de prazer que resulta da identificação
na obra, duma força interior e indefinível que comove, encanta e atrai.387

Desta forma, podemos estabelecer que são estes aspectos da obra de Tomás
Morus que também vamos tentar interpretar, reflectir e implementar na nossa
experiência, na nossa vivência e na nossa análise, dos lugares seleccionados para
aplicação do nosso caso de estudo.

Sobre esta adopção de metodologias que suportem o acto projectual, e sobre a
terceira obra literária referida “As Cidades Invisíveis”, de Ítalo Calvino, podemos referir
em síntese, que esta obra estabelece como processo metodológico da edificação,
também, princípios que podemos, igualmente, utilizar como eventuais regras
metodológicas do processo do projecto de arquitectura e que podem ser
experimentadas aquando da análise e da vivência dos casos estudos.

Com efeito, na leitura da obra “As Cidades Invisíveis”, é, igualmente possível
esquematizar os conceitos que suportam a sua e a nossa visão da cidade, do lugar
urbano e do seu edificado, neste caso, de cidades invisíveis, aquelas que nos são
dadas a conhecer pela sua descrição, de uma, ou de várias imagens.388

É possível identificar, no nosso estudo, dois princípios que podem ser
extrapolados e constituintes da metodologia de trabalho dum estudo científico.

O primeiro princípio, que podemos estabelecer, é-nos dado, pela leitura da
forma da cidade fraccionada e que é retratada nas suas múltiplas formas, nas
suas visões, e nas suas vivências.

                                                  
386 O Prazer nascerá desta impressão, por um lado, da acção de beber e de comer que restabelecerá as forças
perdidas; por outro lado, das funções animais que eliminam do corpo as secreções que o entorpecem.

“…Tais são as secreções intestinais, o coito, e o desaparecimento de um prurido quando esfregamos ou
coçamos…, ibidem, op. Cit.”.
387 Por exemplo o prazer obtido pela fruição que nasce da música e da arquitectura.
388 E que este autor nos quer eventualmente transmitir.
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Estas leituras pretendem mostrar-nos uma realidade, a partir dum relato
vivenciado, ou imaginado, uma cidade, que se suporta na sua geo-morfologia,
na sua adequação do lugar concebido, que tem uma consonância intrínseca
com as suas características naturais físicas, e que se suporta, igualmente, nas
morfologias do seu edificado excepcional e do seu edificado corrente e que,
ainda, se suporta nas diversas actividades funcionais dos seus habitantes e
como tal, podem ser considerados lugares onde se produzem vivências e
emoções.

 O segundo princípio é a forma como nos é dado a conhecer o processo de
comunicação. Com efeito, nesta obra, essas visões parciais da construção, da
formação da imagem da cidade, é assumida como sendo compreendida como
um todo. Esta leitura é aqui dada à visão dum lugar, que nos é relatada pela via
oral, por alguém, que dá a conhecer a terceiros a sua interpretação desse lugar,
através duma sua realidade, que é pessoal.

Esta leitura é o entendimento duma realidade pessoal, que advém da sua
experiência vivida e do seu conhecimento próprio. Há sempre neste processo
de comunicação, uma leitura relativa e diversificada da informação veiculada.
Deste modo, quem emite e quem recebe, essa informação, está sujeito a uma
interpretação sua, não detectável, própria e corporizada no seu ideário, na sua
realidade vivida e ainda no entendimento do seu tempo – imagem pessoal.

Assim, são estes dois pontos que vamos considerar na nossa metodologia do
projecto, a leitura do objecto transmitido por partes, e a leitura pessoal
diversificada, no sentido da metodologia e do processo conceptual do objecto
arquitectónico.

 À adopção de metodologias que suportam o acto projectual, recorremos ainda
adopção de textos interdisciplinares que interagem com os conceitos da arquitectura e
como tal podem ser um suporte da metodologia do projecto, no âmbito da
metodologia e da forma desta dissertação.

 Deste modo, considerámos que deveríamos adoptar como suporte processual
desta dissertação um conjunto restrito de conceitos filosóficos que nos permitem obter
uma melhor leitura desta procura metodológica aplicada a este caso de estudo.

Utilizámos estes textos de forma a estabelecer a nossa compreensão da
metodologia do processo do projecto de arquitectura e do nosso posicionamento em
face dessa metodologia nas suas diversas fases. Esse posicionamento textual
permite a clarificação da própria noção do saber cientifico, em face do nosso
posicionamento e entendimento do que é ou será entendido como realidade, como é
entendida a percepção, como é entendido o sentimento, como é entendida a emoção,
a razão, ou o tempo.

 Assim, procurámos encontrar nestas obras filosóficas, e científicas as suas
próprias metodologias que eventualmente nos servem para justificar cientificamente,
através dum suporte analógico, a nossa própria metodologia e as nossas opções.
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 Sobre as obras filosóficas que suportam a nossa metodologia do processo de
concepção considerámos as que já foram afloradas no capitulo I, (Introdução) e foram
desenvolvidas nos capítulos que retratam os conceitos aplicados389.

Considerámos que a obra de Jean François Lyotard afecta, directamente, a
nossa compreensão da metodologia do processo de arquitectura e do nosso
posicionamento em face dessa metodologia. Esta obra clarifica o nosso
posicionamento em face da própria noção do saber científico, e do seu
posicionamento e entendimento do que é esse saber pragmático e como se processa
a sua legitimação ou a sua deslegitimação.

 Nesse sentido, segundo a visão desta obra, considerámos como sendo nosso
primeiro ponto de vista, que suporta a nossa metodologia e a forma como nos
posicionamos e nos submetemos, neste documento, em face do saber científico,
a sua pragmática e a sua legitimação.

De facto, hoje, à luz da ciência moderna pode haver a necessidade da
clarificação das regras que são necessárias no sentido da legitimação dos enunciados
científicos, para que haja o seu reconhecimento, para que haja o reconhecimento das
condições que se pretendem estabelecer e conduzir os estudos científicos e a
investigação.

Ou seja, de onde se parte, quais são os seus parâmetros, quais são os seus
intervalos de tempo, de tempo cronológico do estudo, quais são as suas
metodologias, e até onde se pretende chegar. Para tal deve ser proposto ao
destinador um conjunto de medidas que passa pela organização de estratégias com
fins específicos que têm como meta atingir esses objectivos científicos propostos.

Esses objectivos podem ser, não só a constituição da prova verdadeira, mas
também,  ser considerados como objectivo, o próprio processo de reflexão, que incide
sobre um tema científico390.

Nesta dissertação de doutoramento considerámos que os enunciados produzidos
e destinados ao destinatário devem ser considerados científicos, e verdadeiros.
Esta afirmação implica a sua verificação, como sendo uma afirmação verdadeira ou
falsa, por parte do destinador e do destinatário. Ou seja, subentende-se que no
processo de elaboração dos enunciados é possível ao destinador fazer prova dos
conteúdos formulados, bem como,  arguir sobre algum enunciado contrário ao que foi
estabelecido por si.

Nesse sentido, podemos considerar que se presume dever ser estabelecido este
diálogo, entre o destinador e destinatário, para que se dê a legitimação ou a recusa
do enunciado. Ou seja, o destinador deve estabelecer, também ele, como destinatário
um enunciado igualmente científico, destinado ao anterior destinador, de forma que

                                                  
389 - Ver as obras “A Condição Pós-moderna”, de Françoise Lyotard,
- “O Conceito de Tempo”, de Martin Heidegger,
- “Fenomenologia da Percepção,” de Maurice Merleau-Ponty,
- “ O Crime Perfeito”, de Jean Baudrillard,
- “A Diferença” de Jacques Derrida,
Conversações; Diferença e Repetição, de Gilles Deleuze.
390 Desde que haja por parte do destinador a tomada da averiguação e constituição das suas conclusões.
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esse seu enunciado fundamente essa sua concordância ou divergência também
através duma metodologia de prova científica.

Deste modo, podemos considerar, no âmbito do nosso caso de estudo, um
segundo ponto vista, desta pragmática do saber, que refere-se ao estabelecimento da
prova, da prova como sendo verdadeira. Ou seja, muito embora se possa provar uma
afirmação proferida, a dificuldade pode estar no provar a própria base de
argumentação.

Considerámos, como ponto de partida, como sendo uma regra do jogo, que
quando acreditamos que uma afirmação será verdadeira, será, por ela, é verdadeira.
Nesse caso, e para tal, nesta investigação científica considerámos duas regras que
devem ser consideradas e verificadas, como forma de solucionar esse problema: -
a primeira regra pode ser designada por dialéctica.391A segunda regra pode ser
designada por metafísica.

Estas regras não permitem o destinador ou destinatário proferir um conjunto de
enunciados que se contradigam ou sejam inconsistentes. Esta dupla regra permite um
diálogo científico, regrado, e um debate, por oposição, de conteúdos orientados
com princípios da legitimidade do saber.

Um ponto que considerámos igualmente válido e de grande importância para a
estruturação duma investigação cientifica, é o da temporalidade diacrónica que tem
de ser estabelecida pelo destinador, para que entenda o intervalo de tempo que
baliza o tempo da investigação.

 Pressupõe-se, igualmente, que para que o destinador que estabeleça um
determinado enunciado científico tem de ter um conhecimento dos enunciados
precedentes respeitantes ao seu referente, à sua bibliografia, e que só deve propor
um enunciado sobre o mesmo assunto desde que ele difira dos enunciados
precedentes.

No âmbito da nossa investigação científica pretendemos para além dessas
regras, da pragmática científica, dispor de regras suportadas na relação desse
saber cientifico, associadas agora, também, com o saber interdisciplinar que é
dado pelas ressonâncias especulativas de outras áreas científicas e áreas
filosóficas.

Ou seja, pretendemos que haja um devido reforço performativo desta
investigação e, também, uma tentativa de cruzamento desse sentido com um sistema
performativo com a paralogia dum sistema irracional com cariz emocional392.

 Neste âmbito, optámos, nesta investigação, por não pretender assumir uma
postura unidireccional na interpretação. Essa postura reflecte-se no conceito

                                                  
391 E que sobre esta regra, este autor estabelece o seguinte, que passamos a citar: ”(…)é referente o que no
debate pode servir de matéria de prova, de peça de convicção.  Não se trata de: posso provar porque a
realidade é como a digo, mas: na medida em que posso provar, é permitido pensar que a realidade é como
a digo. (…)”. ibidem op. Cit.
392 Ou seja, tomámos como base estes textos, uma vez que já foram legitimados cientificamente e portanto
considerados verdadeiros cientificamente.
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subjacente ao enunciado proposto, no tema da dissertação, nomeadamente, o
âmbito do acto de projectar, nos aspectos associados ao edificado, ao
património, à sua articulação com o território e com a topologia do lugar.

Assim, não se pretende o estabelecimento dum método ou dum modelo único de
intervenção.

Nesse sentido, pretendemos reflectir sob esta temática e dar o nosso
contributo num âmbito dum ensaio alargado sobre a metodologia do projecto
de arquitectura articulada com os lugares urbanos e do seu edificado.

Deste modo, não é pretendido chegar a uma verdade única, mas sim,
conduzir uma investigação científica, uma dissertação que tem como objectivo
estabelecer um diálogo pragmático sobre o tema proposto.

Como tal, este tema está, também, sujeito à sua legitimação por confronto,
por concordância ou discordância entre o destinador e destinatário. Este
confronto deve ser dinâmico e reactivo.393

Esta reflexão aborda este tema de forma interrogativa, primeiramente, como
que assumindo o papel do destinatário que tem de dar o seu acento, para que,
seguidamente, já no papel de destinador, se possa proceder à investigação da
forma metodológica.

Pretendemos proceder à fase da estruturação e aquisição do conhecimento
dos enunciados e estudos científicos precedentes, entendidos como
memorização. A nossa métrica, é variável, é concretizada de acordo com o
estabelecido, no capítulo de análise do caso de estudo, com a sua averiguação
e tomada das conclusões.

Estipulamos que esta metodologia pode ter um conjunto alargado de
variáveis, o que torna o processo de tomada de decisão sujeita a dois factores: a
razão e a percepção/emoção.

Um primeiro factor, a razão, e racionalidade, é obtido pelo estudo analítico da
ponderação e avaliação das probabilidades dos actos ou acções a empreender ou
não empreendidos e a verificação das consequências desses actos e acções, ou
ainda, as consequências da não execução desses actos/acções do prós e dos
contras.

Esses actos podem ter como objectivo a maximização e optimização do
objectivo, ou prever a obtenção consciente de resultados, numa escala de
valores, com o estabelecimento de mínimos aceitáveis e máximos desejáveis e
a definição do ponto de estabilidade.

                                                  
393 Depois de delineada e aplicada, no campo, no lugar, uma determinada estratégia científica, com determinados
objectivos, ela pode ser reajustada nos vários momentos temporais e de acordo com o posicionamento previsto,
ou não, da reacção.
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 O segundo factor, a emoção, é obtido com base em conceitos que considerámos
como válidos e já proferidos no capítulo dos Conceitos e assumidos por nós e por
outros autores e estudos científicos, e agora por nós adoptados.

Assim, podemos considerar que esta metodologia pode ser entendida como
sendo um processo de procura oportuna de aproximação e de encontro da fronteira
dos dois factores referidos. Pretende-se, neste processo, estudar e obter um
conhecimento do espaço temporal contemporâneo, nomeadamente, na visão
experimentada, na visão pessoal do sistema temporal-emocional, e do sistema fisico-
morfológico quando vivido por um indivíduo.394

Desta forma, torna-se necessário compreender e estabelecer aquilo que
considerámos ser a nossa leitura do conceito da percepção e da emoção.

O conceito sobre a percepção e a emoção que nos leva ao encontro e à
reflexão de alguns textos científicos e obras, nomeadamente, da obra de Maurice
Merleau-Ponty.

Podemos dizer que sobre esta adopção de metodologias que suportam o acto
projectual, nesta obra de Maurice Merleau-Ponty,395 existem aspectos associadas a
interpretação do fenómeno da realidade e da percepção que fixam componentes
desta metodologia e que podem clarificar opções de entendimento da realidade do
nosso caso de estudo.

 O primeiro aspecto por nós considerado é a própria definição de percepção e do
seu processo de constituição do “algo” da consciência. Ou seja, segundo este autor,
podemos estabelecer que a consciência é construída através da experiencia corporal,
da “experience error”. No entanto, essa consciência não é exclusivamente obtida
através desse processo da experiência, há ainda a possibilidade da consciência vir a
ser obtida pela leitura da percepção “das linhas do contorno”.

Essas linhas são estabelecidas decorrente duma leitura perceptiva da fronteira,
da borda, do limite e limiar. Esta leitura é dada pela perspectiva que poderemos obter,
pela nossa interpretação da percepção, quando perspectivamos esse objecto na
fronteira, e cujos contornos venham a ser entendidos de forma ambígua, obtidos pelo
sentir do momento da passagem dum ponto de interpretação para o outro.

O segundo aspecto, por nós considerado, é a forma como se estabelece o
confronto do conhecimento em relação à formação das imagens, na relação desse
conhecimento com o instinto, na relação desse mesmo conhecimento com a leitura da
sensação e ainda na relação do conhecimento com a sua associação à projecção das
recordações.

Com efeito, são estes dois aspectos, por nós considerados, que permitem
enquadrar cientificamente o nosso caso de estudo, e enquadrar a nossa experiência
da vivência do lugar, tanto perspectivando o lado mais racional, como perspectivando
o lado mais emocional, para que, ao percorrer essas vivências, seja possível fixar

                                                  
394 Neste caso esse indivíduo é personificado em nós e na nossa própria experiência vivida decorrente do estudo
documental e do lugar.
395 Fenomenologia da Percepção, ibidem, op. Cit.
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estes conteúdos de forma mais clara e precisa, mesmo dentro da ambiguidade da
fronteira, entre esses dois pontos de vista.

Com o mesmo sentido da adopção de metodologias que suportam o acto
projectual, com a mesma lógica da obra de Maurice Merleau-Ponty e com os mesmos
objectivos torna-se necessário compreender e estabelecer aquilo que considerámos
ser a nossa adopção da leitura do conceito de realidade.

 Deste modo, considerámos como nossa opção o conceito sobre a realidade que
nos leva ao encontro do texto filosófico e da obra de Jean Baudrillard, “O Crime
Perfeito”.396

Assim, em relação à obra deste autor, considerámos como opção os seguintes
aspectos:

- O primeiro ponto que considerámos sobre a realidade é a forma como é, aqui
nesta obra, entendida esta a noção da realidade múltipla. Ou seja, é a forma como
pode ser aqui equacionada a realidade entendida com base num pressuposto da
existência de várias realidades simultâneas que podem ser vividas de forma
diversa e diferenciada.
- O segundo ponto que iremos considerar sobre este conceito, na metodologia, é a

noção do conhecimento da realidade que é aqui induzido igualmente pela visão da
ilusão, nomeadamente, ilusão temporal. Ou seja, a realidade deve ser igualmente
considerada, neste processo, pelo confronto da irrealidade entendida como par
oposto dessa mesma realidade.

Com efeito, quando nos referimos à realidade ou à irrealidade produzida por uma
vivência, é porque ao podermos pensar numa vivência, no momento, num instante,
podemos, em simultâneo, identificar, caracterizar, classificar, representar, ora essa
vivência, ora um acontecimento, ora um lugar, que pode ter ocorrido ou não.

Segundo esta obra, nesse mesmo momento, um acto vivido, no presente, por
alguém, pode perpetuar-se ou esgotar-se, no instante, e tornar-se parte dum passado
ou dum futuro. Sobre essa realidade, podemos, ainda, referir que esse momento tem
um entendimento temporal, que é parte dessa realidade ou irrealidade, que é
igualmente obtido pela sua representação que é sempre subjectiva, por quem a
vê, por quem a representa e é igualmente subjectiva pela visão sempre parcial e
relativa, por quem a lê.

 O terceiro ponto que considerámos sobre a realidade é a forma de como é feita a
observação dos fenómenos, que aqui devem ser igualmente obtidos pela
imagem do seu espelho, ou seja, é a forma e o entendimento obtido pela ausência
da transparência objectiva.

Com efeito, esta é a forma metodológica, que tentámos materializar na leitura e
no nosso entendimento da realidade do nosso caso de estudo, que pode ser
obtida, igualmente, pela desconstrução da própria realidade, e que tem como
objectivo a caracterização da realidade do objecto arquitectónico.

                                                  
396 Ibidem, op.cit. .
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Podemos, ainda, suportar a nossa metodologia de enquadramento desta noção de
realidade397 no termo ”talvez“ em vez do “é”. Esse termo “talvez” implica uma
relatividade em abstracto, que permite a interpretação da lógica da comunicação, da
interpretação da ilusão, da realidade, do simulacro, da objectividade, do virtual e da
inexistência dessa característica da transparência da verdade absoluta.

O segundo aspecto que vamos utilizar nesta metodologia é a utilização deste
método estruturalista – desconstrutivista, que tem como suporte a interpretação
fracturada do objecto que pode assumir várias formas de abordagem.

Esta leitura pode assumir uma forma associada à linguagem, à formalização do
texto, que pode ser dada pela leitura da arquitectura obtida pelos edifícios, pelas
cidades e pelas pessoas. Ou seja, vamos utilizar, neste método, a leitura estruturalista
da linguagem de Michel Foucault,398 ou desconstrutivista de Jacques Derrida, da
mesma forma que estes autores suportam as suas próprias investigações, no estudo
das linguagens, e do seu paralelo com a relação do controlo do território.

Desta feita, como metodologia processual no âmbito temporal, utilizámos o tempo
no presente e usámos a sistematização do conhecimento do objecto,
consubstanciado pela análise organizada de forma estruturada, por camadas,
por níveis de entendimento, por estratos temporais, que passam pelo
reconhecimento do seu passado histórico, materialização no presente, depois
de prospectivado, e no futuro próximo.

O terceiro ponto que concebemos, nesta metodologia da concepção do objecto, é a
nossa interpretação do “ e “ que nos é dado pela apreensão instantânea do espaço
fronteira de uma multiplicidade intensiva. Ou seja, que é a conjugação do “e” que
Godard aplica no seu conceito de diversidade, no seu cinema, e do seu objectivo de
construir o imperceptível no espaço da fronteira.

O quarto ponto reside no modo como é questionada a própria forma da
experimentação e percepção corporal, que aqui é remetida para a noção de
espaço-tempo de Martin Heidegger e para a fenomenologia da percepção de Maurice
Merleau-Ponty.399

Neste caso, esta forma está associada ao conceito de dissociação por partes da
linguagem, do objecto, da leitura e do seu próprio acto, na concepção da autonomia
do objecto, da linguagem, e da dissociação autonomizada do objecto experimentado.

O quinto ponto sobre a realidade é a forma de condução do processo das
interrogações, por nós consideradas, que podem suscitar novas formas de
compreensão desse objecto, e que permitem novas visões do objecto da arquitectura
e da cidade, quer por parte de quem a percepciona, a analisa e a concebe, quer por
parte dos indivíduos, dos utentes que percepcionam essa realidade do objecto de
estudo.

                                                  
397 Com os mesmos objectivos da compreensão e da reflexão do sentido de entendimento da realidade do lugar e
da interpretação da realidade do objecto arquitectónico, torna-se, igualmente, necessário compreender as obras de
Gilles Deleuze, de Jacques Derrida, de Michel Foucault e de Martin Heidegger.
398 Ver conceito do estruturalismo de Foucault aplicado à teoria do discurso.
399 Na obra “Fenomenologia da Percepção”, Ed. Martins Fontes, São Paulo, 1994.
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A forma, eventualmente encontrada, dessa realidade, que é dada pela leitura
das variadas formas de experimentação individual do objecto, nomeadamente, a
partir de múltiplas leituras, tanto morfológicas, como conceptuais, tanto
linguísticas como emocionais.400

Assim, segundo este ponto, podemos considerar que, para a condução do
processo interrogativo sobre a realidade vai ser utilizada a forma da obtenção
das visões retiradas e filtradas de forma individual, consoante a própria
perspectiva de interpretação projectada desses objectos, bem como a própria
projecção interpretativa aplicada ao objecto.

O sexto ponto que considerámos nesta metodologia da compreensão da realidade
é a utilização do tempo, em aberto e com nome próprio.

É a utilização do tempo dado na forma do Eu - nada401 tendo como  objecto de
estudo, também, este ponto de vista do exame do temporal pessoal.402

O sétimo ponto que considerámos, neste âmbito da percepção da realidade, é a
forma como equacionaremos a noção do tempo associada aqui à sua leitura espacial.
Neste caso, considerámos como forma instrumental desse entendimento a noção de
espaço-tempo proferida por Martin Heidegger.

Nesse sentido, podemos estabelecer que quando nos debruçarmos sobre o
conceito de tempo, quando nos questionarmos sobre esta noção de espaço – tempo,
estamos a tentar perceber, em simultâneo, como é que nos posicionamos no
decorrer desse mesmo espaço-tempo. Isto é, como pensámos essa noção de
tempo do ser –aí, do “eu- aí”, associado à vivência da própria existência e da
vivencia do lugar.

Neste caso, considerámos que esta noção espaço-temporal é entendida como
sendo um dos objectos da própria experimentação, dessa acção desse tempo, e
da acção do tempo, ao viver a experiência do lugar e do seu edificado
seleccionado como sendo o objecto de estudo, e ainda, experiência da acção do
tempo ao escrever este documento e da acção de outro tempo que se encontra
em “trânsito”, pois não está ainda definido o tempo futuro da sua leitura.

                                                  
400 Ver noção de Jean – François Lyotard, em A Condição Pós-moderna, Trajecto da Ed. Gradiva, 2003, leituras
tanto culturalistas como progressistas, (Ver Françoise Choay a Utopias y Realidades). Estas visões do objecto,
que reportam a Vásquez, Carlos García, in Ciudade Hojaldre, Visiones Urbanas del siglo XX, Ed. Gustavo Gili,
2004.
401 Como nos é dado no prefácio “a sombra da diferença” por José Gil, prefácio, in Diferença e Repetição de G.
Deleuze, ibidem, op. Cit.
402 A forma encontrada que justifica essa opção passa por admitir o seguinte pressuposto: em primeiro lugar que o
“Eu e o nada”, deve ser pensado a partir do mecanismo que considera a repetição e a diferença, para além
da negatividade. Ou seja, que estes dois aspectos são entendidos como sendo a forma de substituição de
conteúdos, neste caso, em torção dos seus opostos, ou seja, quando o vazio das palavras e do texto, não é
entendido como forma de oposição, mas sim entendido pela torção da negação, por exemplo, aplicada à fita de
moébios, e em relação à topologia dos objectos ou do eu-objecto. O resultado dessa operação, é que a identidade
do nada, do vazio, que se concretiza ou pode concretizar-se (não é obrigatório) nessa oposição por torção no
conceito de pleno, de cheio, de intemporal.



Sobre o caso de estudo no entendimento da dissertação Capitulo 4

204

Desta forma, considerámos que devemos sujeitar e integrar no processo da análise
este factor do tempo que implica uma relação com o “Ser”, do tempo do existir
na forma do presente “eu estou, eu vivo”.

 Assim, sintetizando, podemos estabelecer que são estes pontos referidos, aqui
percepcionados, nestes vários conceitos e nestas diversas abordagens
consubstanciadas nos enquadramentos dados por estes textos e estudos científicos e
filosóficos, que foram entendidos e assumidos no nosso estudo, mais como
perspectivas, mais como forma de caminhos, do que como postulados. Foram
entendidos mais como perspectivas múltiplas, retractadas individualmente, e
multiplicadas pela diversidade dos indivíduos.

Essa diversidade é entendida decorrente da individualidade do sujeito, da
sensibilidade de cada indivíduo, das suas preferências, dos seus desejos, da sua
interpretação subjectiva, da sua cultura e das suas capacidades de interpretação
estruturada da linguagem dos objectos e dos  signos da sua significação.403

É precisamente esta questão da aplicação destes conceitos, destes princípios, e
destes postulados, quando colocados na óptica da criação paradigmática, ou não,
dum “modelo” de referência, que vamos considerar, neste nosso caso de estudo.

É o estudo destes conceitos aplicados neste caso da cidade portuguesa fundada
no século XVIII, no Brasil, que tentámos sistematizar, no sentido de o enquadrar na
perspectiva duma leitura de aplicação dos seus conceitos e princípios gerais e
específicos.

Esta aplicação de conceitos é vista como sendo mais uma orientação plausível,
relativa, do que a constituição dum modelo urbano e arquitectónico rígido, específico,
acabado no espaço e no tempo. Tal como na cidade de Amaurota, a aplicação desses
conhecimentos da “ciência do desenho” advém da súmula desses vários saberes, de
saberes adquiridos por várias gerações, da produção das suas metodologias, do
entendimento desse tal mundo novo bem como do velho.

Esses conhecimentos vão ser agora estabelecidos como sendo um “juízo”, como
sendo uma auto-reflexão, que tem como base o saber científico e o saber intuítivo e
do qual surge uma síntese interpretativa elaborada pelo próprio autor, pelo
desenhador, pelo engenheiro-militar, no seu entendimento do processo e do decurso
da concepção do seu trabalho da construção do território, na concepção e na
construção de edifícios e de cidades.

É, precisamente, este ponto da dialéctica dos dois saberes, um formado e outro
mais intuído, e decorrente da interpretação do próprio acto de apreciação, que
emerge uma síntese, que nos suscita a vontade de estudar e de aprofundar essa
forma “do juízo”, transposto para essa leitura metodológica do projecto de arquitectura
e da formação do lugar urbano, no território, apoiada, precisamente, no seu edificado

                                                  
403 Seguindo o meu raciocínio sobre o objecto em relação ao significado e significante, “qualquer afirmação ” será
sempre alvo duma interpretação, dum tempo qualquer imaterial, dum imaginário, pois poderão ser ilusórios, não
são reais, nem virtuais,.. são algo…, um sentido abstracto em que alguém o possa entender quando já
experimentado. Ora este tempo experimentado será neste caso tempo na quotidianidade. Ou seja, o tempo da
natureza (natural) e do mundo físico (lugar) associado ao tempo pessoal (existência).
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de excepção, articulado, com espaço público e suportado na topologia natural do
lugar.

Assim sendo, esta metodologia tem como suporte a análise a que vamos proceder
e tentar averiguar do ponto de vista do juízo, da base da metodologia da interpretação
do juízo pessoal, em relação ao edificado corrente e excepcional, associado ao
espaço público e às suas relações topológicas geradas entre si em relação ao lugar e
ao território. Ou seja, vamos suportar esta metodologia e esta fase da análise do caso
de estudo, por interacção (e não fusão) de dois sistemas, o sistema temporal-
emocional, “e” do sistema físico-morfológico, e como já referimos, para que desse
estudo possam imanar diversas conclusões, que podem ser entendidas, talvez, como
sendo uma fronteira, uma raia do entendimento dos dois sistemas e que se projectem
na aplicação dessas metodologias do projecto de arquitectura.

Nesta metodologia e nesta análise há a sobreposição de perspectivas coincidentes
dadas por estas leituras e que, em simultâneo, são igualmente interpretadas segundo
essas mesmas perspectivas como sendo um processo de reflexão, pelos próprios
indivíduos.

Com efeito, vamos tentar sistematizar os pontos anteriormente referidos, para que,
quando confrontados, em relação à análise do caso de estudo, sejam as suas leituras
entendidas como o“corpus” e como o suporte instrumental desta metodologia e desta
análise.

Fig.60, Carta Topográfica em q. Se observam os lemites e extenção da Cap.ta de Matto Groço amais Ocidente
d´ América Portugueza q. com o destino de ser enviada aprez.ª do ILL.mo e Ex.mo Sñr Conde de Valadares
mandou enviar Luiz d´Albuquerque de Mello Pereira Cáceres, Gov.or e Cap.am Gen.al damª Cap.ta em 25 de
Março de 1773. datação 1773, I mapa ms color - carta nº50 cota IEB/USPYAN,23. imagem parcial  do mapa;
Mostra os caminhos e a inter-relação da rede urbana territorial. Mostra o caminho de vila de Cuiabá, para Vila
Boa, passando pelo Destacamento Militar de Piloens, pelo Arraial de Amaro Leite. Mostra a vegetação figurada
e os principais rios e seus afluentes.. Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, colecção Yan
de Almeida Prado, Manuscritos e mapas originais, São Paulo.
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Fig.61, Carta Topográfica entre Vila Rica a Vila Boa, I mapa ms color; imagem parcial da carta nº46, cota
IEB/USPYAN,23. Mostra os caminhos e interrelação à rede urbana territorial. Mostra  o caminho de Vila Rica
para a vila de Vila Boa. Mostra serras e vegetação figurada e os principais rios e seus afluentes. Instituto de
Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, colecção Yan de Almeida Prado, Manuscritos e mapas originais,
São Paulo.
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. O processo de selecção e de justificação do caso de estudo.

- O “ percurso do f ou do t” e a sua metodologia de abordagem, segundo a
razão e emoção - Vila Boa de Goiás, a Aldeia de São JoZé de Mossamedes, o
Arraial Corgo de Jaraguá; o Arraial de Pillar; o Arraial de Meia Ponte; o Arraial
de Corumbá e o Arraial do Bonfim.

Podemos considerar que a selecção do nosso objecto de estudo, no Brasil, no
território da antiga Capitania de Goiás, decorre segundo o ponto de vista da
articulação de dois factores, a emoção e a razão.

Com efeito, estabelecemos que o processo de selecção do nosso caso de estudo
decorre da formação dum processo de decisão que suporta-se no estabelecimento
dum confronto entre estes factores, a emoção e a razão.

Nesse âmbito do nosso processo de decisão, da selecção do objecto e da temática
do nosso caso de estudo, podemos considerar que é este primeiro factor, o da
emoção, que permite a formação entusiástica, do enquadramento, da vontade de
equacionar, de ponderar, de aprofundar, e ainda de estabelecer um processo de
reflexão, sobre um universo temático e sobre um território espaço-temporal.

É essa vontade de aprofundar e reflectir sobre uma matéria que vai permitir o
estabelecimento duma hipótese de um campo de estudo. É a partir desta abordagem
do estabelecimento duma emoção, que podemos estabelecer e equacionar a
constituição dum processo de investigação de matriz científica que pode ser traduzida
na nossa vontade de incorporar, de interiorizar e de desenvolver, de forma mais
aprofundada, uma forma de conhecimento e uma investigação científica.

No nosso caso, essa investigação foi iniciada aquando de uma viagem efectuada
num espaço-temporal anterior e que decorreu na altura da nossa primeira visita ao
Brasil, ao Estado do Rio de Janeiro, ao Estado do Mato-Grosso e ao Estado de
Belém. Viagem essa que nos permitiu a constituição dum estado de emoção, de
afectividade e de empatia com o Brasil, e com este centro - oeste, do interior profundo
do Brasil.

 O segundo factor que determinou a selecção do Estado de Goiás, como sendo
objecto do nosso caso de estudo, foi a razão. Ou seja, foi o processo que decorreu da
tomada de decisão, em consciência, pela qual optámos pela selecção do estudo
deste Estado no Brasil.

Neste caso, este sentido da razão foi dado pela vontade de conhecer mais e da
necessidade de averiguação da existência dum suporte da matéria científica,
documental e cartográfica que nos permitisse a continuidade da investigação com
base num suporte científico.

 Ainda, no âmbito dessa leitura, segundo o vector da razão, por poder verificar-se
se este Estado já estaria a ser estudado por outros investigadores.

Verificámos, no âmbito da investigação deste estudo, que a antiga Capitania de
Goiás permanecia “intacta”. Haviam vários estudos gerais sobre o Brasil, ou sobre o
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urbanismo colonial português ou estudos mais específicos de determinados temas e
âmbitos a serem desenvolvidos noutros Estados vizinhos, nomeadamente, o Estado
de Minas Gerais, e Mato-Grosso, mas o Estado de Goiás não estava a ser
investigado nestes moldes que nos tínhamos proposto.

Fig.62,- Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas huma ds do centro da Amércia Meredional
pentencente ao Reino de Portugal que se tirou por ordem do Ill.moe Ex.mo S.r Ioze de Almeida  de Vasconcelos
de Soveral e Carvalho. Governador e Capp.m Gn.al da dita Capitania do dia 26 de Iulho de 77 the de Mayo de 78 .
Por Thomas de Sousa Sargento Mor do regimento da Cavalaria Auciliar da mesma Capitania, sendo quaze toda
vista por sua Ex.ª aquem o Autor acompanhou em todo o tempo do seu governo.  Inclui advertências com legenda
explicativa. Datação –1778, cota 10.01. 2065, Ms: color, Arquivo Histórico Militar, Palácio Duque de Caxias, Rio de
Janeiro.

Por outro lado, verificámos que existia um conjunto de fontes documentais,
nomeadamente, a carta de fundação de Vila Boa de Goiás, as cartas geográficas e as
cartas dos planos urbanos de alguns locais, que nos permitiriam o desenvolvimento
futuro desta investigação científica.

Um outro aspecto, sobre o processo de decisão e sobre qual nos debatemos404 foi
a determinação e justificação da forma da selecção e da delimitação, numérica,
temática e temporal, do caso de estudo, deste lugares na antiga Capitania de
Goiás.405

                                                  
404 Quando refiro “nos debateremos” usando em termos verbais a primeira pessoa do plural dado que será esta a
relação assumida do “eu” com os meus co-orientadores.
405 Ver Plano de Trabalhos e Plano Provisório da Dissertação e Justificação do tema proposto. - Tema  -
Património, Território e Topologia do Lugar no Brasil no Estado de Goiás;
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Mais uma vez tentámos perspectivar esta nossa selecção e decisão segundo a
razão e a emoção.

Nesta selecção dos lugares406 começámos por seleccionar o ponto de partida, o
ponto da base dum percurso, o ponto central do estudo do qual partiu a experiência
de vivência.

Essa selecção recaiu sobre a antiga capital do Estado, Vila Boa de Goiás.

Esta selecção deveu-se ao facto de haver já um conhecimento prévio da
documentação existente deste lugar urbano, dado que já a havíamos estudado e por
ser a antiga capital do Estado. Deveu-se à sua posição geográfica, por se encontrar
numa posição central407 em relação ao seu território da Capitania e porque
considerámos que haveria, ainda, matéria a ser investigada e explorada.

Seguidamente, seleccionámos e estruturámos um percurso no território partindo
deste ponto base.

 No estabelecimento desse percurso, tentámos seleccionar os arraiais fundados no
século XVIII, no período mineiro, que articulavam com o nosso ponto e que fariam
parte dum percurso mineiro de fixação territorial deste período408 e, ainda, que
tivessem documentação que permitisse um nosso juízo.409

 Para além destes motivos, considerámos, igualmente, como motivo de selecção e
delimitação do percurso, o factor da proximidade e da distância espaço-temporal. Ou
seja, considerámos, no processo de selecção, o distanciamento entre lugares, de uma
jornada, entre estes núcleos urbanos e a suas articulações para
norte/sul/nascente/poente com os estados vizinhos.

                                                                                                                                                                                    
Ou seja, para garantir essa maior eficácia e o aprofundamento científico, dado que existe uma grande amplitude
do tema, restringimos o campo de investigação deste trabalho ao projecto urbano português no Brasil,
evidenciando o estudo das metodologias do projecto urbano da antiga capitania de Goiás e do caso particular de
Vila Boa de Goiás e seus arraiais. Estes núcleos urbanos inserem-se num conjunto de vilas portuguesas
edificadas no Brasil, por directiva régia, no início do século XVIII e onde poderá existir um corpo teórico projectual .

O interesse deste caso particular prende-se com a possibilidade de compreensão do processo metodológico
de formação do projecto urbano, eventualmente, através do acto de referenciação dos elementos geradores na
organização e transformação do território, bem como, a interpretação e composição dos traçados urbanos
anteriores à carta de fundação régia, o Arraial de Sant’ana, futura Vila Boa de Goiás e a sua ampliação após a
fundação da mesma. Este estudo tentará entender o processo como um todo, que condicionou e que justificou a
formação da vila, através dos instrumentos metodológicos já referidos. Essa metodologia compreende ainda a
análise comparativa, a partir de fontes documentais e cartográficas dos arraiais no Estado de Goiás.

Pretende-se, assim, estudar a metodologia do processo/projecto/execução na formação do antigo núcleo do
Arraial de Sant’ana na organização do território numa fase inicial de assentamento, contrapondo, depois, com os
traçados presentes nomeadamente na Carta Topográfica de 1782. Pretende-se compreender as relações
existentes entre a vila e o seu território, nomeadamente na articulação de percursos de ligação a Arraiais do
período mineiro no Estado de Goiás e Capitanias circunvizinhas, nomeadamente as Capitanias de Mato Grosso e
de Minas Gerais.

406 Os lugares considerados neste estudo formam: Vila Boa de Goiás (Goiás); Arraial Corgo de Járagua (Járagua);
Arraial Pillar (Pillar); Arraial de Meia Ponte (Pirenópolis); Arraial de Bonfim (Silvânia), Arraial de Corumbá de Goiás
(Corumbá de Goiás); e Aldeia S. Jozé de Mossâmedes (S. José de Mossâmedes).
407 No entanto, o lugar que se encontra na posição mais central é a do Arraial de Meia Ponte, hoje designado por
cidade de Pirenópolis que já havia sido considerado o mais central nesse período do século XVIII aquando da
selecção entre os vários arraias, o lugar para sede de capitania.
408 Entre locais que faziam parte do núcleo primário de Arraiais deste período do início do século XVIII.
409 Ver noção de juízo, já referida anteriormente.
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Com efeito, tentámos seleccionar os locais com base na noção tempo/território de
um percurso estabelecido entre percursos dum território mais alargado e que fossem
executados no espaço-tempo de uma jornada410.411

 Estabelecemos que,  aquando da execução desse percurso territorial, ele seria
feito de automóvel, coincidindo com a medida de tempo natural, de um dia. Ou seja,
os percursos seriam percorridos em períodos de tempo solar de um dia, percursos de
uma jornada.

Os locais seleccionados formam, entre si, a figura duma letra minúscula, o “f”, ou o
“t”, formam uma cruz ondulada norte–sul, este–oeste de braços desiguais.  A cruz é
formada pelo percurso, pelo eixo norte/sul, ainda, existente entre São Paulo e Belém,
e pelo eixo este/oeste que liga Minas Gerais ao Mato-Grosso, à cidade de Cuiabá.412

 Pretendeu-se executar um percurso que começa no ponto extremo oeste do braço
horizontal da cruz, em Goiás, em Vila Boa de Goiás, seguindo para Mossâmedes, a
antiga Aldeia de S. José de Mossâmedes, continuando, e passando por Jaraguá,
designado anteriormente por Arraial do Corgo de Jaraguá.

 Neste lugar inflectimos o percurso para norte, poi, Jaraguá é o ponto comum aos
dois eixos. Seguimos, então, em direcção ao antigo arraial de Pillar que se localiza no
extremo norte desse percurso.

Depois de deixar o antigo Arraial de Pillar para trás, invertemos a direcção do
percurso para sul, passando, novamente, em Jaraguá e, agora, prosseguindo no
sentido Este, em direcção ao antigo arraial de Meia Ponte, hoje, designado por
Pirenópolis,413

Seguidamente, prosseguimos o percurso em direcção ao antigo arraial de
Corumbá que está no outro extremo do eixo horizontal do lado Este.

 Continuámos o percurso na direcção de oeste, em direcção eixo vertical, para
então prosseguir para sul, até atingir o extremo sul do percurso e chegar ao antigo
arraial de Bonfim, hoje designado por Silvânia e, também, assim, chegar ao fim deste
percurso executado por troços em tempos de uma jornada.

O tempo de estada nestes lugares foi efectuado em tempo natural, em alguns
casos superior a um dia.

Esta fixação dum percurso que teria a forma de f ou de t, veio potenciar uma
imediata reflexão, imaginada num instante e emocionada pelas palavras começadas
por f e t e que se reportam, directamente, ao estudo deste lugar, ao imaginário deste
território e destes lugares.

                                                  
410 Quando digo jornada é o termo empregue pelo percurso, pela marcha militar que se faz num dia de viagem por
terra.
411 Reportamo-nos aqui à leitura dos percursos e dos tempos efectuados entre cidades do território da Ilha da
Utopia de Tomás Morus.
412 Cidade que já conhecia decorrente duma viagem efectuada anteriormente a este estudo.
413 Designação atribuída devido ao facto de se encontrar situada junto da Serra dos Pireneus.
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Fig. 63, Mappa de todo o campo Grande tanto da parte da conquista, q~parte com a Campanha do Rio Verde e
S. Paulo, como Piuhy Cabebem ceyas do Rio de S. Francisco e Goyazes. Na entrada que se fesª para os çertoes
das conquistas do Campo Grande por ordem do ILL.mo Sr. Conde de Bobedela como se ordenou ao Capp.am
Ant. Fran.co França e o qual agora  aa põem napocz.ª do Ill.mo e Ex.mo Snr. G.nal Luís Diogo Lobo. Mapa ms
color - carta nº57 cota IEB/USPYAN,23, Ca 1775. Mostra a estrada de S. Paulo para Goiás, identificando os
principais rios e arraiais, nomeadamente, o Rio Corumbá, o Arraial de Meia Ponte, o Arraial de S. Anna de
Goyazes. Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, Colecção Yan de Almeida Prado,
Manuscritos e mapas originais, São Paulo.

 Assim, podemos mencionar as palavras que foram sucedendo no pensamento
nesse momento, associadas ao território e ao lugar e a esse processo de decisão de
definição do percurso a efectuar: - o f de físico, de material; o f de fortuna, da sorte, do
destino, da esperança; o f de fábula, de imaginário, de admirável; o f de fundação, de
fundação dos lugares no território; o f de fixação, de fixação das gentes nestes
lugares; o f de fracasso, que será uma parte não menos importante e que consome
por vezes o pensamento; o f do fado, fado entendido como sendo o destino, como
sendo a saudade, como sendo a fusão da expressão cultural de gentes, como sendo
pensamento musical; o f de fé e de festa, festa entendida como sendo uma
solenidade religiosa, sendo as procissões, sendo os cultos religiosos e as marchas
musicais; o f do folclore associado à festa e ao f de fluir das gentes nesta vivência dos
lugares; f de fúnebre, de percurso religioso fúnebre; o f de feira, de mercado, de
permuta de bens e vivências nos lugares mais públicos, f de filho, filho, pai e espírito
santo, ou de filho que obriga a fixação do pai no lugar; o f de foco, de enfoque, de
foco de concentração de luz nestes lugares; f de fontanário, de água como sendo
bem fundamental e sendo ponto de permanência fulcral das vivências dos lugares; f
de formoso, de belo, de perfeito; f de fronteira, de fronteira de conceitos de conteúdos
e de fronteira espacial, deste centro-oeste, destes últimos territórios fronteiros com os
índios Goiazes; f de futuro, de futuro imaginado, de futuro em esperança e de futuro,
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que é o instante que separa a vivência do momento presente num determinado lugar;
e, por fim, o f de fim, de ponto final.

Fig. 64 - Território do Estado de Goiás, imagem capturada pelo satélite Google Earth, incluí estradas nacionais
e federais, e incluí ainda, as localidades previstas para o caso de estudo, a nova capital do Estado, Goyania e a
Capital do Brasil, Brasília.

 E em relação à letra t, nesse momento seguinte, podemos precisar que esse sentir
da emoção da letra t reportar-se-ia às seguintes palavras: ao t de território, associado
à paisagem natural e à paisagem transformada e fixada pelo lugar urbano; o t de
tutela administrativa; t de talude e de talvegue, destas serranias, da serra dourada; t
de trilho; t de trajecto, de percurso no território e no lugar urbano, t de percurso da rua
direita; t de terra, de lugar; t de terreno, de área de intervenção; t de transitar, de
mudança e de passagem; t de traçado, da divisão em partes da área; t de talhão,
talhão de esperança, de esperança do ouro lá encontrado, de esperança duma vida
melhor, talhão da habitação da vivência das gentes, e t de talhão de implantação de
edifícios e dos lugares públicos; t de tipo e de tipologia dos lugares e da tipologia do
edificado; t de templo, de edifício religioso, de igreja representativa duma vivência, de
igreja como sendo o edificado de referência espacial e topológica dum lugar, t de
terço, a terceira parte da vivência das gentes, a terceira parte do rosário, terço como
sendo um antigo corpo dum regimento militar; t de tetravô, das gerações passadas
que foram testemunha duma vivência nestes lugares; t de tempo, de tempo passado,
de tempo presente e futuro associado há existência do ser e estar; t de testemunho
da história e das gentes destes lugares; t de topológica dum lugar; t de testar, de
confrontar com a vivência destes lugares; t de tomar, de tomar decisões, de tomar
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algo, de tomar com alguém, t de existência e de vivência; t de talvez, de convicção; t
de transmitir, de comunicar, de passar a informação; e por fim, t de tese, de assunto,
de proposição sujeita a ser debatida, e a ser defendida em reacção.

Com efeito, estas foram as palavras que podemos encontrar num imaginário das
experiências e das vivências, prévias destes lugares, decorrentes dos estudos
produzidos que anteciparam a viagem “in loco” ao território de Goiás.

Deste modo, começou esta experiência com definição dos caminhos traçados ao f
e ao t do território do Estado de Goiás, pautada pela emoção e pela razão.

Esta experiência começou bastante tempo antes da própria visita aos locais.
Começou, primeiramente, com uma abordagem sistemática da recolha exaustiva de
fontes bibliográficas, e fontes documentais, nos acervos em Portugal e no Brasil.
Começou com o estudo do período de tempo que seleccionámos para o
desenvolvimento desta pesquisa que foi balizado desde o período da fundação deste
território de Goiás até à sua contemporaneidade. E começou, ainda, pela selecção do
objecto de estudo que foi perspectivado no âmbito das metodologias do projecto e do
processo de formação dos lugares nesta antiga Capitania de Goiás. Continuou,
seguidamente, com o desenvolvimento da caracterização do caso de estudo e com
uma análise suportada nessa documentação seleccionada, onde foi perspectivada
uma abordagem com um enfoque, à geo-morfologia do território, articulado com o seu
edificado, com o património, e com a forma topológica de sistematização do acto
projectual.

Esta começo foi concretizado pelo conhecimento prévio de base científica que
antecipou a experiência da vivência “in loco” destes lugares, que permitiu que essa
experiência viesse a tornar-se uma experiência de expectativa emocional e racional.
Ou seja, tratou-se, por um lado, de tentar averiguar se a transmissão das informações
obtidas pela recolha e análise das fontes, correspondeu, ou não, à percepção que
fora constituída no decorrer dessas fases anteriores. Por outro lado, tratou-se
sistematizar a averiguação, da forma como o indivíduo pode reagir, emocionalmente,
no reencontro desses lugares, no reencontro com essa paisagem e com esse
território, dado que já havia estabelecido, de forma prévia, uma relação emocional, de
empatia, de envolvimento, de gozo, de prazer, de proximidade, de afectividade e de
cumplicidade.
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Fig. 65, - Paisagem que antecede Vila Boa de Goiás, planície que antecede a cadeia montanhosa próxima da
Serra Dourada. Pré –percurso do f.
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- O “pré – percurso, ponto de partida do f ou do t” e a metodologia de
abordagem, segundo a razão e a emoção.

Considerámos como sendo possível a identificação dum pré-percurso do f ou do t,
o percurso espaço - temporal de ligação de Lisboa a Goiânia e a Vila Boa de Goiás,
que antecede o próprio início do percurso que estabelecemos entre os lugares
urbanos seleccionados do nosso caso de estudo.

Nesse sentido estabelecemos que a primeira leitura emocional que pode ser
entendida enquanto se percorre o pré-percurso, o prólogo, que vence a distância
entre Lisboa, Goiânia e Vila Boa de Goiás,414 é precisamente, a experiência da noção
da percepção de distanciamento espaço-temporal deste território e desta cidade em
relação ao universo do indivíduo.

Distanciamento físico, esse, sentido em relação ao litoral, em relação aos pontos
de partida, em relação ao Rio de Janeiro, em relação a São Paulo, e em relação à
cidade de Lisboa, entendida, aqui, como sendo o ponto de partida, do momento e,
como tal, são estes os pontos de referência, as coordenadas estruturais emocionais-
referenciais que se podem estabelecer em relação ao lugar de estudo.

Quando nos referimos às coordenadas emocionais – referenciais, pretendemos
referir à relação de afectividade e de fixação emocional que se pode ter com estes
lugares, e decorrente da relação que o indivíduo pode ter com as pessoas que
conhece nestes lugares, ou das relações pessoais,415 O estado emocional desse
nosso momento, desse início de viagem, pode ser ansioso e estar radiante por poder
estar a fazer finalmente esta viagem e a vivê-la in loco, mas, por outro lado e em
simultâneo, poder estar igualmente preocupado com o distanciamento físico à sua
cidade de referência, cidade ponto de partida.

Considerámos que era pertinente neste processo de captação a utilização duma
componente instrumental, com base perceptiva, do percurso espaço –emocional,
quando nos dirigiríamos para a cidade de Goiás.

Desta forma, considerámos este percurso do troço inicial como sendo uma parte
prévia do percurso, mas igualmente potenciadora duma interpretação e definição
duma realidade espaço- temporal -emocional.

 Nesse sentido, incorporámos no nosso estudo a acumulação de registos ao longo
deste percurso prévio, deste prólogo. Incorporámos os registos da paisagem, do
território, de alguns pequenos lugares urbanos, e do edificado corrente obtidos pela
percepção em movimento de quem viaja de automóvel.

                                                  
414 O meu ponto de partida do percurso mineiro que é agora designado por cidade de Goiás,
415  As relações pessoais são obtidas com quem nos cruzamos, com quem se partilha o nosso tempo, com quem
se partilha as experiências do dia, com os seus amigos, com os seus colegas, e, ainda, decorrente da forma e da
altura de tempo que está sujeita, a alterações externas às vivências “in loco”. Referimo-nos, por exemplo, à tensão
emocional que pode ser dada não só pela experiência da vivência do local a visitar, mas também, porventura, se
nesse momento, enquanto o indivíduo participa nessa experiência, possa estar à espera uma determinada notícia
externa, de extrema importância para si, que pode ou não acontecer a qualquer momento. Este distanciamento é,
no entanto, atenuado com a possibilidade da utilização de meios de comunicação, dum telemóvel que me permite
saber as novidades, caso surjam, em tempo real.
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Anotámos os registos obtidos pelas fixações de permanências dadas por
pequenas paragens ao lado da estrada, onde foi possível a anotação e registos
fotográficos desses locais de passagem.

Deste modo, ao afastarmo-nos de Goiânia e ao aproximarmo-nos de Goiás, não
deixámos de experimentar tempos anteriores, de experimentar a sensação de
confrontar a experiência agora ocorrida com as experiências dos percursos das
Estradas Reais dos primeiros bandeirantes do início do século XVIII, dados pelos
registos das descrições de viajantes. Registos que relataram as vivências desses
tempos e das pessoas que mais tarde se seguiram que, sem grandes meios,
contornaram estas serranias, desmataram e percorreram aproximadamente estes
mesmos percursos.

Não deixámos de relembrar e comparar estas imagens, captadas visualmente,
deste “algo perceptivo”, com as fontes documentais cartográficas, dos acervos
históricos, das cartas geográficas desenhadas, deste território, pelos engenheiros-
militares.

À medida que efectuávamos este percurso, e à medida que o tempo natural e os
quilómetros iam passando, mais seria notório este entendimento do sentido de
interioridade, e mais a vivência estaria familiarizada com o clima, com as estradas,
com a condução e com o trânsito rodoviário pesado de algumas Brs, (estradas
nacionais) do centro-oeste. E assim, este sentido de conhecimento e familiarização
com o percurso permite ao indivíduo a vivência emotiva do lugar e do próprio percurso
de forma mais descontraída.

A entrada em Goiás efectuou-se por sul.416 Ou seja, efectuámos o percurso de
entrada pelo primeiro desvio, por sul, pelo novo Bairro do Bacalhau. Este acesso
permitiu a visualização da entrada de Vila Boa pela Praça da Câmara, pelo topo sul
da praça da Câmara, por detrás do antigo edifício da Câmara Municipal, hoje Museu
das Bandeiras.

Esta entrada, por este percurso, foi inesperada, pois, nas análises morfológicas já
efectuadas, o sentido de entrada na cidade sempre foi equacionado segundo o
sentido inverso, ou seja, vendo esta praça associada à interpretação dum percurso de
saída para a cidade de Cuiabá. Podemos verificar, mais tarde, que era possível ter
entrado num trevo rodoviário, mais à frente, o que permitia efectuar a entrada junto do
Rio Vermelho e, assim, visualizar esse percurso, segundo o tal sentido de entrada
pela Rua Direita.

Depois de entrar no centro da vila, cumprimos a base metodológica de
investigação que nos havíamos proposto, ou seja, seguimos, desde logo, o processo
de compreensão da cidade, segundo as metodologias das obras, já referidas,
assumidas como sendo o nosso corpus teórico. Ou seja, começámos por satisfazer
os dois primeiros postulados de Alberti, sobre a vivência da cidade, no que se reporta
às necessidades e à comodidade, ou seja, segundo as nossas devidas necessidades
alimentares e de acomodação.

                                                  
416  Ver figura 66, Vila Boa de Goiás, Quadro 1, percurso inverso entre a Praça da Câmara e a Rua Direita
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Fig. 66, Vila Boa de Goiás, Quadro 1, Percurso de entrada em Vila Boa segundo a direcção Sul –Norte. Praça
da Casa da Câmara, vista do alçado posterior do Fontanário de Cauda da Boa Morte, enfoque perspectico da Rua
Direita a partir do afunilamento ( vértice do triangulo), da Praça da Câmara. Praça do Palácio e Rua Direita, tendo
como limite visual, a norte, a Igreja de N.ª S.ª do Rosário.

Posteriormente, dirigimo-nos aos Serviços Municipais, ao gabinete local do IPHAN
e ao gabinete do programa Federal Monumenta –Bid, no sentido de obter o máximo
de documentação, bibliográfica e cartográfica, rigorosa e actualizada, bem como
recolher e munir-nos das fontes e dos estudos morfológicos, mais recentes, desta
cidade.  Nomeadamente, obter os estudos sobre o centro histórico que foram
desenvolvidos para a obtenção da classificação de Património Mundial, concedida
pela Unesco e, ainda, tomar conhecimento dos estudos e projectos que estavam a ser
implementados por estes organismos oficiais.

 Desta forma, tentámos obter os instrumentos que permitem uma auto- reflexão,
consciente e consistente, que permita, mais tarde, estabelecer um processo de
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tomada de decisão própria do acto de projectar. Depois de nos inteirarmos destes
estudos efectuámos um levantamento exaustivo, com base fotográfica, dos percursos,
dos lugares e do edificado, segundo o seu traçado morfológico, que já havia sido
analisado.

 Como tal procedemos à absorção destas vivências e destas experiências,
segundo uma visão mais direccionada com o objecto de estudo e com a interpretação
deste objecto segundo a leitura da percepção topológica do lugar.

Tivemos, igualmente, a oportunidade de visitar e de percorrer a cidade
apresentada pelo arquitecto Octávio Daher, coordenador da Unidade Executora do
Projecto UEP/Goiás, do Programa Federal Monumenta, e, como tal poder ver estes
lugares, estes edifícios, estas gentes, através da sua leitura pessoal e através das
suas amizades.

Passámos a conhecer, igualmente, as pessoas na sua forma mais pessoal,
passámos a conhecer a forma, as vivências das pessoas, de como viviam e de como
trabalhavam nestes lugares, passámos a conhecer as suas residências, as suas
formas de “bate-boca” no café e nos restaurantes, ou, ainda, a sua gastronomia.

Passámos, igualmente, a viver e apreciar a paisagem desta cidade segundo o
terceiro ponto de vista de Alberti, ou seja, passámos a apreciar e viver esta cidade
segundo o conceito de prazer. Prazer esse, também, referido por Tomás Morus pelo
que não poderemos deixar de evocar, novamente, a forma como este autor enquadra
essa noção “ (…) Chamam prazer a todo o estado de movimento de alma ou
corpo em que o homem experimenta o deleite natural. Não é sem razão que
acrescentam a palavra natural; porque não é apenas a sensualidade, é também a
razão que nos atrai para as coisas naturalmente agradáveis (…)” .

Ao experimentar este prazer natural não deixámos, igualmente, de interpretar o
sentido de economia, também, referido por Alberti, que esteve, com certeza,
subjacente ao processo de concepção de produção do objecto arquitectónico e do
lugar visto como um todo.

Tentámos, igualmente, através dum processo fracturado, “picar” todos os pontos
que havíamos considerado como base metodológica do processo de concepção do
objecto arquitectónico. Ou seja, procedemos à identificação dos pontos que havíamos
estabelecido, decorrente das leituras documentais do corpus e que eram suportados e
legitimados por uma base científica pragmática racional.

Tentámos verificar ainda se haveria correspondência da perspectiva perceptiva, “in
loco”, em comparação com a análise geo-morfológica já realizada de Vila Boa de
Goiás.

Essa verificação foi estabelecida através dum processo de experimentação e de
captação duma realidade obtida pela percepção corporal. Tentámos identificar os
aspectos que já haviam sido analisados, nomeadamente, nos pontos já referidos no
Tratado de Alberti.
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Tentámos, igualmente, sujeitar-nos como indivíduos, à incerteza e aferição dos
processos de tomada de decisão, delineando estratégias com o objectivo de
maximizar e optimizar os meios, os recursos e o tempo, estipulando os objectivos
mínimos aceitáveis e os máximos desejáveis, nomeadamente, em relação ao
processo de levantamento local, ao levantamento das tipologias arquitectónicas, em
relação à definição dos percursos traçados na cidade, e no território, e em relação ao
tempo natural despendido nestes trajectos e nestes lugares.

Fig. 67, Vila Boa de  Goiás, Quadro 2, Percurso de entrada em Vila Boa segundo a direcção Norte-Sul, pelo
Percurso Ribeirinho da Praça da Bandeira e Sec. Prom.Social. Vista da leitura do vale encaixado torneado pelo
Rio Vermelho. A geo-morfologia permite obter uma leitura clara do limite urbano. A nascente, a Ponte de
Cambaúba marca, topologicamente, a leitura referencial da entrada da Vila, a Ponte do Meio marca a centralidade.
Hoje, o cais fluvial, a rua marginal ao rio acentuam essa centralidade e essa leitura urbana.
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No âmbito do processo de tomada de decisão tentámos, ainda, aperceber-nos de
que forma reagíamos, por meio da percepção e da emoção, à pressão que era
exercida pelos acontecimentos experimentados, pela pressão dos meios e dos
tempos disponíveis e pela pressão obtida pelos contactos de grupos de pessoas.

Perspectivámos as estratégias de tomada de decisão numa perspectiva de forma
dinâmica, reactiva, em relação às opções e às pressões dos acontecimentos que
ocorriam e às pressões decorrentes dos contactos com as pessoas. Este processo de
aferição da acção suportada pela reacção dinâmica permitiu reajustar constantemente
o processo de tomada de decisão em relação à acção e à estratégia metodológica
previamente destinada e delineada. Neste processo utilizámos duas formas de
estratégia metodológica, a descomprometida e a teorética.417

Desta forma, tentámos realizar os percursos intra-urbanos da mesma forma que
nos foi apresentado no lugar urbano de Amaurota, da Ilha da Utopia, de Tomás
Morus. Percorremos a cidade, do geral para o particular e a partir do público para o
privado. Primeiramente, percorremos os caminhos que dão acesso às “portas” da
cidade e que permitiram a obtenção da visão deste lugar, a partir da sua relação
geográfica com o território, e com a paisagem.

Seguidamente, tentámos identificar, igualmente por partes, como já haviam dito, de
forma “gaga”, como base da experimentação e da percepção corporal, as suas
componentes referenciais do objecto de estudo e das suas realidades418:

                                                  
417 Ver conceito de Steinbruner, A teoria Cibernética da Tomada de Decisões, pp.733 a pp.736, In Relações
Internacionais – As Teorias em Confronto, Dougherty, James, E e PFALTZGRAFF, Robert L, Ed Gradiva.
-  418  Estas realidades podem ser compreendidas segundo as seguintes leituras: a identificação da consciência
nuclear e da consciência alargada produzida pelo território, pelo lugar e pelo edificado visitado;

- a identificação do proto-si, do si-nuclear e do si autobiográfico e a potencialidade da capacidade de memorização
obtida por esta experiência “in loco”;

-  a identificação da emoção obtida por esta experiência “in loco” e dada pela educabilidade cognitiva e da sua
adaptabilidade e modificabilidade cognitiva estrutural nas suas leituras micro, meso, exo e macro;

- a identificação dum quadro patológico de disfunções de comunicação  interpretativa das realidade, segundo essa
mesma experiência;

-  a verificação obtida “in loco” da experiência da mediatização, previamente adquirida, e veiculada pela
documentação associada aos objectos patrimoniais;

- a leitura do território, dos lugares e do edificado obtida em relação ao património e ao lazer –  o gozo do “extra -
time” o seu papel face ao consumo, e o seu poder atractivo do turístico interno e externo, e segundo o teste
metodológico mediatizador feito em Lisboa, em Portugal, a duas velocidades;

- a relação espaço-temporal, encontrada nas diversas leituras pessoais e naturais;

-  a relação de trânsito e movimento estabelecida com o território, com o lugar e com o edificado aferida na sua
relação espaço-temporal ;

- a relação encontrada da realidade associada à ilusão temporal ;

-  a relação encontrada da topologia do lugar com o seu edificado;

- a noção encontrada dos limites de fronteira, da borda associada “a experience error” ;

- os pontos referenciais encontrados e suportados no edificado excepcional e nos espaços públicos;



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 221

     Assim, podemos dizer que indagámos, de forma estruturada, as várias camadas e
estratos temporais aparentes, nomeadamente, os locais que lhes haviam atribuído a
classificação e título de património da humanidade e o sentido patrimonial e a cidade
da memória;

Desta forma, investigámos o sentido cognitivo e de consciência alargada que estes
lugares produziram; estudámos o sentido de aprendizagem que esta paisagem, que
estes lugares, que este edificado provocaram; e, ainda, estudámos, a forma como
podem, estas experiências, afectar o processo de motivação e desbloqueio de
incerteza.

Esta experiência emocional-racional, vivida no local, permite-nos identificar as
potencialidades do lugar.

Nesse sentido, através desta experiência, pensamos ser possível poder verificar a
capacidade que este lugar tem em absorver, na sua arquitectura, as características
físicas naturais do terreno, da sua topografia natural, do terreno e das suas
condicionantes hídricas, provocadas pelo Rio Vermelho e por dois ribeiros que
confluem neste rio, aqui, no vale de Vila Boa de Goiás.

Foi possível poder comparar e verificar, se o plano previsto teve um
desenvolvimento morfológico, no tempo, na forma como havia sido planeado. Ou seja,
se houve, ou não, uma evolução prevista conforme o proposto nos planos iniciais que
foram alvo da análise morfológica como são os exemplos de Vila Boa de Goiás e da
Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos Índios Acruâs.

A análise comparativa, realizada segundo a abordagem presencial, em relação aos
lugares seleccionados, teve em conta o processo de enriquecimento instrumental
(PEI), segundo Victor Fonseca,419 do conhecimento que se suporta na sistematização
dos seguintes instrumentos:

- Organização de pontos;
- Orientação espacial;
- Comparações;
- Percepção analítica;
- Classificações;
- Relações familiares formais/funcionais;
- Relações temporais;

Decorrente da perspectiva da identificação do comportamento e da mente,
voltámos a efectuar os mesmos percursos nesta vila que já haviam sido feito do ponto
de vista morfológico, tentando agora compreendê-la e tentando regista-la num mapa
cerebral. Para a constituição desse registo e desse mapa optámos por recorrer aos

                                                                                                                                                                                    
- os percursos encontrados e efectuados de forma lenta, em movimento fluido envolto em música e em cânticos
imaginados das procissões religiosas;

419 Segundo a sua obra Aprender a aprender pp.50 e pp.131 o programa de Enriquecimento instrumental (PEI) de
R. Feuerstein, em Victor Fonseca, Aprender a aprender, Notícias Editorial, Lisboa, 1996.
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instrumentos do PEI, em cima referidos, e representá-los de forma gráfica, através do
desenho esquemático.

Desta forma, ao percorrer, novamente, o percurso compreendido entre as portas
da vila, entre os seus espaços e o seu edificado, tentámos identificar e verificar se o
quadro restrito do modelo organizacional desta vila assentou, ou não, na base do
plano desenvolvido em 1782.

Tentámos verificar se esse plano traduz a identificação do si-nuclear e do si
autobiográfico e da capacidade de memorização em relação a esta vila.

Tentámos verificar se essa identificação era aqui obtida, principalmente pela
compreensão da cidade projectada e delimitada neste período temporal.

Assim, ao percorrer esta parte da cidade, tentámos verificar se era aqui
identificável, de forma clara, a estruturação da cidade segundo o quadro de
caracterização proposto.420

                                                  
420 Este quadro tem as seguintes características:
 1- a identificação segundo uma organização do lugar estabelecida pela organização sequencial de pontos
notáveis atribuídos aqui ao edificado público e aos seus espaços mais públicos. Edificado esse que estabelece
um sentido e orientação espacial que nos permite absorver as leituras dos espaços com os sentidos de
permanências e de movimentos.
Estes pontos notáveis, quando associados, permitem identificar tanto num sistema rudimentar como
complexo a projecção de relações potenciais. É tanto mais difícil potenciar essas relações caso haja uma
grande diversidade de relações, ou caso haja uma grande homogeneidade morfológica que nestes casos formam
uma leitura duma realidade amorfa. No entanto, podemos dizer que as relações potenciais, mesmo que
complexas, podem ser desenvolvidas de várias formas: Podem ser destrinçadas pela proximidade do edificado;
podem ser destrinçadas pela discriminação morfológica de formas, das suas dimensões; podem ser identificadas
segundo a constância de formas e de dimensões através de mudanças de orientação; podem ser, ainda,
destrinçadas através da descoberta de estratégias. Estratégias de projecto, que podem ter subentendidas: a
estratégia da perspectiva limitada e a estratégia da delimitação do campo visual. Estratégias essas que podem ter
ainda subentendidos instrumentos de classificação sistemática com o recurso a um modelo o com a sua prévia
leitura de outras realidades, de outros lugares e ou de outros modelos. Essas estratégias podem, ainda, ser
suportadas por um pensamento de evidência lógica e por um pensamento científico (hipótese, investigação e
confirmação) Podem ser destrinçadas segundo as suas funções associadas à diversidade do edificado e da sua
envolvente. Podem finalmente ser identificadas essas potencialidades através da utilização de informação
específica ou pertinente.420

- 
- 2 -  O lugar e seu edificado pode, ainda, ser estruturado segundo a sua componente da orientação espacial.
Ou seja, esta estrutura pode ser pensada de forma a aumentar a capacidade de utilização dos conceitos e dos
sistemas referenciais existentes, até então, e que permite a orientação espacial concreta, abstracta, cardeal e
interpessoal.420

- 
- 3 -  O lugar e seu edificado pode ser estruturado segundo um processo de comparações. Ou seja, pode ser
estruturado segundo o que é comum e o que é diferente, em cada par de imagens e ou segundo a associação de
sentidos formais e funcionais.
- 
- 4 -  O lugar e o seu edificado pode, também, vir a ser estruturado segundo um processo de referenciação,
segundo a percepção analítica. Ou seja, pode ser estruturado, através dum processo de referenciação, segundo
este factor, que pode permitir ser possível atingir os objectivos de compreensão espacial e compreensão do seu
edificado. Desta forma, é possível a estruturação e compreensão dum conjunto, a partir da análise da
decomposição das partes e ou a compreensão das partes a partir da análise do todo, do conjunto quando uno.
-  É, assim, ainda possível a compreensão de novos conjuntos através da análise e da possibilidade da
formação das partes e do todo. Este processo de análise suporta-se nos três factores referidos anteriormente, ou
seja, na comparação, na orientação espacial, e na organização por pontos. Este processo de análise potencia um
autocontrolo, dado que esta percepção analítica aumenta a capacidade de representação, de interiorização e de
identificação do modelo ou dos modelos, bem como as suas partes omitidas ou inexistentes.420

- 
-  5 - O lugar e o seu edificado pode permitir a sua estruturação através das classificações, das relações
familiares formais/funcionais e das relações temporais pode ser igualmente consideradas como estruturantes na
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Seguidamente, este quadro de caracterização vai ser aplicado de forma
equivalente aos restantes lugares constituídos como caso de estudo. Desta feita, os
lugares urbanos seleccionados como sendo parte do caso de estudo, da antiga
Capitania de Goiás, no Estado de Goiás, são em número de sete e são, a vila de Vila
Boa de Goiás; a aldeia de S. Jozé de Mossâmedes para a habitação dos Índios
Acruâs; o arraial do Corgo de Jaraguá; o arraial de Meia Ponte;  o arraial de Pillar; o
arraial Corumbá; e o arraial do Bonfim.

Deste modo, depois desta experiência vivida e sentida nesta localidade na antiga
vila de Vila Boa de Goiás, continuámos, ou seja, começámos, verdadeiramente, o
percurso que já havíamos estabelecido com base na, letra, f e t.

Seguimos, então, para Mossâmedes, que não distava muito de Goiás, creio que
era mesmo fazível e executável este percurso, esta distância a pé, no tempo que
havíamos previsto, como já havíamos dito, de uma jornada.

A metodologia aplicada em relação ao estudo desta localidade, bem como às
demais, previstas nesta visita ao território do f de Goiás, foi feita do mesmo modo da
que fizemos em termos programáticos e metodológicos à Vila Boa de Goiás.

Primeiramente, recolhemos toda a informação que nos era disponível nos diversos
acervos históricos. Seguidamente, tentámos levantar a informação actual que se
encontrava disponível nos acervos locais, ou disponível por meios da internet.
Seguidamente, procedemos à análise geo-morfológica dessa informação, para que
aquando da visita “in loco” a estes locais, fossemos confrontados com a experiência
da vivência, segundo o ponto de vista da razão. Ou seja, a razão que é dada pelo
conhecimento prévio da investigação científica, confrontada pela interpretação
experimental corporal, agora entendida com um novo confronto, obtido pela
experiência do algo perceptivo.

                                                                                                                                                                                    
formação da imagem do lugar, que estão associadas ao processo de formação da base da consciência e da
identificação do proto-si, do si-nuclear e do si autobiográfico e a potencialidade da capacidade de memorização
obtida, que é anterior ao processo de formação da imagem do lugar.420

Assim, para que esta noção de referenciação estrutural se manifeste, de forma clara e evidente deve ser
construído um mapa instrumental que anule as disfunções cognitivas potenciais. Ou seja, pode ser constituída
uma leitura que, pela negativa, pelo avesso, permita a clarificação desse mesmo mapa. Desta forma, este lugar,
não deve só suscitar referências estruturais, mas também devem ser evitadas situações perturbadoras ao nível da
estruturação da identificação do lugar da percepção, do input que passamos a referir:420

- não devem existir elementos referenciais que possam gerar uma leitura e identificação difusa e hesitante, do
edificado e do lugar;
- não devem existir elementos referenciais que possam originar  comportamentos exploratórios desplanificados,
impulsivos e assistemáticos;
- não devem existir elementos referenciais estruturantes propositados que possam implicar a disfunção de
orientação espacial e que possam originar a falta de dentificação de sistemas estáveis de referência com os quais
se possam estabelecer organizações topológicas e euclidianas;
- não devem ser introduzidos elementos referenciais estruturantes que não possam, em si, estabelecer referenciais
temporais;
- não devem existir elementos referenciais que originem a falta ou a disfunção de conservação de constâncias
morfológicas, nas suas variações numa ou mais dimensões;
- não devem existir elementos referenciais estruturantes que originem a falta de precisão e perfeição de captação
de dados;
- e ainda, não devem existir elementos referencias que quando lidos e interpretados originem ou dificultem a
formulação duma leitura ordenada da informação, que poderá ser dada por várias fontes de informação
simultânea, e como tal não deve originar uma incompreensão do todo e das partes e ou das novas partes.
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Com efeito, também neste caso, já tínhamos algum conhecimento prévio desta
antiga Aldeia de São José de Mossâmedes. No entanto, só tínhamos deste lugar uma
parca informação obtida pelo levantamento das fontes documentais, consultadas na
fase de investigação, referentes ao período da formação desta aldeia.

Dessa documentação há um conjunto de documentos cartográficos, referente a
esse mesmo período, que considerámos vital para a interpretação da análise geo-
morfológica deste lugar.

Fig. 68, Mapa Topográfico e Geográfico que tem a indicação de rios, de caminhos de ligação entre fazendas,
arraiais e vilas, nomeadamente, a cidade de S. Paulo a villa de São João Del Rey e o arraial de Santa Anna das
terras de Goyazes; mapa ms color - carta 53, cota IEB/USPYAN,23. Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade
de São Paulo, Colecção Yan de Almeida Prado, Manuscritos e mapas originais, São Paulo.

Esses documentos mostram, graficamente, a forma urbana desta aldeia e o seu
edificado que, no período da sua fundação, se limitava a uma praça regular. Sobre
este lugar desconhecíamos o seu estado de crescimento e desenvolvimento urbano,
pois não dispunhamos, como era o caso de Goiás, de imagens recentes deste lugar.

O lugar seguinte a ser indagado, no entendimento da lógica do percurso, era
Jaraguá, antigo Arraial do Corgo de Jaraguá.

Neste caso, a única informação e conhecimento prévio que teríamos era a sua
localização no território. A localização deste lugar, que foi obtida pela consulta da
informação, aquando da fase de investigação, nos diversos acervos históricos, e que
nos é transmitida pelos diversos documentos e pelas cartas topográficas e
geográficas produzidas nesse período de fixação mineira, desse século XVIII.
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Essas cartas geográficas, mostram o território de Goiás e os seus lugares urbanos.
A verificação da não existência de documentação gráfica do lugar, dum plano, ou do
seu edificado, associada, aqui, ao seu período de fundação, permitiu o
estabelecimento e o recurso a uma nova forma de experimentação desta abordagem
metodológica.

Com efeito, neste lugar, pretendemos efectuar numa abordagem analítica tendo
como forma de interpretação, partir directamente para a experimentação e a vivência
“in loco” do lugar e do seu edificado, sem ter por base o conhecimento prévio, obtido
conforme a forma e metodologia da análise, seguida e aplicada ao lugar de Vila Boa
de Goiás e da Aldeia de São José de Mossâmedes.

Em seguida, efectuámos a inflexão do percurso em direcção ao norte do território
do Estado de Goiás, dirigindo-nos ao Arraial de Pillar, dirigindo-nos para o extremo
norte do nosso percurso.

Com efeito, também neste caso, optámos por utilizar uma metodologia de
abordagem idêntica à efectuada para Jaraguá.

Também aqui tentámos implementar uma análise que, na sua forma, se suporta no
conhecimento que é obtido directamente através da experiência vivida
presencialmente, no lugar, e que é confinada a essa experiência de espaço temporal
estabelecida nesse momento.

 Tentámos não ter referências prévias do conhecimento documental prévio, da geo-
morfologia do lugar e, assim, perspectivar como momento nulo, o nosso entendimento
do lugar.

 No lugar tentámos decifrar a leitura topológica da sua geo-morfologia, tentámos
encontrar as suas referências espaço-temporais, as vivências produzidas por esses
lugares e por esse edificado que considerámos representativo.

Nesse sentido, tentámos constituir um mapa mental, do espaço temporal da
cidade, segundo o processo de caracterização referencial dum lugar.

Ensaiámos a utilização duma metodologia, proposta para a fase de análise,
segundo essa abordagem, também geo-morfológica, não interpretando a sua base
documental cartográfica e segundo o conhecimento, já sintetizado.421 Em simultâneo,
tentámos estabelecer a análise morfológica segundo o ponto de vista de base
experimental obtida “in loco”, segundo a interpretação cognitiva, do processo de
Mobilidade Cognitiva Estrutural (MCE) e de enriquecimento instrumental (PEI), de R.
Feuerstein.

Posteriormente, deslocámo-nos novamente para nascente, neste caso em direcção
ao extremo Este, a Pirenópolis, em direcção ao antigo Arraial de Meia Ponte.

                                                  
421 Esta síntese será obtida com a interpretação da fase de investigação, e da fase de análise da capitania de
Goiás, de Vila Boa de Goiás e dos arraiais, anteriormente visitados e seleccionados no nosso caso de estudo.
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Por iguais motivos, também aqui aplicámos a mesma metodologia que foi
implementada no caso anterior.

Na continuação desse percurso dirigimo-nos, ainda mais para sul, para Corumbá
de Goiás, para o antigo arraial de Corumbá. De igual forma, também aqui aplicámos,
a este lugar, a mesma metodologia implementada ao lugar urbano de Pirenópolis.

E, por fim, concluímos o nosso percurso do “f“ no extremo sul desse mesmo “f”, na
localidade de Silvânia, antigo arraial de Bonfim.

Sintetizando, podemos considerar que nos dois primeiros casos, dos lugares de
Vila Boa de Goiás e de Mossâmedes, há uma dupla abordagem analítica que tem por
base um conhecimento documental prévio e tem ainda uma segunda forma de
conhecimento transmitida pela própria vivência presencial.

Sobre estes últimos cinco lugares urbanos, Jaraguá, Pilar, Pirenópolis, Corumbá, e
Silvânia, como forma estratégica de compreensão dos lugares, no âmbito da temática
desta dissertação, podemos considerar que utilizámos uma abordagem metodológica,
sem ter um conhecimento prévio. Ou seja, pretendíamos ter intencionalmente uma
ausência de conhecimento da base documental,422para que se pudesse utilizar como
suporte metodológico esta abordagem da experiencia directa e do conhecimento
directo “in loco” do “momento do conhecimento zero”.

                                                  
422 Também porque decorrente da fase de investigação documental não detectámos informações concludentes
sobre cartas e planos das suas épocas de fundação.
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O conhecimento prévio no âmbito da análise do caso de estudo.
. O contexto e a sedimentação histórica.

 Antes de incidir directamente no estudo da cidade portuguesa, no Brasil do
século XVIII, pensamos que pode ser importante averiguar o modo de entendimento e
os antecedentes que formaram a evolução morfológica da cidade e do seu edificado,
na época contemporânea, no mesmo período temporal da formação dos lugares
seleccionados neste estudo.

Nesse sentido, para o estudo dos lugares e do seu edificado, é inevitável a
compreensão dos processos que levaram à formação do desenho da cidade e do seu
edificado.423

Com efeito, o modo primordial como pode ser conduzida a avaliação crítica do
passado histórico é aqui obtida pela interpretação do objecto unitário, tanto dado pelo
edificado corrente, como pelo seu edificado excepcional, estruturado e composto em
articulação como o seu desenho urbano.

Essa avaliação pode tornar-se, hoje, um instrumento valioso na condução da
metodologia projectual da arquitectura, do lugar e das suas estruturas de suporte em
Arquitectura.

Para melhor entendimento da metodologia projectual do lugar e das suas
estruturas de suporte em Arquitectura, considerámos o caso específico da cidade e
do edificado colonial português no centro-oeste no Brasil, do período do século XVIII.

Para tal, foi importante documentar, previamente, este estudo com uma
abordagem sistematizada de um contexto abrangente, onde se pode salientar a
leitura da sedimentação histórica e dum saber prévio introdutório.

Nesse sentido, focámos o papel da história da forma urbana associada ao seu
edificado, no âmbito da análise morfológica das suas intervenções urbanas e
edificatórias.

Assim, torna-se importante mencionar e caracterizar, neste estudo, ainda que de
forma genérica, algumas intervenções urbanas renascentistas do período anterior a
este estudo, em Itália e na Europa em geral, dado que podem recorrer ao desenho
urbano e ao seu edificado como forma de composição e de organização do lugar
urbano, porque pode ser visível, neste processo de composição, um entendimento do
processo de identificação referencial do lugar, visto como um todo, por remeterem,
essas mesmas experiências, directa ou indirectamente, a um processo de base
teórica comum, e, ainda, por serem contemporâneas às intervenções do universo
edificatório e urbanístico português, nomeadamente em Portugal.

                                                  
423  Este entendimento é dado na sequência dos estudos desenvolvidos por A. E. Morris - História de la Forma
Urbana, por P. Sica, por Leonardo Benevelo e Spiro Kostof na sua obra literária  The City Shaped, Urban Patterns
and Meaning Through History. Sobre este assunto podemos ter o seguinte entendimento, pelo que passamos a
citar o primeiro autor referido ”(...) o desenho da cidade foi, é objecto do estudo dos processos de apreciação e de
reflexão da atitude de projectar o objecto, com sentido unitário.(..)”.



O conhecimento prévio no âmbito da análise do caso de estudo. Contexto e sedimentação histórica  Capitulo  5

228

Através, da leitura da sedimentação histórica e dum saber prévio introdutório,
considerámos importante, nesta dissertação, o papel da formação e do
desenvolvimento dos lugares e do seu edificado, em Portugal, inserido no urbanismo
português, focando o caso particular da cidade de Lisboa424.

Nesta cidade centrámo-nos no estudo evolutivo nas principais alterações
morfológicas urbanas associadas ao seu edificado, introduzidas desde o reinado de D.
Manuel até à reconstrução da Baixa Pombalina, após o terramoto de 1755.

Ainda no âmbito da sedimentação histórica e dum saber prévio introdutório,
considerámos relevante no nosso estudo o papel da evolução da história económica e
social portuguesa e o seu reflexo no processo da colonização do Brasil.

                                                  
424 Esta cidade de Lisboa que é objecto de referência dum estudo não finito no tempo, e que pensamos não poder
ser considerada como sendo um modelo único no acto projectual, mas por ser, uma síntese, mais uma solução
urbana e edificatória entendida como sendo um todo que articula o lugar com o seu edificado, num entendimento
de grande escala.
Este caso da cidade de Lisboa protagonizou um processo de entendimento de medidas e de soluções que vieram
a ser encontradas para a capital do reino, onde prevalece o acto do projecto sistematizado obtido pelo processo de
pensamento protagonizado pelos vários projectos edificatórios “virtuais” que antecedem o acto de edificar, e que
ocorrem, sobretudo, no período da reconstrução após o terramoto de 1755.

Fig.69, Primeira folha do regimento das Boticas da Ribeira de 1498. AN/TT- Corpo Cronológico parte 3.ª maço 1.º,
doc.30, fl.1. Este regimento apresenta um projecto de arquitectura, com plantas, alçados e um traçado geométrico
portante para a recomposição dum conjunto arquitectónico duma frente de rua designada por Boticas da Praça da
Ribeira. In Lisboa Manuelina e a Formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521), pp.38 e39.
Herder Carita Silvestre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova
de Lisboa, 1998, Lisboa.
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-  As intervenções urbanas renascentistas e as intervenções do período
subsequente, em Itália e na Europa em geral.

Com efeito, é nesse sentido do entendimento do papel do conhecimento
prévio e da sedimentação histórica aferida de forma analógica no processo
metodológico projectual que tratámos de interpretar, de forma sintética, as
intervenções prévias renascentistas e as intervenções do período subsequente, em
Itália e na Europa em geral.

A cidade renascentista, com origem em Florença, difundiu-se por toda a Itália e
pela Europa, a partir dos finais do século XV, tem várias fases de desenvolvimento
posteriores, nomeadamente, o período Barroco compreendido entre o ano de 1600 a
1800.425

A alteração dos princípios conceptuais da pintura, escultura, e a
consequente alteração das noções do espaço/lugar, consubstanciadas pelo recurso a
novos métodos compositivos, vão progressivamente modificar o nível de
entendimento da Arquitectura, em consonância com esses mesmos princípios, a
relação do edificado com o espaço público e proporcionar um novo método de
entendimento do acto de projectar o objecto, o lugar e o seu edificado.

Podemos estabelecer que as intervenções renascentistas vão ter como
elementos principais de composição, a rua, entendida de forma estruturante, a
estrutura do quarteirão, associada ao edificado corrente e a praça, associada ao
edificado de carácter excepcional, reformulando o sentido do lugar.

 Podemos considerar que estes elementos de composição426 e estas intervenções
vão estabelecer vários campos de actuação na urbe, associada ao seu edificado, dos
quais se podem salientar os seguintes aspectos: - a formação e ampliação de novos
locais gerados por novos espaços públicos, e novos equipamentos, interligados à
estrutura preexistente; - a reestruturação da cidade mediante a abertura de ruas
estruturantes, que vão originar novos locais de desenvolvimento da cidade ou
anexação de novos bairros, normalmente com características residenciais; a criação
de novos sistemas de fortificação e a formação de novas cidades.

Neste período, a cidade vai ser palco da reorganização dos espaços urbanos e
dos traçados morfológicos de forma a estabelecer novas referências entre edifícios e
espaços públicos e, ainda, entre a periferia e o centro preexistente da cidade.427

Como forma de verificação desse sentido progressivo da representação e do
entendimento da cidade como um todo, e da sua vivência protagonizada pela nova

                                                  
425 Ver A. Morris - El Renascimento: Itália estabelece um modelo –pp.175, ed.GG.
426 Ver A.H. Morris, na obra “Historia de la Forma Urbana - El Renascimento”, ibidem op. Cit..
427 Segundo João de Sousa Morais, na obra citada, referindo-se à cidade Renascentista, considera que “(…) o
desenho da cidade vai-se tornando mais elaborado desde o princípio da Renascença, começando o fascínio da
representação do espaço, com a delimitação de volumes e a utilização da perspectiva(...) .  A nova cidade é
entendida, já, como um todo, preconizando-se a resolução de problemas, para além dos usuais da época (...). O
desenho urbano vai-se consolidando através dos seus monumentos “sagrados e profanos”, onde a Rua e a Praça
constituem elementos rigorosamente traçados, obedecendo a um conjunto de regras que definem as
características do espaço e o volume da edificação. Surgem, assim, as tipologias habitacionais, resultantes da
nova abordagem do espaço.”
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concepção do edificado associado ao seu espaço público, podemos referir algumas
intervenções que se salientam, sobretudo, por evidenciarem esses mesmos princípios
de ordem espacial.

S
ã

Fig. 70, 71, 72- planta de Amsterdão -“Amstelreamum, nobile, Inferioris oppidum”, Orbis Agrippina 1572-1618,
340x485 mm, Rev., Oceanos, O repto da Europa, nº16, 1993,pp.126, Comissão Nacional para as Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses; Vista  de Viena setecentista, BENEVELO, Leonardo, Diseño de la ciudad.
pp.166,167 - 4.Edit. G.Gili,SA. 1982, Barcelona. - Plano barroco setecentista de Viena, BENEVELO, Leonardo,
Diseño de la  ciudad -pp.165 - 4.Edit. G.Gili,SA. 1982, Barcelona.
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São disso exemplo as intervenções urbanas das cidades italianas, de Florença, já
referida, de Turim, de Ferrara, e, mais tarde, com princípios barrocos, as intervenções
urbanas na cidade de Roma com a implementação do plano de Sisto V, ou ainda, as
intervenções noutras capitais de países da Europa, em Londres, em Viena, em
Amesterdão e em Paris.428

O caso de Turim é particularmente interessante por se tratar da
reordenação, requalificação da cidade e também da sua ampliação.

Com efeito, Turim sofre diversas ampliações
desde o ano de 1620 a 1714. Com Carlos Manuel I, dá-
se a primeira ampliação do antigo núcleo romano, de
morfologia urbana quadrangular, regular ortogonal, que
permanece intacto e praticamente inalterado. Essa
primeira proposta e a sua ampliação, bem como as que
se lhe seguiram, observam os mesmos princípios
geradores dos seus eixos de expansão da malha
ortogonal inicial romana. Ou seja, estas propostas que
propõem a expansão da cidade, com a extensão para
sul e nascente, têm como elemento de composição os
novos outros eixos estruturais, mas estes estão sempre
articulados com o edificado de excepção e com os
primeiros eixos preexistentes. As praças surgem como
elementos ordenadores e definidores dos grandes eixos,
encimados pelo edificado, referencial que marca o
sentido dos grandes acontecimentos da estrutura
pública.

O espaço urbano desenvolve-se a partir da
ampliação de praças preexistentes. Verifica-se uma forte
organização racional, de forma a criar um conjunto de
relações de continuidade e equilíbrio harmónico no todo
da cidade.

Em todas estas intervenções, desde Carlo
Castellamonte a Felipe Jurara, ou, ainda, a Guarino
Guarini, já com o reinante Victor Amadeo II, a cidade de
Turim é interpretada como sendo um todo uno edificado,
numa atitude racional de articulação e valorização do
seu edificado e dos espaços urbanos e de ordenação
regular das malhas urbanas. Há um entendimento da
cidade com as suas preexistências naturais e edificadas,
revistas do geral para o particular e do particular para o
geral.

Fig.73, Turim, plantas da cidade nos anos,1620-1673-1714, BENEVELO, Leonardo, Diseño de la  ciudad. pp.
172 - 4.Edit. G.Gili,SA. 1982, Barcelona.

                                                  
428 Ver Spiro Kostof - The City Shaped, Urban Patterns and Meaning Through History pp.232 a 254 e BENEVELO,
Leonardo, - Diseño de la Ciudad-4, El Arte y la ciudad moderna del siglo XV al XVIII.
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Apesar da compreensão da regra ortogonal, surge, no entanto, uma
excepção, a Via Pó, que mantém o traçado preexistente da antiga ligação da cidade
ao Rio Pó com a Praça do Castelo. Estabelece-se, assim, a ligação do centro da
cidade com a Porta do Pó, localizada na periferia, que agora é absorvida pela
expansão da malha urbana, mas mantendo a sua função inicial de demarcação dum
limite referencial da cidade.

No caso de Roma, a cidade vai ver
um novo plano urbano, ordenado por Sisto V,
onde será visível a sua reordenação, no
sentido da tratadistica de Alberti (livro VII),
evidenciando o seu conceito de beleza na
cidade. A beleza é entendida, neste caso, sob
a forma de comodidade, ornamento dada pela
posição relativa dos edifícios de carácter
excepcional, dos seus templos, dos seus
palácios, dos seus monumentos e dos seus
usos. Assim, a cidade é estruturada com a
interligação de eixos de composição
estruturantes entre espaços públicos, praças,
largos e edi f íc ios de excepção,
nomeadamente, monumentos, igrejas, edifícios
do Estado e palácios. A nova cidade passa a
ser compreendida com a sobreposição de uma
nova malha direccionada, linear, de valorização
de monumentos, dos espaços urbanos e
sobretudo, passa a ter uma nova lógica
funcional moderna, face aos problemas
existentes na estrutura medieval da antiga
cidade.429

Fig. 74, - Roma -1588. Esquema dos novos arruamentos entre monumentos. BENEVELO, Leonardo, Diseño
de la  ciudad. pp.88 - 4.Edit. G.Gili,SA. 1982,Barcelona.

Noutra capital europeia, em Londres, depois do incêndio que devastou
grande parte do centro da cidade em 1666, surgem várias propostas decorrentes da
necessidade de reconstruir a área central do centro histórico da “City”.430

Evelyn e Wren propõem três planos com um conceito regular,
ortogonal/radial, com pressupostos idênticos.

Nestas propostas, são os edifícios públicos, régios ou eclesiásticos que
assumem todo o protagonismo da estrutura urbana. Esses edifícios funcionam como
elementos geradores, epicêntricos dos traçados dos grandes espaços públicos. Estes
edifícios colocam-se no centro das praças, irradiam um conjunto de ruas, que vão
estabelecer, entre si, articulações hierarquizadas.

                                                  
429 ver Spiro Kostof - The City Shaped, Urban Patterns and Meaning Through History pp. 240 a 243 e BENEVELO,
Leonardo, - Diseño de la Ciudad-4, El Arte y la ciudad moderna del siglo XV al XVIII, pp.70 a 97 -a Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
430 BENEVELO, Leonardo, - Diseño de la Ciudad-4, El Arte y la ciudad moderna del siglo XV al XVIII, pp. -194 a
201, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
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Em ambas as propostas é sobreposta e associada à malha radial uma
malha ortogonal geradora com uma orientação preexistente, que é paralela e
perpendicular ao Rio Tamisa.

Diferente das anteriores, Robert Hooke, propõe um
plano assente numa malha regular ortogonal, orientada na
direcção dada pelo Rio Tamisa. Estabelece dois eixos
primários, um paralelo ao rio, outro perpendicular. Esses
eixos são assumidos por três praças. No eixo paralelo ao
rio, estas praças de dimensões idênticas, regulares,
quadrangulares, estão distanciadas igualmente entre si. O
eixo perpendicular é assumido pela orientação dada por
uma porta preexistente da cidade, com uma nova praça de
características idênticas às demais, localizada no mesmo
enfiamento da praça central e tendo um eixo paralelo ao Rio
Tamisa.

Curiosamente, e ao contrário das propostas
anteriores, Robert Hooke não estabelece, nesta proposta,
nenhuma relação prioritária com a outra margem, ou com a
ponte sobre o Rio Tamisa.

Nestas propostas, torna-se já evidente a noção da
transformação da cidade a partir de traçados reguladores,
associados à simetria, à axialidade, que geravam a
totalidade da morfologia urbana.

Fig. 75 e 76, Londres- 1667, planos de reconstrução da parte central da cidade,
após o incêndio, proposto por Wren e Evelyn, - BENEVELO, Leonardo, Diseño

de la ciudad. pp. 96 - 4.Edit. G.Gili,SA. 1982,Barcelona.
Fig. 77, Londres- 1667, planos de reconstrução da parte central da cidade, após o incêndio, proposto por

Robert Hooke. BENEVELO, Leonardo, Diseño de la  ciudad. pp. 172 - 4.Edit. G.Gili,SA. 1982, Barcelona.

Com efeito, com a evolução do desenho urbano
Renascentista, associada às novas políticas de Estados
centralizados, o desenho da cidade, articulada com o
edificado, começa já a reflectir um ordenamento
racionalizado do espaço com preocupações de
uniformidade e eixos perspectivos que vão estabelecer os
princípios fundamentais do processo de composição e
concepção da cidade Barroca.

Noutra capital europeia, em Paris, em 1610,
vemos serem tomadas medidas e propostas urbanas, das
quais se podem destacar as seguintes intervenções
associadas ao seu equipamento e edificado: - a
reorganização de ruas e de aquedutos estruturadas em
relação directa com o seu edificado; - a concepção de
novas praças regulares, nomeadamente, a Praça Dauphine,
com forma triangular, a Praça Real, com forma

Fig. 78, Paris- Praça Victoria e Praça Vendôme erigidas por ordem de Luís XIV. BENEVELO, Leonardo,
Diseño de la  ciudad. pp.142 - 4.Edit. G.Gili,SA. 1982,Barcelona.
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quadrangular e Praça de França, semicircular, integrando nos seus eixos de
composição os equipamentos evocativos. Os centros destas praças são ocupados por
estátuas dos seus promotores régios.

Associadas as estas intervenções, o reinante Henrique IV estabelece uma
tipologia arquitectónica do edificado corrente, onde se destaca a linearidade e
planimetria regular das fachadas.

No reinado de Luís XIV (1661-1715), desenvolvem-se algumas operações
urbanas de grande dimensão que passam a ser conhecidas nos meios culturais
internacionais e, consequentemente, passam a ser vistas como modelos a seguir.431

Nestas intervenções, a cidade passa a ser pensada num âmbito mais
alargado e mais abrangente. Torna-se necessária a articulação rápida de percursos
entre o centro da grande cidade e a sua periferia.

 Esta articulação é feita com a abertura de grandes e amplas avenidas, ou
seja, do rasgar, no tecido preexistente, de ruas amplas, largas e arborizadas com o
objectivo de evidenciar, de forma estruturada e articulada, o edificado excepcional.

Nestas intervenções e com o modelo de Haussmann, essas grandes avenidas
rectilíneas são delineadas estrategicamente e organizadas de forma a consolidar as
articulações, ora internas, dentro da cidade, entre edifícios públicos, palácios, praças
e jardins, de forma a criar a articulação da cidade, ora externa, com o campo. Neste
modelo de cidade está subjacente o princípio de regularidade e harmonia dada pela
simetria e pelo sentido do eixo marcado com um limite edificado. Estabelecem-se,
ainda, regras de higiene pública e normas construtivas dos edifícios. Estamos, assim,
perante o conceito de cidade aberta, moderna, una, coerente e de fácil acesso aos
arredores, já extensos, nomeadamente, aos palácios de campo, seguindo o exemplo
da saída da corte, do Palácio do Louvre para o Palácio de Versalhes, situado na
periferia de Paris.

Em síntese, podemos considerar que estas intervenções urbanas nas cidades
europeias, sobretudo as intervenções renascentistas italianas, podem ter tido uma
aplicação ou influência indirecta na formação do método e da praxis das intervenções
projectuais das cidades portuguesas e da sua articulação com o seu edificado
excepcional e corrente, nomeadamente, no estabelecimento dos princípios
conceptuais de entendimento do espaço/lugar, na nova relação do edificado e do
espaço público/ edifício público e no estabelecimento dos elementos principais de
composição: a rua direita, agora associada, também, à estrutura do quarteirão e da
praça/edifício. Estas intervenções têm, ainda, princípios prepositivos, de base,
comuns e, em muitos dos casos, reflectem o conhecimento e uma síntese do saber
da tratadistica e dos modelos renascentistas.

                                                  
431 Como são, por exemplo, as intervenções subsequentes na cidade de Viena.
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- O lugar e a arquitectura em Portugal e o seu entendimento na organização
morfológica urbana.

A memória e a referência das cidades portuguesas e do seu edificado, como é,
por exemplo, a cidade de Lisboa, anterior ao terramoto de 1755, ou como são
exemplos, a cidade de Braga, a cidade do Porto, a cidade de Coimbra, a cidade de
Leiria, a cidade de Évora, ou ainda outras cidades, podem ter sido sempre assumidas
como referências na forma de entendimento da estrutura morfológica da cidade, aqui
associadas ao seu edificado.

Não se tem conhecimento da existência dos planos iniciais urbanísticos gerais
destas cidades. A cidade e o seu edificado constituiram-se, eventualmente, com o
desenrolar do tempo, com ampliações parciais, fortemente agarradas ao terreno, e
sem uma eventual perspectiva de conjunto. São raros os planos que ultrapassam a
escala da praça ou praceta, realizados, sobretudo, pela força do desenho do
edificado, normalmente de carácter excepcional, designadamente, o palácio, a igreja
ou o mosteiro.

Deve-se, no entanto, salientar que ao longo do tempo e com o surgimento de uma
nova mentalidade de valorização urbana, embrionária que seja, passa-se da
inexistência inicial de planos urbanos, ao desenvolvimento de princípios e de
fundamentos do desenho e traçado dos lugares estruturados em sintonia com o seu
edificado de excepção e corrente, nomeadamente a partir dos reinados de D. Afonso
III, de D. Dinis e D. Pedro I.

Em Portugal, e no Brasil, vai sendo sedimentada uma atitude propositiva, de clara
tendência de reorganização espacial, com características formais regulares, de
tendência linear e ortogonal, com evidente valorização do objecto edificatório
articulado com o espaço público, com a praça, com o rossio, com a rua direita e com
a vida social e da urbe.432 Essa atitude surge com a formação de uma rede de lugares
de consolidação do espaço territorial português e fixação da população,
nomeadamente, na faixa raiana e na orla costeira. Este é o caso da cidade de Lisboa,
que passa a ser capital do reino a partir do reinado de D. Afonso III. 433 434

                                                  

432 Ver Rossa, Walter, A cidade portuguesa - Da estética Barroca ao fim do classicismo, pp. 233 a 260, A cidade
portuguesa, História da Arte Portuguesa, C. de Leitores e CORREIA, José Eduardo Horta - Pragmatismo e
Utopismo na criação urbanística de Raiz portuguesa no século XVIII, comunicação apresentada no congresso do
Barroco, 1990.
433 Ver Azevedo, Paulo Ormindo de - Urbanismo de traçado regular nos dois primeiros séculos da colonização
brasileira - origens, Colectânea de estudos - Universo Urbanístico Português 1415 -1822, pp. 41 a 70.
434 Ver Rossa, Walter, O Urbanismo regulado e as primeiras cidades coloniais portuguesas, Colectânea de estudos
- Universo Urbanístico Português 1415 -1822, pp.509 a  pp.536.

Fig.79, Defesa natural, Desenho de Duarte d´Armas. ESTEVES, Philip, - O outono do sapador, Arqueologia de
um arquétipo: o recinto militar, Arquitecturas na Raia 96.m. E Fig.80 e 81, Planta da Praça de Valença do Minho,
José Champalimau de Nussane, 1766, 0,470x0,369. E Planta da Praça de Almeida e seus Ataques, Miguel Jacob,
1764, José Champalimau de Nussane, 1766, 0,470x0,369. COLECTÂNEA de Estudos, O Universo Urbanístico
Português 1415-1822, Cadernos de Resumos, pp.133, Coord. Walter Rossa, Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2-6 de Março 1999, Coimbra.
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Fig.82,83,84- Desenho de Braga, 1594-1618, Cartografia Impressa dos Séculos XVI e XVII, Imagens de Portugal e
Ilhas Atlânticas, Comemorações do 6.º Centenário do Nascimento do Infante D, Henrique, Comissão Nacional para
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Julho/Setembro,1994, Porto.fig.50.: - Porto -1813, “Planta
Redonda” de  George Balck, Edit. C.M. do Porto 1982.- Desenho de Coimbra, (1574?), fig.49, Cartografia Impressa
dos Séculos XVI e XVII, Imagens de Portugal e Ilhas Atlânticas, Comemorações do 6.º Centenário do Nascimento
do Infante D, Henrique, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
Julho/Setembro,1994, Porto.
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- A formação e desenvolvimento morfológico urbano de Lisboa - 1498/1758.

A par das outras intervenções em Portugal Continental e Ultramarino,
Lisboa vai ser palco de um conjunto de intervenções urbanas neste período, entre
1498 a 1758, que vão transformar, definitivamente, a sua imagem morfológica. Estas
intervenções, neste período, permitem a formação de um conjunto de regras
arquitectónicas e urbanas com princípios metodológicos estruturantes de
desenvolvimento do edificado com a cidade, nomeadamente, na articulação do
edificado excepcional com a morfologia da cidade, dada pela  sua ampliação fora de
portas, fora da muralha fernandina, no Bairro Alto e, mais tarde, dada pela
intervenção Pombalina na Baixa.

. A Arquitectura e as regras urbanas régias.
Lisboa quinhentista assiste ao nascimento do embrião da nova cidade fora

de portas.

Os problemas que vão ser gerados pelo aumento demográfico, incentivado
pelas grandes transformações sócio-económicas causadas pelos Descobrimentos,
obrigam à transformação da cidade medieval, caracterizada, na generalidade,
formalmente por uma rua de distribuição principal, associada aos espaços e aos
edifícios de carácter excepcional, como é o exemplo, do largo e da igreja, que surgem
articulados com essa rua.

Os espaços públicos são caracterizados morfologicamente por alguma
irregularidade, por largos e por praças que têm uma geometria variável. Estes
espaços são geradores duma estrutura urbana, que privilegia e acentua pontos
notáveis, enaltecendo edifícios de excepção, como são, no caso de Lisboa, a Igreja
de S. Nicolau, o Palácio Real, no Terreiro do Paço, ou o Palácio da Inquisição, no
Rossio.

A cidade caracteriza-se, igualmente, pela composição da estrutura de
acompanhamento destes espaços mais públicos. Ou seja, esta estrutura que
podemos designar de acompanhamento, é entendida como sendo secundária, é
considerada de preenchimento do restante tecido urbano e tem características
formais irregulares.

Esse tecido urbano é formado por ruas e becos estreitos, tortuosos e pouco
arejados. Essas ruas irregulares, que se caracterizam pela ausência de um plano
marginal uniforme, convergem e asseguram as ligações entre esses pólos edificados
estruturantes, ou seja os edifícios públicos e religiosos as suas praças do palácio e da
igreja.

Dadas as suas características morfológicas irregulares e estreitas, estas ruas
provocam já alguma dificuldade à circulação de pessoas e liteiras, assim como criam,
também, más condições de arejamento e de drenagem, o que tem como
consequência um deficiente saneamento urbano e uma deficitária higiene pública.
Para fazer face a estas condições deficitárias, D. Manuel vai criar um conjunto de
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regras urbanas, com definições clarividentes, sobre os princípios metodológicos do
desenvolvimento da cidade.435

Fig.85- PLAN DE LA VILLE DE LISBONNE EN 1650 ÉXISTENT AUX ARCHIVES MUNICIPALES, Planta da cidade
de L.ª em q~ se mostraõ os muros de vermelho com todas as Ruas e praças da cidade dos muros a dentro dessas
declarações postas em seu lugar. Delineada por joaõ nunes tinoco Architecto de S. Mg. Anno 1650. Planta de
Lisboa com a marcação das Muralhas, de João Nunes Tinoco, 1650, M.C.L. in o Urbanismo Português, séculos XIII
– XVIII, Portugal e Brasil, Manuel C. Teixeira e Margarida Valla, Livros Horizonte, 1999 e in SILVA, A. Vieira da,
Plantas topográficas de Lisboa, planta n.º1, (Planta geral)1950, Ed. CM.Lisboa.

Fig.86, - Vista de Lisboa, Gravura de G. Braunio, 1593, Civitates Orbis Terrarum- CALADO, Maria - Atlas de
Lisboa, Baixa Pombalina, Ed. Contexto,1993, Lisboa.

                                                  
435 Ver Silvestre, Helder Alexandre Carita, Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época
moderna (1495-1521), Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Univ. Nova de Lisboa, parte I, Cap. IV, Parte Iii, Cap.X. e Apêndice Documental.
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A cidade passa a ter leis, designadas por documentos régios, às quais os
seus habitantes têm de obedecer. Estas novas leis provocam, implicitamente, a
clarificação dos aspectos relevantes supra mencionados e que tendem a estabelecer
um novo entendimento dum conjunto de normas que se reflectem nas futuras
intervenções e, consequentemente, na interpretação das tipologias urbanas e
arquitectónicas.

Desta legislação régia emergem os seguintes conceitos: - a noção global
da necessidade dum plano, entendido como um todo, onde deve ser clara a
identificação dos seus limites espaciais; - a composição dos percursos da estrutura
interna de distribuição local que gera a articulação desses mesmos percursos com o
seu edificado e com o resto da cidade; a identificação morfológica da estrutura de
composição que é hierarquizadora da malha de tendência ortogonal mas associada a
identificação referencial do edificado excepcional preexistente, ou proposto; - a
orientação da malha urbana que terá eixos direccionados geradores, aqui entendidos
como sendo os elementos estruturantes do desenvolvimento da cidade; - o
dimensionamento destes elementos estruturantes que é suportados com base na
regularização e no alinhamento das ruas com tendência ortogonal.

Decorrente deste período e no âmbito destas intervenções436 existe o uso
sistematizado duma métrica e dimensionamento idêntico, nomeadamente, da
estrutura do quarteirão que tem medidas aferidas, designadas por “chão” que é uma
medida agrária com 10-12-15-20-25 e 30 palmos de comprimento e de largura.

Há, igualmente, neste período, a interpretação da forma tridimensional do
quarteirão dada pela proporção entre a cércea do edifício e a largura da rua.

Existe, nestas intervenções, a integração, na lógica do plano, das tipologias
edificatórias, entendidas como sendo elementos de coesão e de continuidade.

Nesse sentido, deve existir a sistematização do plano marginal do
edificado. Deve ser assegurada a transposição, em conformidade com a lógica de
implantação, do tecido urbano em relação às tipologias arquitectónicas. Também
estas devem ter características formais de linearidade e de planimetria regular,
nomeadamente, as suas fachadas. Há, ainda, a noção da necessidade de
uniformização dos processos construtivos e das tipologias dos fogos de habitação.

Estas novas regras vão ser aplicadas e implementadas em novos tecidos
urbanos, em locais de crescimento da cidade, de que são exemplos, a Vila Nova do
Olival e a Vila Nova de Andrade, que, virá, mais tarde, a ser designada por Bairro
Alto.

Assim, neste período, com estas características, ainda dentro de portas da
cidade, junto ao Carmo, surge a Vila Nova do Olival, como esboço destas novas
normas, com intenção clara de linearidade das ruas e ortogonalidade em relação à
Praça do Carmo e seu convento. Lugar que vai adoptar estas características

                                                  
436  Ver op. cit. de Helder Alexandre Carita, “Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época
moderna (1495-1521)”.
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morfológicas, da malha do tecido urbano, associada a este edificado, e que é
adaptado ao terreno declivado.

Fig.87, Vista de Lisboa quinhentista, Rua Nova dos Mercadores após a renovação urbana de 1502, - Ilustração,
Livro de Horas de D. Manuel, Museu Nacional de Arte Antiga. PERES , Damião - Os Descobrimentos Portugueses,
pp.77, edit. Verbo 1974, Lisboa.
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- A memória da arquitectura na cidade.
. O crescimento fora de portas de Lisboa - Vila Nova de Andrade.

Ainda com estas mesmas características morfológicas surge, já fora de portas, a
expansão dum novo tecido urbano, localizado junto das Portas de Santa Catarina
num terreno que virá a ser designado por Vila Nova de Andrade.437 Este lugar tinha,
como preexistências edificadas estruturantes, a Igreja de Sta. Catarina, a Igreja das
Chagas, a Igreja de S. Roque, o Palácio do Cunhal das Bolas, a Ermida dos Fiéis de
Deus e o Bairro de Cata-que-Farás, sendo a principal característica física deste
terreno a sua grande inclinação em direcção a rio Tejo.

Essas preexistências naturais não vão ser impedimento para o desenvolvimento
dum bairro de traçado regulador, de tendência ortogonal, que incorpora
topologicamente, no seu novo tecido urbano, o seu edificado preexistente, que
assume uma leitura definidora da sua estrutura urbana.

Com efeito, este novo bairro aponta para um novo entendimento do espaço
urbano associado ao seu edificado de excepção e de acompanhamento.

As intenções conceptuais do plano obrigaram à estruturação do novo bairro que
tem como base, igualmente, as imposições das novas directivas régias.

O plano vai ser constituído por um conjunto hierarquizado de ruas, travessas e
quarteirões delimitados por vias de maior dimensão de distribuição, associadas aos
seus equipamentos urbanos, os seus conventos, as suas igrejas e o seu palácio, o
que lhe confere uma noção global unitária.

Este plano tem características comuns identificáveis, associadas à marcação
topológica do edificado excepcional preexistente. No entanto, também introduziu
novas características de forma a estabelecer a nova imagem, mais homogénea, mais
regular, mais moderna da cidade e, desta forma, poder potenciar a resolução dos
problemas sentidos dentro de portas, já apontados.

Este plano tem dois eixos de composição da estrutura interna de distribuição
local.

 Esses eixos são assumidos por duas ruas perpendiculares entre si
orientadas no sentido sul/norte e oeste/este. Fazem, igualmente, a  articulação com
os tecidos urbanos adjacentes da cidade. Dado que não existem praças ou largos de
maior dimensão estruturantes, no interior do tecido urbano, serão os seu largos
periféricos, aqui entendidos como sendo os elementos definidores do seu limite, a
exercer essas funções. Esses largos estão, igualmente, associados aos seu edificado
excepcional, e assumem também, aqui, o papel de pontos polarizadores do
desenvolvimento e das vivências mais públicas na cidade.

                                                  
437 Em 1498 perante as convulsões que se avizinhavam entre católicos e judeus, a viúva de Guedelha Palaçano,
destacado fisico-astrónomo da corte e judeu, decide vender as suas propriedades fora de portas, a oeste da Porta
de Sta. Catarina. Esse terreno é designado inicialmente por Vila Nova de Andrade e conhecido hoje por Bairro Alto
de S. Roque.
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Convento de S. Roque

Portas de S.º Antão

Fig.88 Análise morfológica; Plano de desenvolvimento da cidade fora da muralha fernandina, junto a S. Paulo ,o
Bairro Cata-que-Farás, e Vila Nova de Andrade. Esse desenvolvimento tem como elementos estruturantes:o
posicionamento topológico edificatório das portas da muralha fernandina;  as igrejas e os conventos preexistentes
que pontuam, delimitam e orientam a estrutura urbana de tendência regular.
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   Com efeito, esses mesmos eixos permitem a identificação da estrutura de
composição hierarquizada da malha ortogonal e subdivide o plano em quatro áreas.

Desta feita, a malha urbana rectangular é dimensionada de forma a
estabelecer-se um equilíbrio entre ruas e travessas, estabelecida segundo o seu
posicionamento relativo balizado pelo seu edificado preexistente. Esta malha é, ainda,
caracterizada pela regularização, alinhamento das ruas com tendência ortogonal e
pelo uso sistematizado duma métrica idêntica à do quarteirão, o que confere ao plano
uma imagem de continuidade, regrada e uniforme.

Deste modo, o plano prevê o dimensionamento segundo um índice de
ocupação do lote, ou seja, o seu dimensionamento é efectuado segundo a métrica
dum antigo talhão agrícola, “chão ou meio chão”. Foi ainda implementada a
articulação da cércea do edifício com a largura da rua e com a sua sistematização do
plano marginal do edificado circunvizinho.

 Desta forma, a tipologia urbana do loteamento dos quarteirões está
estritamente associada à uniformização dos processos construtivos e tipologias dos
fogos de habitação.

Assim, as tipologias edificatórias, integradas na lógica do plano, são os
elementos de coesão, de continuidade e reforçam a leitura de conjunto, e do
entendimento da cidade como um objecto projectado como sendo um todo uno.

O Bairro Alto vai ter uma segunda fase de desenvolvimento, aquando da
fixação da sede da Companhia de Jesus, no Convento de S. Roque, o que vai trazer
a esta parte da cidade uma nova população mais erudita, de maiores posses
financeiras e, inevitavelmente, a construção de grandes casas e de palácios. O
desenvolvimento a norte deste novo trecho urbano é, também aqui, consentâneo com
os princípios morfológicos, da fase inicial do plano de São Roque.

Esta segunda fase, estabelece-se em continuidade com as principais
orientações geradoras da malha regular. Mantêm-se os mesmos traçados, a
continuidade de ruas e a métrica. No entanto, em relação à primeira fase, nesta
segunda intervenção a tipologia urbana do loteamento é transversal
(nascente/poente). Esse sentido é oposto à fase inicial, dada a maior facilidade de
implantação no terreno dos edifícios de maiores dimensões, como é o caso dos
palácios e das grandes casas senhoriais, mas em nada altera a composição inicial
regular e homogénea do Bairro Alto.

Todos estes aspectos morfológicos permitem-nos concluir que há, de facto,
um novo pensar da cidade, entendida, agora, como sendo um corpo edificatório
articulado e uno, que cresce e se desenvolve com consciência plena.

Podemos dizer que a valorização da cidade, do seu edificado excepcional e
do seu edificado corrente passam a ser considerados de forma articulada e como um
bem público.

Em paralelo com algumas intervenções urbanas ultramarinas desse
mesmo período, o Bairro Alto vem a ser o percursor dum sentido de cidade que
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podemos considerar como sendo de leitura moderna e racional mas sujeita a uma
interpretação programática aferida pelo local, pela geo-morfologia e pela marcação
topológica do edificado excepcional preexistente. Este sentido de metodologia
projectual é, também, visível em intervenções urbanas posteriores, nos lugares
ultramarinos e em Portugal, nomeadamente, no plano final da Baixa Pombalina.

Fig.89 e 90, - Traçado urbano irregular e regular de Lisboa e do Bairro Alto (fora de portas). Planta de
Lisboa de João Nunes Tinoco, 1650, SILVA,  A. Vieira da, Plantas topográficas de Lisboa, planta
n.º1,1950, Ed. CMLisboa, CARITA, Helder - Bairro Alto, Tipologias e Modos Arquitectónicos,
pp.48,1990, Ed. Câmara Municipal de Lisboa. - E dimensionamento e ocupação dos lotes no
quarteirão- Bairro Alto, Cabrita, António Reis/ Aguiar, José / Appleton, João, - Bairro Alto, Manual de
Apoio à Reabilitação dos Edifícios do Bairro Alto, pp.41,1992, Ed. Câmara Municipal de Lisboa.
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. A Arquitectura e o plano da Lisboa Pombalina.

No presente estudo o processo de abordagem deste processo de
intervenção projectual da cidade de Lisboa, após o terramoto de 1755, vai centrar-se,
especificamente, nos princípios metodológicos de desenvolvimento morfológico da
cidade, aqui associada ao seu edificado e ao seu plano final proposto e aprovado.

Podemos dizer que, ao analisar este plano, do ponto de vista morfológico,
ele vai impor, com maior rigor, um conjunto de regras urbanas e medidas precisas.
Este plano desenvolve-se com base nos princípios metodológicos de articulação, já
aplicados no Bairro Alto e nas intervenções urbanas ultramarinas desenvolvidas até
então, agora com um saber mais aprofundado e amadurecido e com plena
consciência do acto projectual de que a cidade deverá ser assumida como sendo um
objecto lido, como sendo um processo referencial e como tal interpretado como um
todo.

Este plano vai ser entendido como uma síntese dum processo metodológico de
intervenção edificatória, que tem valores baseados numa nova estética, atribuída por
uma estrutura morfológica e funcional, simples, hierarquizada, referencial, topológica,
abstracta de planificação geométrica, regular, ortogonal e simbólica.

O plano estabelece um conjunto de percursos com base na composição formal e
funcional, articulados com a sua estrutura interna de distribuição local e articulação
com o resto da cidade.

 A forma urbana vai ser organizada tendo em conta as preexistências, enquanto
memória, suas morfologias e suas funções. O plano da cidade desenvolve-se
articulando a geo-morfologia com essas preexistências e com  a nova visão ideal da
cidade. Estabelece a estrutura e composição hierarquizada da malha ortogonal
regular.

Nesta intervenção a orientação da malha urbana é dada pelos eixos da malha
preexistente, mas com uma clara articulação directa com os espaços públicos abertos
e regrados.

A metodologia projectual deste plano vai evidenciar um reforço da sistematização
dos traçados e do desenho da cidade que têm como referência um conjunto de
tipologias urbanas e a hierarquização dos seus espaços públicos.

Este plano estabelece um dimensionamento, uma regularização e um
alinhamento das ruas, de forma ortogonal, com o uso sistematizado duma métrica e
dimensionamento suportado pela unidade do quarteirão de forma idêntica e regular.

Este plano vai solidificar a interpretação da forma tridimensional do quarteirão de
continuidade, dada pela proporção entre a cércea do edifício e a largura da rua, que
tem de ser larga, aberta à luz e devidamente valorizada.

Vai reforçar topológica e funcionalmente a integração das tipologias edificatórias
na lógica do plano, tendo o quarteirão como elemento de coesão e de continuidade.
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Constatamos a implementação e sistematização do plano marginal do edificado.
Essa sistematização vai, ainda, reforçar a transposição em conformidade com a lógica
de implantação do tecido urbano com as tipologias arquitectónicas, também estas
com características formais de linearidade e com a planimetria regular das suas
fachadas. O plano propõe, igualmente, a uniformização dos processos construtivos e
tipologias dos fogos de habitação.438

Fig.91—Planta Thopographica da Cidade de Lisboa arruinada, também Segundo o novo Alinhamento dos
Architétos Eugénio dos Santos e Carvalho e Carlos Mardel. M.C.L., Análise morfológica da proposta de
intervenção urbana, com a marcação a amarelo das novas intervenções urbanas pombalinas. in pp. 305 o
Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, Manuel C. Teixeira e Margarida Valla, Livros
Horizonte, 1999. Análise da estrutura principal portante do traçado urbano que assenta em dois espaço públicos, a
Praça do Comércio e o Rossio. São definidas com clareza a orientação dos arruamentos principais que são
consentâneas com as duas direcções dos quarteirões.

Os espaços públicos são abertos e constituem os elementos geradores da
forma urbana. O grande espaço aberto para o rio Tejo é, agora, projectado com forma
regular de quadrado, doravante designado por Praça do Comércio, passa a ser
interpretado como o grande acontecimento urbano de carácter monumental. É o
elemento gerador das direcções e da malha urbana, regulando desde a cércea do
restante edificado de continuidade à hierarquização dos traçados.

Esta praça apresenta-se como o símbolo do poder iluminado absolutista e
vai reter as funções da estrutura administrativa central do governo nacional e
ultramarino.

                                                  
438 Ver FRANÇA, José Augusto, - Lisboa Pombalina e o Iluminismo, Ed. Livraria Bertrand,1983, Lisboa  e
CORREIA, José Eduardo Horta - Pragmatismo e Utopismo na criação urbanística de raiz portuguesa no século
XVIII, comunicação apresentada ao congresso do Barroco, 1990.
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Nesta intervenção urbana, o segundo grande espaço aberto, o antigo Rossio, vai
ser também reimplantado em função da Praça do Comércio, e é regularizado com a
forma de rectângulo. Este espaço público tem, em relação ao espaço da Praça do
Comércio, uma função mais popular e comunitária.

Assim, poderemos constatar que a estrutura geometrizada do traçado deste plano
vai ser assente numa métrica perfeitamente definida e hierarquizada com as suas
ruas e os seus quarteirões, estabelecidos consoante o seu posicionamento relativo no
plano.

 Essa métrica e essa regra são os instrumentos fundamentais na compreensão
global do acto projectual e da forma urbana, do objecto arquitectónico, bem como a
função estabelecida para os arruamentos e respectiva toponímia, assumindo um
compromisso com o desenho da forma urbana, dimensionamento e composição
regrada do edificado-tipo.

A estrutura urbana é estabelecida, ainda, através da bipolaridade entre os dois
eixos de orientação, sul/norte, da Praça do Comércio/Rossio e pela direcção
nascente/ poente, dada pela antiga Rua Nova dos Ferros, eixo Sé/Colina do
Convento de S. Francisco, que definem as duas direcções estruturantes do tecido da
malha urbana e obedecem, ainda, ao dispositivo do traçado regulador normativo
rigoroso.

A virtude deste plano está na leitura referencial simplificada da cidade entendida
como um todo, com a valorização dos espaços públicos e do edificado corrente e da
leitura reforçada pela presença restrita do edificado de carácter excepcional. Deve-se,
ainda, salientar a leitura da estrutura elementar de composição simplificada do plano
que advém, igualmente, da introdução do novo quadro legislativo, que tem regras
precisas, que determinam as tipologias urbanas, arquitectónicas e a produção
estandardizada da construção do edificado. Essas regras determinam, ainda, a
legislação que afecta a posse dos terrenos. Neste caso, estes terrenos passavam
para a posse do Estado, caso os proprietários não tivessem, em tempo útil,
reedificado os seus edifícios, segundo essas mesmas regras morfológicas,  as regras
previstas em relação aos comportamentos ambientais dum espaço arejado, com boa
luz e, ainda, associadas aos processos de construção anti-sísmica e contra o fogo, de
forma a evitar novas catástrofes.439

                                                  
439 A 1 de Novembro do ano de 1755, Lisboa é atingida por um violento terramoto que quase abalou toda a cidade
e que destruiu, sobretudo, as zonas baixas da cidade de Lisboa. Esse terramoto iria, ainda, originar, nos dias que
o sucederam, um incêndio de grandes proporções que acabaria por completar a destruição de toda a zona
compreendida entre o Terreiro do Paço e  o Rossio e, também, entre o Castelo de S. Jorge e Santa Catarina.  A
destruição, e a consequente reconstrução de Lisboa, viriam a ser uma excelente oportunidade para a discussão da
cidade, dos seus princípios, mentalidades e modelos urbanos.

Tornou-se imperativa a rápida reorganização da cidade. O Marquês de Pombal vê, assim, a oportunidade,
sob pretexto da reconstrução, de aplicar os seus ideais urbanos renascentistas iluministas e de alterar o contexto
da estrutura funcional sócio-económica.

Sob a sua orientação directa trata rapidamente de estabelecer três equipas coordenadas por Manuel da
Maia, engenheiro reconhecido pela sua mentalidade moderna, preocupações higiénicas e segurança construtiva
dos edifícios. A primeira equipa era composta pelo Capitão Eugénio dos Santos (arquitecto do Senado) e António
Carlos Andreas. A segunda era formada por Elias Sebastião Poppe e José Domingos. A terceira era constituída
pelo ajudante Pedro Gualter da Fonseca e Francisco Pinheiro da Cunha. Todas estas equipas teriam de trabalhar
sobre os planos da cidade antes do terramoto. Para além destas equipas, Manuel da Maia encontra mais um
colaborador, Carlos Mardel, arquitecto dos Paços Reais e das Ordens Militares com formação académica
adquirida na Europa Central.
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Das propostas executadas pelas equipas, e afastada a hipótese inicial da construção da cidade em Belém, foi

seleccionado o plano de Eugénio dos Santos por ser mais racional, regular ortogonal e romper com a estrutura
preexistente da cidade medieval.

Em Julho de 1758, o Marquês de Pombal envia ao Duque Regedor das Justiças os planos definitivos.

Fig. 93, Planta n.º1, Plano da cidade de Lisboa baixa destruída em que vaõ sinaladas por linhas e pontinhos de
tinta preta as Ruas traveças, becos e Ruas menores se desenhaõ novas ruas que sepoderaõ ou escusar, ou
abraçar ficando os lugares que os edifícios occupaõ lavados de aguada preta; as Igrejas dos Conventos,
Freguesias e Ermidas vaõ sinaladas com aguada Carmim, e a divisaõ das freguesias de côr azul. Análise
morfológica da Proposta de  reconstrução da cidade de Lisboa da autoria de Gualter da Fonseca e Pinheiro da
Cunha, 1755. in pp. 307, gravura 96,  o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, Manuel C.
Teixeira e Margarida Valla Livros Horizonte, 1999. e in, FRANÇA, José Augusto, - Lisboa Pombalina e o
Iluminismo, Doc. fotográfica 21, Ed.horizonte,1965, Lisboa.

Fig.92 Planta n.º2, Plano da Cidade de Lisboa, baixa arruinada em que vaõ de linhas pretas delgadas as ruas e
travessas antigas e em branco as ruas de novo escolhidas, os edifícios novos a carmim claro, as Igrejas com
carmim mais forte, e a cruz, e a divisaõ das frequesias de azul, Elias Sebastião Poppe e José Domingos Poppe,
M.C.L.  Análise morfológica da Proposta de reconstrução da cidade de Lisboa da autoria de Elias Sebastião
Poppe ,1756. in pp. 307, gravura 96, o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, Manuel C.
Teixeira e Margarida Valla Livros Horizonte, 1999.e in FRANÇA, José Augusto, - Lisboa Pombalina e o
Iluminismo, Doc. fotográfica 26, Ed.horizonte,1965, Lisboa.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 249

Fig.95, Planta n.º4, Formada ainda com mais liberdade sem attender a conservar as Igrejas nos seus sítios,
nem outro algum edifício, como bem se descobre na delineaçaõ do antigo muyto mais fina. Análise morfológica da
Proposta de reconstrução da cidade de Lisboa da autoria de Pedro Gualter da Fonseca Andreas,1756. in pp. 310,
gravura 99,  o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, Manuel C. Teixeira e Margarida Valla
Livros Horizonte, 1999. e, in FRANÇA, José Augusto, - Lisboa Pombalina e o Iluminismo, Doc. fotográfica 24,
Ed.horizonte,1965, Lisboa.

Fig.94, Planta nº3, Plano da Cidade de Lisboa baixa destruída, em que vaõ signaladas com punctuaçaõ preta
todas as ruas, travessas e becos antigos, e as ruas escolhidas de novo com toda a liberdade se mostraõ a
branco, eos sítios dos edifícios novos de amarello, e as Igrejas e lugares se conservaõ sem mudança de Carmim
forte, e Alfandega do tabaco, Baluarte do terreyro do Paço e cortina que se devem derribar para restar formato o
grande terreyro do Paço – vaõ lavados de huma agoada de carmim, como algumas porções de edifícios do arco
do açouque té á entrada do Pelourinho, que taõ bem haõ de derribar para complemento do mesmo terreyro do
Paço com semelhante agoada e a divizaõ das freg.ªs com  a cor de azul. Análise morfológica da Proposta de
reconstrução da cidade de Lisboa da autoria de Eugénio dos Santos e António Carlos Andreas,1756. in pp. 308,
gravura 97,  o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, Manuel C. Teixeira e Margarida Valla
Livros Horizonte, 1999 in  FRANÇA, José Augusto, - Lisboa Pombalina e o Iluminismo, Doc. fotográfica 23,
Ed.horizonte,1965, Lisboa.
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Fig.96, Planta para a renovação da Cidade de Lisboa baixa destruída ideada com toda a liberdade, assim
dêtro da povoaçaõ como na marinha se atender a conservação de couza alguma antiga assim, como profana, -
Análise morfológica, da Proposta d  reconstrução da cidade de Lisboa da autoria de Elias Sebastião Poppe e V. D.
Poppe, 1756. proposta que mosta o Terreiro do Paço tendo como frente lateral oeste a Patriarcal com dimensão
monumental. In o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, pp. 311, gravura 100, Manuel C.
Teixeira e Margarida Valla Livros Horizonte, 1999. e, in FRANÇA, José Augusto, - Lisboa Pombalina e o
Iluminismo, Doc. fotográfica 22, Ed.horizonte,1965, Lisboa.

Podemos ainda considerar que os princípios morfológicos subjacentes ao Plano
da Baixa de Lisboa não se encerram com o plano da Baixa Pombalina.

Com efeito, podemos afirmar que o estudo da cidade continuou a ser palco de
reflexão e a ver os seus princípios aplicados em outras localidades de Portugal,
nomeadamente, em Vila Real de Santo António440 e na fundação de vilas e de
cidades no ultramar. É de referir que esses princípios introduzidos na feitura de outras
vilas, cidades ou aldeias, nunca são repetidos de forma mimética ou assumindo o
plano da Baixa Pombalina, como modelo formal acabado.

Sintetizando, podemos afirmar que os princípios da forma urbana
subjacentes na intervenção da Lisboa Pombalina emergem da “escola do
urbanismo português”441. Esses princípios consistem na formalização

                                                  
440 Esta vila foi tema de uma tese de Doutoramento realizada por Correia, José Eduardo Capa Horta, Vila Real de
Santo António - Urbanismo e Poder na Política Pombalina, ed. FAUP publicações, 1997,Porto. Ver CORREIA,
José Eduardo Horta - Pragmatismo e Utopismo na criação urbanística de Raiz portuguesa no século XVIII,
comunicação apresentada ao congresso do Barroco, 1990.
441 Ver ROSSA, Walter na obra ”Estética Barroca ao Fim do Classicismo - A Lisboa Pombalina”, com o qual
concordamos,
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amadurecida de uma metodologia de conhecimento científico pragmático442,
flexível de resposta aos desafios do momento, assente na comunhão de valores
experimentados em realizações urbanísticas e edificatórias, com realidades
distintas e postas em prática em contextos diferenciados.

Desta forma, a reedificação urbana de Lisboa, após o terramoto, é resultado
duma síntese da convergência de procedimentos sedimentados em
experiências anteriores, nomeadamente, em intervenções urbanas no ultramar e
que, simultaneamente, vai ter repercussões em intervenções posteriores,
também no ultramar.

Deste modo, considerámos importante, nesta óptica de contexto, abordar o
processo metodológico do urbanismo português na sequência lógica dos processos
de suporte das estruturas metodológicas de edificação.

 Para compreender duma forma mais alargada este universo do urbanismo
colonial português e as suas estruturas de suporte, considerámos ser determinante
ter como conhecimento prévio, neste estudo o enquadramento da história sócio-
económica portuguesa deste período, e o seu reflexo no processo da colonização do
Brasil e, consequentemente, o seu reflexo neste processo metodológico de
intervenção na cidade.

                                                  
442 Ver O ensino da Arquitectura da Escola do Paço - Um tratado português de Arquitectura do século XVI,
Moreira, Rafael, Colectânea de Estudos, O Universo Urbanístico Português 1415-1822, Coord. Helder Carita e
Renata Araújo pp. 380 a 398, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
Outubro 1998, Lisboa.

Fig.97 Análise morfológica da Vila Real de Santo António- Planta da nova vila, 1774, legendada por Reinaldo dos
Santos.- CORREIA, José Eduardo Capa Horta, Vila Real de Santo António - Urbanismo e Poder na Política
Pombalina, pp.469 , Edit. FAUP publicações, 1997,Porto.
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Fig.98, Desenho da Península Ibérica –1618/19, fig.10, - Cartografia Impressa dos Séculos XVI e XVII,
Imagens de Portugal e Ilhas Atlânticas, Comemorações do 6.º Centenário do Nascimento do Infante D, Henrique,
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Julho/Setembro,1994, Porto.

Fig.99 Desenho da Península Ibérica -(1670?), fig.20, - Cartografia Impressa dos Séculos XVI e XVII,
Imagens de Portugal e Ilhas Atlânticas, Comemorações do 6.º Centenário do Nascimento do Infante D,
Henrique, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Julho/Setembro,1994,
Porto.

Fig.99Fig.99
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 - A evolução da história económica e social portuguesa e seu reflexo no
processo de colonização do Brasil

O século XVIII é marcado por uma progressão da economia portuguesa.
A. H. Oliveira Marques, na sua obra História de Portugal, considera que são vários os
factores que contribuirão para esse facto.

Neste período nota-se uma grande estabilidade, nacional e ultramarina, do poder
estatal, que vão ter reinados bastante longos.

D. Pedro II é regente e Rei desde o ano de 1667 até ao ano de 1706.
D. João V reina desde o ano de 1706 até ao ano de 1750.
D. José I reina desde o ano de 1750 até ao ano de 1777.
D. Pedro III e D. Maria I reinam desde o ano de 1777 até ao ano de 1786 e D.

Maria reina entre os anos 1777 até ao ano de 1816.
D. João VI, é regente desde o ano de 1791 até ao ano de 1816 e é Rei desde o

ano de 1816 até ao ano de 1826.

Esta estabilidade advém da continuidade dos governos e dos seus secretários
que garantiram o sentido de um estado sólido, agora entendido como sendo um bem
estruturado. Mesmo na transição de reinados, os secretários pertencentes à mais alta
nobreza vão permanecer nas mesmas funções administrativas e governamentais.443

Nesse sentido, os governantes da Coroa Portuguesa reimplantam o prestígio
internacional e equilibram a balança comercial. Participam e tomam parte activa de
muitos momentos e decisões em assuntos europeus, ditam a forma e a organização
dos territórios além fronteiras na América, África e Ásia.

D. Pedro II candidata-se à sucessão do trono Espanhol sem sucesso, mas
marcando novamente a posição de Portugal como potência internacional. Alia-se à
Inglaterra, à Holanda, à Alemanha e à Áustria, para o estabelecimento do
reconhecimento como legítimo soberano, do trono espanhol, do Arquiduque Carlos,
da Áustria.

Em 1703, Portugal vai ver reconhecidas as suas antigas pretensões de conquista
de territórios, tanto na Península Ibérica, como na América do Sul, estabelecendo o
Rio da Prata como fronteira meridional do Brasil.

  Em 1704, inicia-se a guerra na Península Ibérica que ficou conhecida pela
Guerra da Sucessão.

 Em 1706, após algumas trocas de Praças raianas, o Marquês de Minas, chefe do
Exército Português, conquista Madrid, tendo nessa data sido proclamado o
Arquiduque da Áustria, como legítimo sucessor Rei de Espanha.

Após várias sangrentas batalhas que devastaram o povo português e espanhol, é
assinado o tratado de Paz de Utrecht, no ano de 1713, que estabeleceu a

                                                  
443 Ver Marques, A. H. de Oliveira, História de Portugal. Vol.II, pp.275 a 367, Palas Editora.
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demarcação dos antigos territórios na Península Ibérica anteriores ao início da guerra,
como sendo válidas e únicas. No entanto, no Brasil, Portugal consegue ampliar
claramente o seu território.

Fig. 100 e 101, Atlas catalão do mundo do século XV, representação cartográfica da concepção geográfica do
início da Época dos Descobrimentos. CARDINI, Franco, - Europa 1492, Retrato de um Continente há Quinhentos
Anos,pp.208 edit. Verbo 1991, Lisboa.
-  Atlas marítimo,(imagem menor), Os arquipélagos do Atlântico, representação  cartográfica de 1482. CARDINI,
Franco - Europa 1492, Retrato de um Continente há quinhentos anos,pp.210 edit. Verbo 1991, Lisboa.
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Já no reinado de D. João V, ao nível da esfera internacional, e a pedido do Papa,
Portugal intervém com a sua Armada contra o avanço do Império Turco, sagrando-se
vitorioso na derradeira tentativa da pretensa conquista da Europa Ocidental pelo
Império Otomano.

Com este episódio, Portugal, não só vai ganhar favores e privilégios para a Corte
e Igreja Portuguesa, como também vai reforçar o respeito das outras cortes por
Portugal.

Na segunda metade do século XVIII, com a tomada de posse do Rei D. José I,
dá-se também a ascensão a primeiro-ministro do diplomata Sebastião José de
Carvalho e Mello, futuro conde de Oeiras e Marquês de Pombal. 444

O Marquês de Pombal como primeiro-ministro vai ter plenos poderes respeitantes
à governação ou a qualquer assunto em que estivessem em causa os interesses de
Portugal e do Ultramar.

Portugal e o seu Império vão viver uma época sem precedentes de
desenvolvimento, com base em acertadas e em rigorosas estratégias administrativas,
comerciais e políticas.

O Marquês de Pombal adquire um estatuto ímpar na hierarquia governamental,
destruindo, sem misericórdia, os seus inimigos. Vai provocar e proteger a ascensão
da burguesia.

Nomeia comerciantes e homens de negócios para a administração pública,
cedendo-lhes o poder económico. Reforça o aparelho do Estado e seu controlo com
homens da sua confiança. Em consequência, retira os poderes à Igreja,
nomeadamente, no Brasil, com a medida da expulsão dos Jesuítas, que há muito
tempo desafiavam os poderes do Estado.

Com a tentativa fracassada de regicídio, o Marquês de Pombal, desenvolve um
conjunto de perseguições à alta nobreza e à Igreja, com base na acusação de terem
sido os mentores do atentado.

Desta acção resultará a morte e a prisão de vários fidalgos e a extinção em
Portugal e nas Colónias Ultramarinas da Companhia de Jesus, sendo-lhe confiscados
os seus bens.

Assim, com o declínio da Igreja e da Nobreza, com o decréscimo da balança
comercial entre as colónias e a Metrópole, a governação despotista iluminista vai
estabelecer novas regras para a Metrópole e sobretudo para o Ultramar.

No Brasil, face aos problemas do decréscimo da extracção e do comércio do
ouro, e por falta de controlo do Estado, as capitanias445 e os cargos administrativos
são reestruturados, ficam sob tutela directa do Estado Português, agora

                                                  
444 Ver Marques, A. H. de Oliveira, História de Portugal. Vol.II, pp. 275 a 367, Palas edit.
445Ver capitania donatária, dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil, coord. Silva, Beatriz Nizza
da, pp.131 a pp.133, Edit, Verbo.
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omnipresente, bem oleado, fortificado, com o controlo exclusivo de exploração directa
em nome da Coroa.

As capitanias vão ter um bom aparelho de Estado, que é da confiança do
Marquês de Pombal, e que, doravante, vão implementar um conjunto de medidas
restritivas e vai efectuar a aplicação de sucessivas leis estatais, nomeadamente, a
proibição da circulação do ouro em pó. Vão, ainda, exercer uma séria e severa
fiscalização, de forma a ser implementado um conceito de verdadeiro Estado.

Estabelece-se um regime de contratação directa obrigatória a partir do
recenseamento das gentes (católico ou gentio). Criam-se Fundições Reais com
exploração e controlo do Estado.

Com a instalação da máquina tributária e com as Casas de Fundição, instaladas
nos anos vinte do século XVIII, vão dar-se alguns motins e revoltas, rapidamente
anuladas.

São criadas as Companhias Reais do Comércio do Grão-Pará, Maranhão, de
Pernambuco e Paraíba (nordeste açucareiro), de Belém/Pará.

Fig. 102, Paisagem com engenho de açúcar, Zacharias Wagener, (1614-1668). Rev., Oceanos, O repto da
Europa, nº16, 1993,pp.45, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

Com a diversificação e alargamento das actividades produtivas, vai
aumentar a bipolaridade da estrutura social, entre estatismo e privatismo, tendo como
consequência imediata o aumento de riqueza acumulada do Estado, das capitanias e
seus habitantes. Este crescimento da riqueza vai incentivar o aumento da economia
interna do Brasil e aumentar a vitalidade da sociedade.
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Essa diversidade de explorações produtivas passa a ter algum peso na
balança comercial, uma vez que o ouro e diamantes já se consideravam em declínio,
ou pelo menos, já não eram encontrados em tão grande abundância como outrora.

Com efeito, a descoberta de ouro em grandes
quantidades em leitos auríferos no Brasil, dar-se-á em
1699. Em 1720 são enviados para Portugal cerca de
25000 Kg/ano, o que estimulou a economia Portuguesa
e, simultaneamente, várias praças europeias,
especialmente, Inglaterra. O tabaco, vindo do
Recôncavo Baiano, a pecuária, vão ser actividades
económicas em grande desenvolvimento,
nomeadamente a exportação do tabaco para a Carreira
das Índias.

As Reais Companhias monopolistas
privilegiadas pelo Estado, recentemente criadas no
Brasil, em Cabo Verde, na Índia, no Golfo da Guiné e
em Macau, (Companhias para o comércio com o
Oriente), em Portugal com a Companhia para
Agricultura dos Vinhos do Douro e Companhia Geral
das Reais Pescas do Reino dos Algarves, vão dar os
seus frutos, provocando uma maior produtividade e
consequente exportação, que gerou extraordinários
benefícios para a balança comercial e economia da
Metrópole.

No plano da educação, a formação
educacional, que até agora estava a cargo da Igreja,
através da Companhia de Jesus, até 1759, vai ser
fortemente alterada. Com a expulsão da Ordem de

Jesus, do Brasil, acusados como responsáveis dum sistema educacional retrógrado,
vamos assistir à implantação de um novo sistema de tendência despotista
esclarecido, com princípios iluministas e com base na razão. 446

A Coroa assume os bens e fazendas agrícolas da Ordem de Jesus e
assume, também, a componente educacional, que doravante passa a ser quase
obrigatória, para toda a população.

Criam-se as Aulas Régias, Aulas Primárias de Alfabetização, nas cidades.
Nas vilas mais importantes das Capitanias são introduzidas, no novo sistema
educativo, as Aulas de Gramática Latina, as Aulas de Retórica e de Filosofia
Racional.

Em Portugal, a Universidade de Coimbra sofre uma reforma administrativa
e científica e vai ter novos e modernos princípios pedagógicos e académicos.

                                                  
446 Ver Marques, A. H. de Oliveira, História de Portugal. Vol.II pp.322 a pp. 338. Palas edit.

Fig. 103, Moenda de cana de
açúca r , foto P. Bertran,1996.-
BERTRAN, Paulo, organizador,
Notícia Geral da Capitania de Goiás
em 1783, Soc. Goiana da Cultura,
do Instituto de Pesquisas e Estudos
Históricos do Brasil Central, da
Universidade Católica de Goiás  e
de outras entidades cientificas e
culturais, Edit. Univ. Católica e Univ.
Federal de Goiás, Goiânia/Brasília,
1997.
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No Brasil surge uma elite de personalidades, formadas já pelas Academias
recentemente implementadas no Brasil, ou ainda formadas pela Universidade de
Coimbra, que têm como matérias curriculares a História Natural, as Matemáticas
Aplicadas, as Artes Militares, a Topografia e a Geografia. Esta elite recém formada,
mais entusiasta dos princípios racionalistas, mais conhecedora, mais instruída e,
sobretudo, com uma nova visão de desenvolvimento, vai transformar a mentalidade
da sociedade e estimular o crescimento económico.447

Logo após a extinção da Ordem de Jesus, as Aulas régias448 são leccionadas por
um Director que tem de ser Português, instruído, de tez branca, casado e laico.
Surge, também, nessa época, um documento regulador, O Directório dos Índios449, do
Grão-Pará e Maranhão, que vai quantificar e recensear as populações, com mapas de
população.

Este Directório torna-se um elemento de carácter legislativo, que regulamentará,
quase por completo, a vida e forma moral de agir e dos comportamentos das
populações. Este documento vai ao ponto de definir a forma de vestir das populações.

Os mapas de população tornam-se vitais para a regulamentação da mão-de-obra
assalariada por períodos curtos e permitem ter a noção exacta da possibilidade
efectiva do povoamento do interior do território, nomeadamente, nas recentes
Capitanias de Goyás e Mato Grosso.

Estabelecem-se as Juntas de Fazenda Pública e Jurídicas, mas sobretudo, estas
medidas do Directório, vão obrigar a que a vida passe a ser mais urbana e
civilizacional. Segundo A. H. de Oliveira Marques,450, neste período, associado a
estas reformas educativas, tendo como palco as Academias, desenvolve-se uma
corrente de pensamento, o Iluminismo, que tem como base o conhecimento da razão.
Esta corrente de pensamento vive em sintonia com o despotismo esclarecido,
aplicado, também, na política. O modelo ideológico defendido por pedagogos,
homens de cultura e ciência, aplica-se totalmente aos objectivos preconizados pelo
Marquês de Pombal, nomeadamente, aos objectivos de: nivelar todas as classes
sociais, perante o poder real e eclesiástico; - abolir todos os privilégios concedidos por
descendência; - quebrar a excessiva dependência da Igreja Portuguesa a Roma; -
incentivar os direitos de cidadão como indivíduo; e, de estabelecer um corpo
legislativo à luz da razão, concedendo privilégios e vantagens a uma classe social - a
burguesia.

Sintetizando, podemos considerar que com a introdução e aplicação sistemática
destas medidas e com uma consequente e rigorosa fiscalização, vamos assistir
consequentemente a nova forma de actuar também, nesta óptica do processo
metodológico do urbanismo português e dos seus processos projectuais de suporte
das estruturas da edificação.

                                                  
447 Silva, Beatriz Nizza, O Marquês de Pombal e o Brasil Pombalino - Evolução Histórico Social do Brasil de 1500 a
1985,Abril, 1998 Univ. Internacional e Cento de Estudos Brasileiros.
448 Ver Aulas Régias, dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil, coord. Silva, Beatriz Nizza da,
pp.81 a 84, edit, verbo

449 Ver Directório dos Índios, dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil, coord. Silva, Beatriz
Nizza da, pp. 261 a pp. 262,edit, verbo.
450 Ver A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal vol.II. .
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O contexto do urbanismo colonial português em Portugal e no Brasil.
. O processo metodológico do acto projectual.

Ao analisar as intervenções urbanas e suas influências que caracterizarão a
formação dos vários tipos de cidade colonial portuguesa do séc. XVI ao XVIII,
deparamo-nos com uma complexa trama de conceitos e factores que vão influenciar a
formação das tipologias de fundação da cidade e que vão caracterizar um
entendimento flexível e evolutivo dos traçados urbanos e do seu edificado, ao longo
desde período de tempo.

É muito difícil definir e caracterizar, na totalidade, os factores e as experiências
urbanas e edificatórias determinantes da materialização e formação da cidade, do
modelo e do plano, dada a sua extensão temporal e diversidade.

A atitude prepositiva projectual aplicada, nas designadas cidades coloniais
portuguesas,  advém de princípios metodológicos estruturados e urbanizadores. Estes
princípios apontaram para um corpo teórico de doutrina edificadora, evolutiva, que
assenta num contexto científico e experimental, também evolutivo no tempo.451 Esses
princípios metodológicos reflectem a experiência acumulada das várias intervenções
edificatórias em Portugal e colónias ultramarinas, em África, Ásia e América do Sul,
conjugando a diversidade, climas, geografias dos territórios, culturas locais e
interesses políticos, sociais, religiosos e económicos do Estado português.

Segundo Paulo F. Santos, ” Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V
Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros ”- Coimbra 1968, mais do que o
conceito dum modelo com características classificadas, segundo os cânones do
renascimento e dos seus modelos ideais, geometrizados, regulares, ortogonais,
radiais ou  de composição mista, ortogonais e radiais, opta-se, na leitura do processo
projectual, pela aplicação de referenciais mais flexíveis às variantes introduzidas pela
realidade física dos locais e geografia dos territórios do ultramar. Esses “modelos”
são, também, mais práticos face às variáveis introduzidas ao longo do tempo. Por
estes motivos, os modelos ideais não correspondem aos interesses dos governantes
portugueses, pelas razões intrínsecas dos próprios modelos e por serem uma base de
pensamento abstracta, não aplicável em todos os territórios ultramarinos e, ainda, de
não aplicação concreta.

A primeira fase da ocupação do Brasil vai efectuar-se com precariedade, face ao
maior interesse que despertava a carreira comercial do Oriente.

Os primeiros assentamentos permanentes vão dar-se por ordenação expressa de
D. Manuel. Este monarca vai ter como objectivo o estabelecimento de feitorias
costeiras, de feitorias em rios de penetração navegáveis, para poder dar apoio às
naus que se dirigiam para as Índias.

                                                  
451 São vários os autores que têm esta opinião, nomeadamente: Paulo F. Santos, Paulo Ormindo de Azevedo;
José E. Horta e Costa - Pragmatismo e Utopismo na criação urbanística de raiz portuguesa no século XVIII; Walter
Rossa -Estética Barroca ao Fim do Classicismo;
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Fig.106Fig.105

Fig.104

Fig. 104, Brasil, no mapa de Lopo Homem,1519 - PERES, Damião - Os Descobrimentos Portugueses, pp.67, edit.
Verbo 1974, Lisboa.
Fig. 105, Planisfério conhecido por mapa de Alberto Cantino, é considerado o mapa representatrivo da América
mais antigo- CARDINI, Franco, - Europa 1492, Retrato de um Continente há quinhentos anos,pp.220 edit. Verbo
1991, Lisboa.
Fig.106, Mapa da região da costa do Brasil, Cartografia do Brasil, cota 881, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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No princípio do século XVI, incentivado pela coroa portuguesa, dá-se o início da
exploração das plantações de cana de açúcar, a sedentarização permanente e
fixação populacional em localidades, no nordeste do Brasil que tem como
consequência a introdução dum conjunto de equipamentos edificatórios e urbanos.

Numa fase posterior de desenvolvimento urbano surgem, com maior frequência
um conjunto de intenções edificatórias e urbanas associadas às cartas régias de
fundação de cidades ou vilas no Brasil. Estas intenções urbanas vão ser aplicadas em
maior número, a partir do século XVII, sobretudo a partir do reinado de D. João V,
reflectindo e evidenciando uma maior maturidade e clareza governamental por parte
da Coroa Portuguesa. A Coroa vai estabelecer um novo quadro organizativo, directivo
e esclarecido, entre a Coroa e as Regiões Administrativas.

As opções de caracterização urbana vão depender, antes de tudo, dos fins e da
estratégia governamental a que se destinará a fundação da povoação. A função da
cidade vai ser determinada, expressamente, pelos governadores, por intermédio de
directivas regulamentares urbanas.

No caso das cidades costeiras, na primeira fase da colonização do Brasil, nem
sempre são fundadas através de cartas de fundação sob a ordenação régia. Em
muitos casos, se não na maior parte deles, a fundação de cidades é feita por iniciativa
privada, com o aparecimento em menor ou maior escala de um conjunto de edifícios,
que se agrupam consoante a perspectiva e estratégia do povoador militar.452

Para melhor entendimento do enquadramento do suporte projectual do
urbanismo, e da arquitectura colonial portuguesa na América do Sul, considerámos
importante averiguar, por comparação, a forma de desenvolvimento projectual do
urbanismo colonial espanhol naquele continente, embora não possa ser feita uma
comparação directa, mesmo que numa fase posterior de desenvolvimento urbano, no
século XVII e sobretudo no século XVIII, a diferenciação morfológica entre os dois não
seja acentuada.

Com efeito, e generalizando, pode-se afirmar que as principais diferenças se
encontram, por parte do Estado espanhol, na tendência de aplicação abstracta dum
modelo único ideal ortogonal, imposto pela sua Coroa, associado a um quadro
legislativo urbano rígido,453 o que não se verifica no caso português.

                                                  
452 SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V colóquio Internacional de Estudos
Luso-Brasileiros- Coimbra 1968. cit. .“(...) A todos nos pareceu tão bem esta terra que o capitão(irmão) determinou
de a povoar e deu a todos os homens terras para fazerem fazendas e fez uma vila na ilha de S. Vicente e outra
nove léguas dentro pelo sertão, à borda dum rio que se chama Pirtininga: e repartiu a gente toda tomou
consolação, com verem povoar vilas e ter leis e sacrifícios, e celebrar matrimónios, e vivem em comunicação das
artes; e ser cada um senhor do seu; e Vestir as injúrias particulares; e ter todos os outros bens da vida segura e
conversável (...)”.
453 Cidades de fundação hispânica
No Arquivo das Índias, de Sevilha, podem-se encontrar um conjunto numeroso de Planos de Cidades Ibero-
americanas e Filipinas, mais recentemente editado pelo Instituto de Estudos e Administracion Local, aquando do
Seminário de Urbanismo em 1951.

São exemplo: Buenos Aires fundada em 1583; Santiago de Léon, designada hoje por Caracas, fundada no séc.
XVI; Concepcion em 1603; Portobelo em 1600 e Panamá em 1609; Lima em 1611, Cusco, Arequipa, também, no
Peru; Cidade do México; Guadalajara no México;
Santiago no Chile; Quito, no Equador e tantas outras, com maior ou menor grau de importância, no mapa de
implantação colonial, sob a administração da corte Espanhola.
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Este considerável número de cidades com um modelo de características idênticas, advém dum forte e
rigoroso dispositivo administrativo, que soube impor aos fazedores de cidades, um conjunto de leis e normas
uniformes, de aplicação efectiva.

No caso espanhol, a fundação da cidade ideal regular, ortogonal, era determinante, a marcação da Praça
Maior, com características regulares, quadrangulares.

A Praça tornava-se o centro geométrico, elemento gerador da orientação da malha ortogonal. Em muitos
casos, assumia-se como módulo negativo, vazio organizativo do dimensionamento da quadrícula, estabelecendo,
ainda, as direcções das ruas estruturantes principais.

Normalmente eram oito as ruas principais, paralelas aos lados da praça maior e perpendiculares entre si,
quatro localizavam-se nos eixos centrais da praça e as restantes, nas extremas da dita praça. Assim, um dos
elementos mais marcantes do planeamento urbano é o de considerar a praça como o elemento base do seu
desenvolvimento. O crescimento da cidade e a uniformização constante do tecido urbano, é por vezes monótono,
pois, embora a cidade seja delimitada pela determinação do número de habitantes e do grau de importância
administrativa, ela poderia se estender, quase sem limites para a periferia com o mesmo dimensionamento e
direcção do módulo de loteamento gerador da quadrícula.

A cidade não era praticamente muralhada, dada a fraca oposição do inimigo, principalmente a partir do inicio
do séc. XVII., podendo-se expandir livremente em todas as direcções, se as preexistências naturais do terreno o
permitissem.

Estas intenções formais obrigatórias de assentamento urbano, foram sujeitas a um enquadramento rigoroso
dum corpo legislativo. Esse conjunto de leis urbanas ficou conhecido por Leyes de Indias.

Estas Regras e Normas, já haviam sido aplicadas nos reinados de Carlos II e Carlos V, mas fora com Filipe
III no início do séc. XVII, que se tornaram, mais completas, exaustivas e de aplicação efectiva. Apresentavam com
todo o rigor, todos os itens, a que deveria obedecer a cidade e seus habitantes com seus direitos e deveres, desde
a selecção cuidadosa da localização do assentamento da cidade, tendo em vista a facilidade de acessos e
comunicações; a defesa quando necessária; o clima; a salubridade e fertilidade do terreno; a forma de divisão e
distribuição das parcelas através de sorteio das terras, conforme jurisdição e condição do povoador, índio ou
cristão; a preparação do território para agricultura, comércio e defesa; os alinhamentos de servidões para defesa,
junto das muralhas; a localização dos edifícios administrativos (Justiça e Regimentos militares) e religiosos na
praça.

A Iª lei  é particularmente importante, pois define, primeiro que tudo, dois tipos de espaços dentro da cidade e
suas características inerentes. A zona costeira (com carácter defensivo) tem um porto de abrigo amuralhado; e a
cidade do interior " tierra dentro" com o seu elemento central, a praça maior, como elemento embrionário e gerador
da cidade, sob qual tudo nasce, deriva e se desenvolve. Define, ainda, as condições de base do assentamento.
Deveriam implantar a cidade perto de terrenos sãos e com boas águas, não deveriam implantar a cidade em
montes elevados por serem desabrigados aos ventos e chuvas, sobretudo nas encostas norte e meridional, nem
demasiado baixos, dada a possibilidade de insalubridade e doenças. A cidade não deveria ser implantada perto de
leitos de rios ou ribeiras, para não haver acidentes provocados pelas cheias. Para além destes aspectos, previam
a possibilidade de crescimento da cidade de forma idêntica à inicial, para isso libertavam espaços abertos de
dimensões idênticas, sem ocupação. Por fim a Iª lei, define a localização segundo o princípio da orientação solar
"dispongan la poblacion de forma que saliendo el Sol dé primero en el Pueblo, que en el agua".

A Lei IXb define, expressamente, a forma, dimensões, proporção e ritmos de fachadas da praça maior,
mediante as várias alternativas da implantação.

A proporção da praça era definida consoante o dimensionamento da povoação e sua grandeza no mapa
hierarquizado das cidades coloniais da coroa Espanhola. A orientação destas praças maiores deveria ser
organizada pela orientação dos ventos predominantes, de forma a não estarem expostas aos mesmos.
 

Podemos referir, ainda, a Lei X, que define o dimensionamento das ruas, dependendo da orientação solar.
Em lugares frios, as ruas deveriam ser largas; em lugares quentes deveriam ser mais estreitas. Define, ainda, as
ruas de circulação diferenciada, a pé e a cavalo, sendo estas últimas de maior largueza para melhor defesa da
cidade.

Assim, é bem claro que o quadro legislativo das leis das Índias, para além de se debruçar sobre os modelos
teóricos, formais, construtivos e repetitivos, reflectia já um amadurecimento e uma tentativa experimentada, de
resolução de problemas urbanos de ordem funcional, física, económica e administrativa. É de referir, que nem
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Sobre esse aspecto, da utilização dum modelo de referência, Luiz Ricardo
Centurião454 dar-nos-á uma perspectiva global que passaremos a transcrever, “ (…)
Não há um urbanismo brasileiro “anárquico”, contraposto a urbanismo planejado
hispano-americano. Mesmo nas cidades sob a égide de Espanha, existe o
espontaneísmo e a improvisação resultante de especificidades locais não previstas,
isto pode levar a supor uma insuficiência de planejamento para o crescimento urbano.
Porém, uma observação mais detalhada pode revelar a “funcionalidade” das áreas
urbanas, mesmo daquelas que à primeira vista, possam parecer caóticas, como de
fato ocorreu com alguns observadores contemporâneos aos primeiros séculos de
colonização. Não há portanto razão para afirmar que o traçado inicial destes núcleos
urbanos não obedecesse à geometrização de acordo com os cânones trazidos da
Europa (…)”.

 Paulo Ormindo Azevedo455, sobre o mesmo assunto, considera que não é
possível a comparação directa das duas formas de urbanismo, dadas as diferenças
sociais, políticas e estratégias mercantis aplicadas à colonização da América.

Este autor refere-se a esse assunto duma forma clara, na obra, “Urbanismo de
traçado regular nos dois primeiros séculos da colonização brasileira-origens” da
seguinte forma “(...) Não obstante os portugueses conhecerem e praticarem, com
anterioridade, o urbanismo regular na Metrópole e no Oriente, as cidades regulares
não se proliferaram no Brasil, durante os dois primeiros séculos, devido ao modelo de
colonização descentralizado e privado adoptado. Do mesmo modo, o florescimento de
um ciclo de cidades regulares, durante o século XVIII, é resultado da mudança dessa
política visando a ocupação efectiva, controle e expansão da colónia,... A conquista e
colonização da América Espanhola foram altamente militarizadas e centralizadas. ...
Trata-se, em grande parte, de um processo de dominação, aculturação e
reurbanização, como ocorrera no sul de Espanha, já os Azetecas e Incas eram povos
urbanizados (...) ”.

Refere-se ainda na obra citada, a propósito dos modelos urbanos desenvolvidos,
“(…) Na Espanha, desde a Idade Média, as cidades de traçado geométrico foram
objecto de discussões e tratados, como o Código das Sete Partidas, de Afonso, o
Sábio,  e a Enciclopédia de Eximenic (1381-1386). Estas teorias, que se somaram a
outras anteriores, como a de Santo Tomás de Aquino, parecem ter fundamentado um
modelo geométrico que se difundiria a partir da nova fundação de Santo Domingo, em
1502, e seria institucionalizado com as Ordenanças de Povoação, de 1573, quando
grande parte das cidades hispano-americanas já haviam sido fundadas e
encontravam-se consolidadas. As cidades luso-brasileiras, pelo contrário, não são

                                                                                                                                                                                    
sempre foram aplicadas, na totalidade, estas leis, havendo, por vezes, a interpretação e adaptação do local de
intervenção, o que resulta a formação de cidades com morfologia urbana idêntica, mas não igual.

 a , b - SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de
Estudos Luso-Brasileiros- pp. 36 a pp. 39 Coimbra 1968.

454 CENTURIÃO, Luiz Ricardo Michaelsen - A cidade da América Colonial Portuguesa, Estudos Ibero-Americanos.
PUCRS, v XXII, n1, pp.121-133, Junho, 1996.
455 28 Azevedo, Paulo Ormindo - Urbanismo de Traçado Regular nos Dois Primeiros Séculos da Colonização
Brasileira -- Origens, Colectânea de Estudos, O Universo Urbanístico Português 1415-1822, Coord. Helder Carita e
Renata Araújo pp.39 a 70, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Outubro
1998, Lisboa.
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precedidas de teorias ou modelos rígidos. Sua regularidade, quando existe, resulta
mais de razões pragmáticas, do que ideológicas. As mesmas razões que fazem com
que cidades novas, em todo o mundo e épocas sejam regulares, visando a
racionalização dos recursos, a simplificação dos procedimentos e a padronização dos
lotes para evitar disputas entre colonos. Isto quando não se tratam de cidades
espontâneas, cujo o traçado regular resulta de condicionamentos físicos e históricos,
como topografia, drenagem e estruturas fundiárias preexistentes (…).”.

Fig.107, Análise morfológica; Planta com traçado ortogonal, a Praça Maior implantada no centro, cidade
Cholula, no México, em 1581 - BENEVELO, Leonardo, Diseño de la  ciudad. pp. 114 - 4.Edit. G.Gili, SA. 1982,
Barcelona.

Hoje já foi revista a forma de abordagem do estudo da edificação do urbanismo
colonial na América. Não se trata de considerar se é importante a comparação entre
as duas práticas de urbanismo, ou saber qual das duas Coroas foi pioneira na
aplicação de modelos regulares, ou, ainda, saber se associado aos traçados estava
ou não subjacente um processo metodológico do acto projectual, entendido de forma
mais científica ou mais avançado na sistematização do pensamento.

Com efeito, no processo do urbanismo colonial português, a partir do século XVII,
a forma urbana e o seu edificado vai ser definida por um especialista nomeado, que
tem como base de reflexão um programa dado pelas Cartas de Fundação.
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Esse especialista vai analisar os vários factores que lhe são postos à
consideração, a estrutura física do território, a geo-morfologia, a função e objectivo da
intervenção e os meios que dispõe e vai deliberar, com o seu conhecimento e com a
sua experiência, a melhor forma de obter os resultados pretendidos pela Coroa, para
aquela localidade. Nestor Goular Reis Filho456 refere a importância das Aulas Militares
de Arquitectura, introduzidas no século XVII, relativamente à aprendizagem,
conhecimento e formação de quadros com grande apuramento técnico.

Fig. 108, Análise morfológica, a Planta de Fundação da cidade de Santiago de León, hoje Caracas -
BENEVELO, Leonardo, Diseño de la  ciudad. pp.113 - 4. Edit. G.Gili, SA. 1982, Barcelona.

                                                  
456 Filho, Nestor Goular Reis - Notas sobre o Urbanismo no Brasil. Primeira Parte, Período - Colonial- Colectânea
de Estudos, O Universo Urbanístico Português 1415-1822, Coord. Helder Carita e Renata Araújo pp.467 a 482,
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Outubro 1998, Lisboa.
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No Brasil, os engenheiros militares formados nas Academias Militares,
nomeadamente na Academia do Rio de Janeiro, têm como disciplinas de estudo, a
geometria, a trigonometria, a hidráulica, a topografia, o estudo da Arquitectura Militar
e a organização de acampamentos.457

 Em sintonia com o quadro directivo urbano de características uniformes, o
arquitecto-engenheiro militar vai ser regido por um conceito geral de princípios
comuns: topológicos, tipológicos edificatórios dos seus equipamentos urbanos e do
plano, das vivências, da urbanidade sócio-cultural e dos meios económico-políticos.

Esses princípios permitem a identificação dos elementos geradores da
política topológica de assentamento e da fixação urbana, nomeadamente, da
administração central, local, do comércio e da religião.

Com a continuidade económico-política e com o desenrolar do tempo, esta
tendência de uniformização das directivas edificatórias e urbanas, expressas em
cartas régias de fundação, que permitem uma maior identificação e seguimento das
vontades governamentais. Assegura-se a tradução, a proposta e a aplicação de
estratégias metodológicas conceptuais suportadas no projecto de Arquitectura, e no
plano urbano que têm características mais regulares, racionais e de matriz comum.

As cartas régias de fundação vão ser a base e o fundamento legislativo
uniforme do surgimento de um conjunto de vilas e cidades, localizadas e implantadas
em pequenos núcleos urbanos (arraiais), nomeadamente no centro -oeste do Brasil,
no Estado de Goiás.

Do ponto de vista económico e administrativo, estas alterações resultam
em grandes benefícios económicos para Portugal. Provocam, ainda, um grande
desenvolvimento organizado, sedimentado, de novas vilas, cidades e promovem a
expansão e ampliação de outras, com modelos mais regulares, mais modernos e
mais funcionais.

Essas cartas régias definem, geralmente, a forma administrativa, ou seja, a
forma como se irá proceder ao parcelamento e distribuição das terras, sob que
condições de servidão, de forma a garantir um bom crescimento da população.

Estas Cartas Régias, indicam, ainda, aspectos extremamente minuciosos
respeitantes à administração do território e conduta dos povoadores. Embora
específicas para cada vila ou cidade, estas cartas, assumem uma base de ordem
geral comum e sobretudo expressando de forma clara as características morfológicas
e o tipo de equipamento previstos para o seu edificado e a sua relação topológica
directa com o espaço urbano.

 Mesmo no que respeita à traça dos edifícios, propõe-se uma matriz de
base idêntica. Exemplo deste processo metodológico do acto projectual é a Carta de

                                                  
457 Ver arquitectura militar, dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil, coord. de Silva, Maria
Beatriz Nizza pp.65, ed. Verbo.
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Fundação e Erecção da Villa Real de Monte-mor-o-Novo na Capitania do Ceará
Grande.458

                                                  
458 SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos
Luso-Brasileiros- Coimbra 1968.cit. ref. por Paulo Barreto, na Rev. do Instituto do Ceará.
"Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1764 annos, aos trinta e um dias do mez de Março do dito
anno, n´ esta povoação de aldea e antiga missão dos indios de Nossa Senhora da Palma d´ esta serra do Buturité,
capitania do Ceará Grande, onde foi vindo o Dr. Victoriano Soares Barbosa, ouvidor geral e corregedor da
comarca d élla e juiz executor e commissario dos novos estabelecimentos dos mesmos indios, que por S. M.
Fidelíssima, em observancia de suas reaes ordens, principalmente do alvará de 14 de Setembro de 1758 restam
de se erigirem n´ ellas villas commedidas a elle dito ministro pelo Illm. e Exm. Luiz Diogo Lobo da Silva,
governador e capitão-general, que proximamente acabou de Pernambuco, pela sua carta de 6 de Agosto do anno
proximo passado de 1763 e portaria copiadas das cartas régias dos mesmos estabelecimentos, rectificadas pelo
Illm. Exm. Conde, copeiro-mor, governador e capitão general actual do dito governo pela carta de 16 de Dezembro
seguinte no mencionado anno, que me mandou aqui juntar e autoar n ´estes autos que formou para a erecção e
demarcação do termo, em que ha de  crear e estabelecer esta futura villa, e divisão das terras referidas par a
subsistencia dos moradores d´ella, e do patrimonio e baldios que hão de ficar pertencendo ao senado da sua
camara, depois de erecta a mencionada villa, como também do termo que ha de ter, as quaes ordens são as
proprias que ao diante se seguem, que autoei como escrivão nomeado pelo dito ministro para esta e as
diligencias,  em observancia d´ ellas, e de tudo mandou fazer este auto. Eu Elias Paes de Sousa e Mendonça
escrivão da ouvidoria geral e correição, e nomeado para ella o escrevi.

E logo no mesmo 31 do sobredito mez de Março do referido anno mandou o referido ministro fazer o edital,
que abaixo se segue, com o theor dos alvarás de S. Magestade, que fiz fixar na porta da igreja d´ esta mesma
povoação, depois de lido tudo e publicado por mim escrivão do seu cargo; e para assim constar, mandou fazer
este termo, e que do referido passasse n´ estes autos certidão E eu Elias Paes de Sousa e Mendonça o escrevi.”

 SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos
Luso-Brasileiros- Coimbra 1968. cit.pp 41,43,44.
“... Eu, El Rei faço saber a vós, Thomé de Sousa, fidalgo de minha caza, que vendo Eu quanto serviço de Deus, e
meu, é conservar e enobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil, e dar ordem e maneira com que
milhor e mais seguramente se possam ir povoando para exaltamento da nossa Santa Fé e proveito de meus reinos
e senhorios e dos naturais deles, ordenei ora de mandar das ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande e
forte em um lugar conveniente, para dai se dar favor e ajuda às outras povoações...,
“...Tanto que estiverdes em posse da dita cêrca mandareis reparar o que nela está feito e fazer outra cêrca junto
dela, de valos e madeira ou taipal, como melhor parecer, em que a gente possa estar agasalhada...”

Data, 1736 - Auto de Criação e Erecção da Vila de Icó
“ ... Autos de creação da villa que o muito alto e poderoso Senhor Dom João o quinto Rei de Portugal

mandou novamente erigir neste Lugar do Aracaty porto dos Barcos do Rio Jagoaribe pello Doutor Manoel José de
Faria ouvidor geral desta Comarqua do Ciara Grande: Anno do nascimento de nosso Senhor Jezus Cristo de mil e
setecentos e coarenta e oito annos aos des dias do mes de fevereiro do dito anno aos des dias domes de fevereiro
do dito anno neste lugar do Aracati porto dos barcos do rio Jagoaribe em pouzadas do Doutor Monoel José de
ouvidor geral e corregedor da Comarca honde eu escrivão de seo cargo ao diante nomeado fui vindo e sendo ahi
pello dito Menistro me foi mandado autuar huma ordem de sua Magestade pella qual determina o dito senhor
fizesse erigir no lugar asima declarado huma nova villa com todas as clauzulas e sirconstancias na mesma ordem
que he a que adiante se segue eas demarcassões tanto da praça ruas lugares para edificios publicos rosios e
logradouros como do titulo da mesma villa fiz este auto em que asinou e eu Verissimo Pereira escrivam da
ouvidoria que o escrevy. Manoel José de Faria...”

“ E sendo em o mesmo dia mês e anno atras declarado foi o sobredito Ministro comigo escrivam ao sitio
chamado Crus das Almas por ser o que se acha mais conveniente para se demarcar a praça nova villa em rezão
de ser mais alto e livre de innundadação do rio Jagoaribe e afastado de la sua rabansseira o que paresseo
bastante deicharse para huzo e serventia do mesmo Rio e sendo ahi chegado as cazas do Coronel Domingos
Tavares mandoce fincar huma grande carnahuba per do lugar em que esta se por se cordiar por rumos direitos o
lugar que havia de servir de praça a mesma villa e depois de posto o dito marco mandou deitar rumo da agulha de
marcar e cordiando a lessueste com sincoenta e oito braças e meya no fim delas em pouca distancia de humas
cazas que se disse herão de Dona Roza se mandou deitar o rumo de alues -noroeste com otras sincoenta e oito
braças e meya no fim dellas se meteo outro marco de carnahuba que fica com o primeiro que se meteo junto as
casas do Coronel D. Tavares e desta sorte ficou fixada a prassa com figura cuadrancular, e seguindo o rumo de
nornordeste que he o que se faz face pela parte do rio e chegando ao meyo dele com sincoenta e duas braças e
meya  se botou o rumo de lessueste a buscaro meyo da praça  demarcada com vinte e nove brassas e huma
coarta honde se asignou o lugar do Pillourinho...”

Data,1767- “ Duas villas que de novo erigi, como se decretava nas minhas instruções e a que dei os nomes de
Villa Viçoza e de Portalegre.
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No lugar daquella já havia moradores, que habitavão em cabanas e a fui povoando de mais; de que a maior

parte já fez cazas de telha nos arruamentos que demarquei  e alinhei. No sitio porém desta e em todo o seu
districto, que pela costa era hum dezerto de 18 legoas, nenhum ainda havia, nem huma unica roça, pelo que foi
immenso e he inexplicavel o trabalho que tive, em povoal-a de gente, aliás toda de má e vadia; em detel-a e
conserval-a em paz e em municial-a, sendo pobrissima, de armas contra o gentio, que ali era muito; de
ferramentas que não tinha para lavoura; e nos primeiros 2 annos de mantimentos, de que fiz soccorrer,
transportados da distancia de 6 legoas e de que já agora se acha tão farta, que por aquella barra vão sahindo para
outros portos lanchas e sumacas carregadas d`elles. Logo lhe fiz abrir, demarcar e alinhar os seus arruamentos
em que ainda se não acha casa alguma coberta de telha e dos quaes já remeti à Secretaria o borrão da planta,
assim como já fiz dos de Villa Viçoza. No presente anno trabalho por erigir outra na barra do rio Itanham, aonde
achei 20 e tantos cazaes, que já excedem de 09 e della tão bem farei e remetterei planta.

Em outras 2 de Bello Monte e Prado erectas por meu antecessor, em que ainda não havia cazas, nem
arruamentos, lhos fiz abrir e naquella edificar tantas que já enchem 9 ruas, e todas pelo uniforme da planta que tão
bem remeti; mas nesta ainda tão somente as que chegão a occupar 4 ruas, pela mesma ordem da planta que
agora remetto, e se vae trabalhando nas mais.

N´esta de Porto Seguro fiz abrir 3 ruas mais das que tinha e na de Villa Verde 2, em que tãobem se vão
erigindo casas Cazas e reedificando nas outras arruinadas.

 Tres novos estabelecimentos tenho formado em praias dezertas e combatidas do gentio, aonde pela
fertilidade dos sitios se poderão ainda (havendo gente) erigir villas.
 A 1ª e mais principal na barra do Rio Doce, pelo qual abri communicação para a Capitania de Espirito Santo e
aonde se achão já huns 20 e tantos cazaes, 2ª na Enseada do mar de Comujativa, em que já existem outros
tantos; 3º na Barra do Rio de S. Mateus, em que já passa huma duzia d´elles e posso accrescentar 4º na do Rio
chamado Cim, aonde ainda sómente rezidem 2...”.
33 SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V colóquio Internacional de Estudos
Luso-Brasileiros- Coimbra 1968.cit.(Rev. do Instituto do Ceará, Tomo IX) (1)

Data, 1764 - Vila de Monte-mor o Novo da América, -Termo da Demarcação e Assignação do Terreno
E logo no dia 2 do mez de Abril do dito anno de 1764 estando o dito doutor e ouvidor geral e

corregedor da Comarca Victorino Soares Barbosa com os mais moradores d´esta povoação e d´esta serra do
Baturité, e depois de ter examinado e visto todos os lugares da baixa d´ella, e ter assentado o lugar que era mais
conveniente para assentar e erigir esta futura villa, mandou vir á sua presença Custódio Francisco de Azevedo,
engenheiro de profissão e morador na serra dos Coquos d´esta capitania, que para dita demarcação mandou
convocar, e como tivesse vindo para a mesma demarcação, lhe ordenou trouxesse o instrumento chamado de
prancheta ou circulo dimensório, e António Gomes de Freitas escrivão da vara do meirinho geral com a corda já
encerada e capaz de medir qualquer terra com dez braças de comprido, como manda o novo methodo de fazer as
cartas geographias, e n´elle fez medir toda a área d ´ella e achou 165 braças de comprido, correndo o rumo a
sueste para noroeste, e de largo 135 braças, correndo o rumo de nordestre para sudoeste, cuja a área constitue e
faz a figura de um parallelogrammo rectangulo, cujos os lados oppostos são respectivamente iguaes, e na dita
área alinhou a praça para a dita nova villa, dando-lhe pelo mesmo rumo do comprimento 80 braças e pelo rumo de
largura de 45 que fica fazendo a sobredita figura, em cuja praça alinhou logo por um e outro lado do seu
comprimento 48 moradas de casas das quaes 44 deixou para para cada uma d´ellas trinta palmos de frente e
outros tantos de fundo, e as quatro que ficam de um e outro lado no meio da dita praça que destinou para casas
de camaras e mais officinas publicas deixou 60 palmos para os mesmos se continuarem casas, sendo
necessárias, e na frente opposta á dita entrada da dita praça alinhou a nova igreja de que se carece, a que deu 80
palmos de fundo e quarenta de largo, ficando em dupla proporção, e por outro lado no mesmo fundo deixou dez
palmos de largo, para o que fosse necessário, enos lados da mesma frente da igreja alinhou dez moradas de
casas, cinco para cada parte, nove da área ordinaria e uma dobrada na frente, para servir de armazém de 60
palmos, de frente, e entre cada um d´estes mesmos lados e a dita igreja ficaram duas ruas de quarenta palmos, de
largo, com nove moradas de casas pelos lados oppostos a dita igreja no fundo d´ella de proporção ordinaria, e
destas ruas ficam nascendo quatro ruas travessas, duas para cada parte, de largura de quarenta palmos com
quarenta e duas moradas de casas alinhadas com a mesma proporção ordinaria e no lado que fecha a dita praça,
opposto á frente da dita igreja, de cada parte ficam alinhadas seis moradas de casas, e d´ella continua para fora
da rua principal da entrada da mesma praça de 85 palmos de largo, com 22 moradas de casas em ambos os
lados, e no fim desta mesma rua ficam duas travessas em cada lado com 24 moradas de casas, todas como as
mais de proporção ordinaria, reguladas pelo mesmo alinhamento, e cada uma área para estes edificios fica
dividida por estacas, tanto na frente como no fundo, e ultimamente comprehendida n´elle a dita praça da futura
Villa, com sua igreja ou lugar para ella, e 154 moradas de casas para se fazerem, além de tres que ficam fora d´
ella, que já se acham feitas a saber: uma em que reside o reverendo vigário, outra que fica servindo para casa da
camara pro-interim, e outra a escola e a todas as sobteditas casas lhes fica área para quintaes, excepto doze
moradas, por ficarem intermedias, que devem servir para comboeiros que virem de fora; e determinou o mesmo
ministro que todas as ditas casas pelas frentes seriam uniformes e pelo mesmo alinhamento demarcado, e se
obrigarem todos os moradores, que por ora aqui se acham e de fora por termo que assignaram assim fazerem e
guardarem inviolavelmente as condições do SS 82 até 86 do directorio de Grão-Pará e Maranhão, e a concluirem
de todo as obras necessárias para a sua vivenda no espaço de dois annos primeiros seguintes; e para constar
toda a referida demarcação e alinhamento d´esta futura villa, mandou fazer este termo em que assignou com os
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Inicialmente, essas cartas são determinadas segundo a orientação das
capitanias, interpretadas e desenhadas no local, pelos arquitectos, pelos engenheiros
militares e pelos mestres de campo. Estes especialistas traçam e planeiam o
desenvolvimento territorial, urbano e edificatório, segundo um processo de
metodológico que decorre da sua formação específica, técnica, erudita e da sua
experiência, obtida pelo conhecimento prévio e adquirido igualmente por uma base
experimental.

Posteriormente, estas cartas vão ser submetidas à aprovação hierárquica
superior das capitanias e à consequente aprovação régia em Portugal.

Todo este processo de aprovações levava muito tempo, desde a execução
da documentação régia à efectiva aplicação dos primeiros assentamentos da
povoação, correndo o risco de se poder extraviar, ou desaparecer no meio do oceano
Atlântico, pois, são necessárias pelo menos três travessias atlânticas. Mais tarde é
feita a alteração do procedimento administrativo, (com as Cartas de Fundação) de
forma a tornar o processo mais prático e expedito, dada a necessidade de
crescimento e povoamento rápido do Brasil, nomeadamente o seu interior.

Vão ser vários os exemplos ao longo do tempo dessa transmissão de
informação hierárquica, que passamos a citar em nota.459

                                                                                                                                                                                    
referidos moradores. E eu Elias de Souza e Mendonça, escrivão da ouvidoria geral e nomeado para esta
diligencia, o escrevi. “(1) Textos citados por Paulo F. Santos na obra, Formação  das Cidades Portuguesas no
Brasil.

459 SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos
Luso-Brasileiros- Coimbra 1968. cit. pp. 41,43,44.
“... Eu, El Rei faço saber a vós, Thomé de Sousa, fidalgo de minha caza, que vendo Eu quanto serviço de Deus, e
meu, é conservar e enobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil, e dar ordem e maneira com que
milhor e mais seguramente se possam ir povoando para exaltamento da nossa Santa Fé e proveito de meus reinos
e senhorios e dos naturais deles, ordenei ora de mandar das ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande e
forte em um lugar conveniente, para dai se dar favor e ajuda às outras povoações...,
“...Tanto que estiverdes em posse da dita cêrca mandareis reparar o que nela está feito e fazer outra cêrca junto
dela, de valos e madeira ou taipal, como melhor parecer, em que a gente possa estar agasalhada...”

Data, 1736 - Auto de Criação e Erecção da Vila de Icó
“ ... Autos de creação da villa que o muito alto e poderoso Senhor Dom João o quinto Rei de Portugal

mandou novamente erigir neste Lugar do Aracaty porto dos Barcos do Rio Jagoaribe pello Doutor Manoel José de
Faria ouvidor geral desta Comarqua do Ciara Grande: Anno do nascimento de nosso Senhor Jezus Cristo de mil e
setecentos e coarenta e oito annos aos des dias do mes de fevereiro do dito anno aos des dias domes de fevereiro
do dito anno neste lugar do Aracati porto dos barcos do rio Jagoaribe em pouzadas do Doutor Monoel José de
ouvidor geral e corregedor da Comarca honde eu escrivão de seo cargo ao diante nomeado fui vindo e sendo ahi
pello dito Menistro me foi mandado autuar huma ordem de sua Magestade pella qual determina o dito senhor
fizesse erigir no lugar asima declarado huma nova villa com todas as clauzulas e sirconstancias na mesma ordem
que he a que adiante se segue eas demarcassões tanto da praça ruas lugares para edificios publicos rosios e
logradouros como do titulo da mesma villa fiz este auto em que asinou e eu Verissimo Pereira escrivam da
ouvidoria que o escrevy. Manoel José de Faria...”

“ E sendo em o mesmo dia mês e anno atras declarado foi o sobredito Ministro comigo escrivam ao sitio
chamado Crus das Almas por ser o que se acha mais conveniente para se demarcar a praça nova villa em rezão
de ser mais alto e livre de innundadação do rio Jagoaribe e afastado de la sua rabansseira o que paresseo
bastante deicharse para huzo e serventia do mesmo Rio e sendo ahi chegado as cazas do Coronel Domingos
Tavares mandoce fincar huma grande carnahuba per do lugar em que esta se por se cordiar por rumos direitos o
lugar que havia de servir de praça a mesma villa e depois de posto o dito marco mandou deitar rumo da agulha de
marcar e cordiando a lessueste com sincoenta e oito braças e meya no fim delas em pouca distancia de humas
cazas que se disse herão de Dona Roza se mandou deitar o rumo de alues -noroeste com otras sincoenta e oito
braças e meya no fim dellas se meteo outro marco de carnahuba que fica com o primeiro que se meteo junto as
casas do Coronel D. Tavares e desta sorte ficou fixada a prassa com figura cuadrancular, e seguindo o rumo de
nornordeste que he o que se faz face pela parte do rio e chegando ao meyo dele com sincoenta e duas braças e
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Como anteriormente já fora referido, algumas vilas são fundadas a partir de
ordenação régia, como é o caso da vila de Icó.

No caso desta vila, é possível identificar as intenções régias urbanas destinadas a
essa vila. Ou seja, vai ser possível verificar em alguns casos, com exactidão, a
aplicabilidade destas intenções régias, através dos relatórios dos Autos de Criação e
da Erecção. São exemplos, os relatórios das vilas de Icó e de Monte-mor-o-Novo da
América, ou os seus Editais e os Alvarás dos Ouvidores Gerais (Ceará Grande), ou
mesmo os Termos Diários de Demarcação e de Assignação do Terreno.460

                                                                                                                                                                                    
meya  se botou o rumo de lessueste a buscaro meyo da praça  demarcada com vinte e nove brassas e huma
coarta honde se asignou o lugar do Pillourinho...”

Data, 1767 - “ Duas villas que de novo erigi, como se decretava nas minhas instruções e a que dei os nomes de
Villa Viçoza e de Portalegre.

No lugar daquella já havia moradores, que habitavão em cabanas e a fui povoando de mais; de que a maior
parte já fez cazas de telha nos arruamentos que demarquei e alinhei. No sitio porém desta e em todo o seu
districto, que pela costa era hum dezerto de 18 legoas, nenhum ainda havia, nem huma unica roça, pelo que foi
immenso e he inexplicavel o trabalho que tive, em povoal-a de gente, aliás toda de má e vadia; em detel-a e
conserval-a em paz e em municial-a, sendo pobrissima, de armas contra o gentio, que ali era muito; de
ferramentas que não tinha para lavoura; e nos primeiros 2 annos de mantimentos, de que fiz soccorrer,
transportados da distancia de 6 legoas  e de que já agora se acha tão farta, que por aquella barra vão sahindo
para outros portos lanchas e sumacas carregadas d`elles. Logo lhe fiz abrir, demarcar e alinhar os seus
arruamentos em que ainda se não acha casa alguma coberta de telha e dos quaes já remeti à Secretaria o borrão
da planta, assim como já fiz dos de Villa Viçoza. No presente anno trabalho por erigir outra na barra do rio
Itanham, aonde achei 20 e tantos cazaes, que já excedem de 09 e della tão bem farei e remetterei planta.

Em outras 2 de Bello Monte e Prado erectas por meu antecessor, em que ainda não havia cazas, nem
arruamentos, lhos fiz abrir e naquella edificar tantas que já enchem 9 ruas, e todas pelo uniforme da planta que tão
bem remeti; mas nesta ainda tão somente as que chegão a occupar 4 ruas, pela mesma ordem da planta que
agora remetto, e se vae trabalhando nas mais.

N´esta de Porto Seguro fiz abrir 3 ruas mais das que tinha e na de Villa Verde 2, em que tãobem se vão
erigindo casas Cazas e reedificando nas outras arruinadas.

 Tres novos estabelecimentos tenho formado em praias dezertas e combatidas do gentio, aonde pela
fertilidade dos sitios se poderão ainda (havendo gente) erigir villas.
 A 1ª e mais principal na barra do Rio Doce, pelo qual abri communicação para a Capitania de Espirito Santo e
aonde se achão já huns 20 e tantos cazaes, 2ª na Enseada do mar de Comujativa, em que já existem outros
tantos; 3º na Barra do Rio de S. Mateus, em que já passa huma duzia d´elles e posso accrescentar 4º na do Rio
chamado Cim, aonde ainda sómente rezidem 2...”.

460 SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos
Luso-Brasileiros- Coimbra 1968.cit.(Rev. do Instituto do Ceará, Tomo IX) (1)

Data, 1764 - Vila de Monte-mor o Novo da América, -Termo da Demarcação e Assignação do Terreno
E logo no dia 2 do mez de Abril do dito anno de 1764 estando o dito doutor e ouvidor geral e

corregedor da Comarca Victorino Soares Barbosa com os mais moradores d´esta povoação e d´esta serra do
Baturité, e depois de ter examinado e visto todos os lugares da baixa d´ella, e ter assentado o lugar que era mais
conveniente para assentar e erigir esta futura villa, mandou vir á sua presença Custódio Francisco de Azevedo,
engenheiro de profissão e morador na serra dos Coquos d´esta capitania, que para dita demarcação mandou
convocar, e como tivesse vindo para a mesma demarcação, lhe ordenou trouxesse o instrumento chamado de
prancheta ou circulo dimensório, e António Gomes de Freitas escrivão da vara do meirinho geral com a corda já
encerada e capaz de medir qualquer terra com dez braças de comprido, como manda o novo methodo de fazer as
cartas geographias, e n´elle fez medir toda a área d ´ella e achou 165 braças de comprido, correndo o rumo a
sueste para noroeste, e de largo 135 braças, correndo o rumo de nordestre para sudoeste, cuja a área constitue e
faz a figura de um parallelogrammo rectangulo, cujos os lados oppostos são respectivamente iguaes, e na dita
área alinhou a praça para a dita nova villa, dando-lhe pelo mesmo rumo do comprimento 80 braças e pelo rumo de
largura de 45 que fica fazendo a sobredita figura, em cuja praça alinhou logo por um e outro lado do seu
comprimento 48 moradas de casas das quaes 44 deixou para para cada uma d´ellas trinta palmos de frente e
outros tantos de fundo, e as quatro que ficam de um e outro lado no meio da dita praça que destinou para casas
de camaras e mais officinas publicas deixou 60 palmos para os mesmos se continuarem casas, sendo
necessárias, e na frente opposta á dita entrada da dita praça alinhou a nova igreja de que se carece, a que deu 80
palmos de fundo e quarenta de largo, ficando em dupla proporção, e por outro lado no mesmo fundo deixou dez
palmos de largo, para o que fosse necessário, enos lados da mesma frente da igreja alinhou dez moradas de
casas, cinco para cada parte, nove da área ordinaria e uma dobrada na frente, para servir de armazém de 60
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Ao analisar estes textos, devemos salientar alguns pontos que
considerámos de alguma importância.

É de referir que esta fase do processo metodológico de intervenção projectual, vai
ter a forma e o rigor da vontade e do cumprimento administrativo imposto pelos
governos reais, obtido através de documentação régia. Esse processo tem uma
aplicação cuidadosa e efectiva dessas vontades régias materializadas
hierarquicamente pelas capitanias, por autos e termos de erecção. Esse processo é
constituído pelos seguintes autos e termos documentais que consubstanciam o
processo metodológico projectual: cartas de fundação, que considerámos ser o
programa pretendido; autos de erecção, de ouvidorias gerais; editais de alvarás, de
termos de demarcação e assinação do terreno; termos de assinação do distrito e
património da vila; termo de erecção do pelourinho; termo de juramento dado ao
engenheiro medidor e ao seu ajudante da corda;  termo de apresentação do circulo
dimensório ou bússola; de termo de data de encerramento.

Assim, as cartas régias de fundação vão ser considerados, no nosso
entender, como sendo um programa e uma premissa para consciencialização, dada
ao engenheiro medidor, duma intencionalidade de carácter administrativa de
demarcação dum lugar, do seu edificado e da posse do território.

Essas cartas vão ser o suporte de uma interpretação e de uma caracterização
cuidadosa do território, segundo uma articulação da estrutura física natural do
território com a forma, a dimensão, os espaços urbanos e o seu edificado articulado,
de forma a assegurar a sua inserção referencial no local. Esta função de planeamento
interpretativo e referencial vai ser geralmente atribuída, como já referimos, a um
engenheiro militar convocado para tal efeito.

O projectista desenvolverá, duma forma optimizada, uma proposta de
intervenção, que está de acordo com o programa pretendido, está de acordo com o
lugar e tem, obrigatoriamente, um sentido económico de meios físicos e humanos.

                                                                                                                                                                                    
palmos, de frente, e entre cada um d´estes mesmos lados e a dita igreja ficaram duas ruas de quarenta palmos, de
largo, com nove moradas de casas pelos lados oppostos a dita igreja no fundo d´ella de proporção ordinaria, e
destas ruas ficam nascendo quatro ruas travessas, duas para cada parte, de largura de quarenta palmos com
quarenta e duas moradas de casas alinhadas com a mesma proporção ordinaria e no lado que fecha a dita praça,
opposto á frente da dita igreja, de cada parte ficam alinhadas seis moradas de casas, e d´ella continua para fora
da rua principal da entrada da mesma praça de 85 palmos de largo, com 22 moradas de casas em ambos os
lados, e no fim desta mesma rua ficam duas travessas em cada lado com 24 moradas de casas, todas como as
mais de proporção ordinaria, reguladas pelo mesmo alinhamento, e cada uma área para estes edificios fica
dividida por estacas, tanto na frente como no fundo, e ultimamente comprehendida n´elle a dita praça da futura
Villa, com sua igreja ou lugar para ella, e 154 moradas de casas para se fazerem, além de tres que ficam fora d´
ella, que já se acham feitas a saber: uma em que reside o reverendo vigário, outra que fica servindo para casa da
camara pro-interim, e outra a escola e a todas as sobteditas casas lhes fica área para quintaes, excepto doze
moradas, por ficarem intermedias, que devem servir para comboeiros que virem de fora; e determinou o mesmo
ministro que todas as ditas casas pelas frentes seriam uniformes e pelo mesmo alinhamento demarcado, e se
obrigarem todos os moradores, que por ora aqui se acham e de fora por termo que assignaram assim fazerem e
guardarem inviolavelmente as condições do SS 82 até 86 do directorio de Grão-Pará e Maranhão, e a concluirem
de todo as obras necessárias para a sua vivenda no espaço de dois annos primeiros seguintes; e para constar
toda a referida demarcação e alinhamento d´esta futura villa, mandou fazer este termo em que assignou com os
referidos moradores. E eu Elias de Souza e Mendonça, escrivão da ouvidoria geral e nomeado para esta
diligencia, o escrevi. “(1) Textos citados por Paulo F. Santos na obra, Formação  das Cidades Portuguesas no
Brasil.
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Este plano vai ser desenvolvido com base numa ordem régia, e vai ser delineado com
sentido de oportunidade morfológica e funcional, no âmbito do espaço e do edificado.

Fig. 109, mapa da Nova Vila de Viçosa, data 1769, documento anexo ao ofício do Ouvidor, José M. Monteiro,
Porto Seguro, Cartografia do Brasil, cota 983, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, e in, pp.70, Delson, Roberta
Marx, Novas Vilas para o Brasil-Colônia, Planeamento espacial e Social no Século XVIII.Planta regular ortogonal,
com quarteirões rectangulares, com frentes alinhadas de lotes com métricas regulares com logradouro
ajardinado; mostra duas praças que estruturam morfologicamente o lugar. A 1ª praça é central e é marcada pela
centralidade dos arruamentos laterais e do forca, a segunda praça tem a dimensão dum quarteirão de sete lotes
e no seu centro localiza-se a sua Igreja Matriz e o pelourinho.
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Com efeito, o plano que vai estar associado à composição do seu edificado
excepcional, é estabelecido, eventualmente, com base na orientação do edificado
religioso, com uma forma lógica referencial e analógica ao processo de conhecimento
que vigora nesse período.

A posse do território é, simbolicamente, representada pela erecção do
pelourinho e é consolidada na demarcação da praça regular, de forma quadrangular
ou rectangular, que evidencia o seu eixo compositivo assumido pelo edificado
excepcional.461

A praça é composta de forma articulada com o seu edificado de carácter
mais público e religioso. Nessa composição o edificado surge como sendo o elemento
principal gerador do espaço urbano, onde recai o sentido focal dos traçados. As ruas
principais vão ser dimensionadas e orientadas segundo os eixos e direcções da
praça462 “(...)de cada parte ficam alinhadas seis moradas de casas, e d´ella continua
para fora da rua principal da entrada da mesma praça de 85 palmos de largo, com 22
moradas de casas em ambos os lados, e no fim desta mesma rua ficam duas
travessas em cada lado com 24 moradas de casas, todas como as mais de proporção
ordinária, reguladas pelo mesmo alinhamento, e cada uma área para estes edifícios
fica dividida por estacas, tanto na frente como no fundo, e ultimamente
comprehendida n´elle a dita praça  da futura Villa(...)” .

Com efeito, os edifícios administrativos e religiosos localizam-se na praça e
assumem grande importância na referenciação topológica da composição do espaço
edificado. A igreja, geralmente, é implantada no centro da composição geométrica
dessa praça463 “(...) a dita entrada  da dita praça alinhou  a nova igreja de que se
carece, a que deu 80 palmos de fundo e quarenta de largo, ficando em dupla
proporção, e por outro lado no mesmo fundo deixou dez palmos de largo, para o que
fosse necessário, e nos lados da mesma frente da igreja alinhou dez moradas de
casas , cinco para cada parte, nove da área ordinária e uma dobrada na frente, para
servir de armazém de 60 palmos, de frente, e entre cada um d´estes mesmos lados e
a dita igreja ficaram duas ruas de quarenta palmos, de largo, com nove moradas de
casas pelos lados oppostos a dita igreja no fundo d´ella de proporção ordinaria, e
destas ruas ficam nascendo quatro ruas travessas, duas para cada parte, de largura
de quarenta palmos com quarenta e duas moradas  de casas alinhadas com a mesma
proporção ordinária e no lado que fecha a dita praça, opposto á frente da dita igreja,
de cada parte ficam alinhadas seis  moradas de casas(...)”.

Outro aspecto que considerámos de maior importante na composição do
espaço urbano e do seu edificado é a intenção em preservar a imagem uniforme,
homogénea e regular dos arruamentos e do seu edificado de acompanhamento, que

                                                  
461 Ver Termo da Demarcação e Assignação do Terreno, Vila de Monte-mor-o-Novo da América, cit. já ref . pp.49
SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros- Coimbra 1968.
462 Ver Termo da Demarcação e Assignação do Terreno, Vila de Monte-mor-o-Novo da América cit.ref.pp.50
SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros- Coimbra 1968
463 Ver Termo da Demarcação e Assignação do Terreno, Vila de Monte-mor-o-Novo da América cit.ref.pp.50
SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros- Coimbra 1968
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tem a função habitacional. Com efeito, as frentes do edificado e as tipologias
edificatórias são estruturadas de forma linear, sem avanços ou balcões.

Nesse sentido, vai ser feito o controlo e regularização dos métodos
construtivos e o seu tempo de execução vai estar de acordo com o quadro legislativo
do directório, que passamos a citar:464 “(...) com 22 moradas de casas em ambos os
lados, e no fim desta mesma rua ficam duas travessas em cada lado com 24 moradas
de casas, todas como as mais de proporção ordinária, reguladas pelo mesmo
alinhamento, e cada uma área para estes edifícios fica dividida por estacas, tanto na
frente como no fundo,... “ determinou o mesmo ministro que todas as ditas casas
pelas frentes seriam uniformes e pelo mesmo alinhamento demarcado, e se
obrigarem todos os moradores, que por ora aqui se acham e de fora por termo que
assinaram assim  fazerem e guardarem  inviolavelmente as condições do SS 82 até
86 do directório de Grão-Pará e Maranhão, e a concluírem de todo as obras
necessárias para a sua vivenda no espaço de dois annos primeiros seguintes; e para
constar toda a referida demarcação e alinhamento d´esta futura villa (...)”.

Vão ser regulamentados e dimensionados os logradouros públicos, bem como os
logradouros a ceder a privados, tanto no centro como na periferia das localidades. A
cedência destes logradouros é aqui entendida como uma forma de exploração
financeira da Câmara, que os faculta a terceiros, num regime de sesmarias.

Desta forma, vai ser, também, assegurada a possibilidade de prevenção da
utilização de novos espaços públicos e cedência a novos moradores, numa fase de
futuro crescimento da vila.

Neste âmbito, estes logradouros privados têm uma utilização habitacional que é
composta pelo edificado e pelo logradouro privado localizado atrás das sobreditas
casas, com a função de horta e jardim, tal como nos é referido neste termo que
passamos a transcrever,465 "(...)em que ha de crear e estabelecer esta futura villa, e
divisão das terras referidas par a subsistência dos moradores d´ella, e do património e
baldios que hão de ficar pertencendo ao senado da sua câmara,...(Auto de erecção
da vila de Monte-mor-o- Novo)".

                                                  
464 Ver Termo da Demarcação e Assignação do Terreno, Vila de Monte-mor-o-Novo da América cit.ref.pp.50
SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros- Coimbra 1968
465 Ver Termo da Demarcação e Assignação do Terreno, Vila de Monte-mor-o-Novo da América cit.ref.pp.48
SANTOS, Paulo F., - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros- Coimbra 1968
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Fig.110, Planta da Vila de Cuiabá, em 1777- Real Forte Príncipe da Beira, José Maria de S. Nunes,
Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, pp. 75, Fund. Emílio Odebrecht, Spala Editora e in A Mais Dilatada Vista
do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua, coordenação de João Carlos Garcia, Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Cartografia do Mato Grosso no século XVIII,
Casa da Ínsua, Castendo, Concelho de Penalva.

Termo de erecção do Pelourinho de Villa Real do Bom Jesus de Cuyabá.466

 “... Ao primeiro dia do mez de janeiro de 1727 n´ esta villa Real do Senhor Bom
Jesus de Cuyabá, sendo mandado por S. M., que Deus Guarde, a creal-a de novo o
Exmo.Snr. Rodrigo Cezar de Menezes, governador e capitão-general d´ esta
capitania, e que o acompanhasse para o necessario o Dr. Antonio Alvez Lanhas
Peixoto, ouvidor geral da comarca de Paranaguá, sendo por elles eleitas as justiças,
juizes ordinarios, Rodrigo Bicudo Chacim, o Thesoureiro Coronel João de Queiroz
Magalhães, e vereadores Marcos Soares de Faria, Francisco Xavier de Mattos, João
de Oliveira Garcia e procurador do conselho Paulo Anhaia Lima, servindo de
Secretario da comarca Luiz Teixeira de Almeida, almotacé o brigadeiro António de
Almeida Lara, e o capitão-mor António José de Mello, levando o estandarte da Villa

                                                  
466 SANTOS, Paulo F. - Formação de Cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio Internacional de Estudos
Luso-Brasileiros- Coimbra 1968. (Enciclopédia dos Municípios, XXXV, pp158-159) pp.55.
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Matias Gomes de Faria, foi mandado pello dito Snr. Governador e capitão-general que
com o dito Dr. Ouvidor, todos juntos com a nobreza e povo, fossem á praça levantar o
pelourinho d´esta villa, a que em nome de El Rei deu o nome de Villa Real do Bom
Jesús, e declarou que sejam as armas de que usasse um escudo dentro com o
campo verde e um morro ou monte nomeio todo salpicado com folhetas e granitos de
ouro, e trimbre, em cima do escudo, uma phenix: e nomeou para levantar o pelourinho
ao capitão-mor regente Fernando Dias Falcão, e todos os sobreditos com o dito Dr.
Ouvidor, nobreza e povo, foram á praça d´esta villa, aonde o dito Fernando Dias
Falcão levantou o pelourinho do que para constar a todo tempo fiz este termo, que
assignou o dito Senhor General com os sobreditos.

E eu, Gervásio Leite Rebello, secretário d´este governo, que o escrevi, etc.
seguem-se 18 assinaturas.

 Ao analisar este documento podemos verificar que a presença de tão
grande número de nobres e de importante gente, no acto público de erecção do
pelourinho, evidencia a importância do acontecimento da tomada de posse definitiva e
efectiva do território. Este acontecimento de cariz económico e administrativo acentua
a posição forte do Estado que intervém directamente sobre as Capitanias, através dos
seus Homens "fortes", da confiança do Estado Português.

Como dissemos, é difícil generalizar o conceito ou estabelecer um
processo único na metodologia projectual do acto edificatório do urbanismo colonial
português, nomeadamente, no Brasil, nem será esse o nosso objectivo. Como já
havíamos dito, decorrente dos diversos lugares, vamos encontrar diversas
interpretações de intervenções projectuais, que têm como um dos suportes
prepositivos as diferentes características geo-morfológicas encontradas.

Com efeito, vamos encontrar soluções interventivas díspares implantadas em
locais com características físicas muito diferenciadas, que têm diferentes objectivos e
funções programáticas, aquando da sua fundação, das quais resultam intervenções
com características morfológicas distintas.

Estas diferenças e esta diversidade programática vai evidenciar, como
consequência, um maior ou menor grau de aplicação de regras de composição que
podem vir a ser assumidas como referência na constituição referencial dum modelo e
conceito organizacional do lugar.

Nesse sentido podemos afirmar que, em função da sua época, vai existir um
princípio organizacional de fundação que vai ser evidenciada pela distinção do grau
de aplicabilidade desses modelos e conceitos. Essa distinção vai estabelecer-se
tendo em conta a função estratégica territorial pretendida para essas vilas e para
esses arraiais no mapa territorial da colonização portuguesa.

Podemos afirmar que, relativamente à função, existem três tipos de intervenções
nestes lugares urbanos e no seu edificado e, como já foi dito, também, associadas a
diferentes épocas de fundação: - a cidade defensiva costeira, de afirmação de posse
e defesa da costa; a cidade de penetração, defensiva das fronteiras com colónias
espanholas do interior do Brasil; e a cidade de bandeirantes e mineira na conquista
do centro - oeste do Brasil.
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Fig.111, Planta da Restituição da Bahia, feita por João Teixeira Albernaz, 1631, Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro,(B.N.R.J.) in o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, pp. 137, gravura 67, Manuel C.
Teixeira e Margarida Vall, ed. a Livros Horizonte, 1999.

- A cidade defensiva costeira, de afirmação de posse e defesa da costa

A cidade defensiva costeira, de afirmação de posse e defesa da costa vai ser
fundada, principalmente, nos dois primeiros séculos dos Descobrimentos. Surge, nas
primeiras décadas do século XVI, através da criação de feitorias, com um diferente
conceito das feitorias erigidas do outro lado do Atlântico, em África, na Ásia,
sobretudo na Índia.

As feitorias do Brasil vão ser constituídas, materialmente, com construções
simples com telhados. Vão ser erigidas com materiais locais, como a madeira, muito
raramente pedra. São constituídas por um pequeno casario, dez a doze casas, com
pequeno armazém para víveres e para trocas comerciais e vão ser geralmente
muralhadas com paliçadas.

Essas feitorias, para além da função de marcação da posse da Coroa
Portuguesa, vão funcionar como sendo um entreposto comercial. São em grande
número e vão varrer toda a costa desde o nordeste, na Baía (Feitoria de Diogo
Álvares), passando por São Sebastião do Rio de Janeiro (Feitoria de João Braga - já
existirá no ando de 1519) ao sul, Santa Catarina, por exemplo, com a Feitoria de
Henrique Montes e outras existentes. Segundo algumas descrições são algo frágeis
aos ataques da artilharia naval, normalmente são desprovidas de vida social ou
administrativa e, por vezes, mesmo religiosa.

São fundadas no começo da colonização do Brasil, por iniciativas privadas,
aparentemente, sem a expressão rígida do seu edificado, ou de um traçado urbano
regular ortogonal, ou qualquer outro modelo de cidade ideal.
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Fig.112, PLANTA DA CIDADE, D´SALVADOR, NA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, a.d.(1616), B.P.M.P., in
Livro da razão do Estado do Brasil. In o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, pp. 236,
gravura 66, Manuel C. Teixeira e Margarida Valla, ed. Livros Horizonte, Lisboa, 1999.

No âmbito morfológico, a sua estrutura elementar de composição baseia-se num
espírito de interpretação formal do lugar, segundo a interpretação sensorial da sua
geo-morfologia, do terreno e dos recursos hídricos e, ainda, da sua adaptabilidade às
suas funções comerciais e de defesa pretendidas.

Com efeito, transparece desse processo de assentamento do edificado, uma
leitura que tem um carácter mais orgânico, espontâneo, e que deve ter sido
manipulada, com um sentido oportuno, decorrente dum longo conhecimento, da forma
urbana e da forma edificada, acumulado pelas experiências trazidas do velho
continente e do estabelecimento de feitorias em África e, ainda, decorrente da
ausência de uma força opositora local ou de preexistências urbanas.

Com o processo da fixação das populações vão ser erigidas novas vilas e
cidades. Estas localidades são implantadas segundo uma composição topológica do
seu edificado, de modo a valorizar o espaço urbano, com um jogo referencial assente
com base na perspectiva limitada e na manipulação da escala. Ou seja, é evidente no
acto projectual, o manusear dum conjunto de instrumentos topológicos e de
referenciação que valorizam o lugar, por forma a valorizar não só o seu edificado
excepcional, nomeadamente os seus edifícios administrativos, religiosos e regimentos
militares, como, também, valorizar os seus espaços mais públicos. Nesse sentido
citamos a obra “Olinda e Recife - Uma Situação de Bi-polaridade no Urbanismo
Colonial Português”467, que expressa o sentido e interpretação do urbanismo colonial
português, no caso das cidades costeiras de Recife e Olinda,  passamos a
transcrever:

(“...) Recife, em contrapartida, renova a prática tradicional das cidades
portuguesas. Agora, as analogias que poderemos estabelecer referem ao quadro já
estável das vilas brasileiras que formadas segundo os princípios gerais das fixações
urbanas portuguesas tinham operado no seu processo de transformação a criação de
um tipo de cidade portuguesa no Brasil. Este tipo nas suas linhas gerais

                                                  
467 RODRIGUES, Maria João Madeira, - Olinda e Recife - Uma Situação de Bi-polaridade no Urbanismo Colonial
Português pp.77 a  pp. 81, E.S.B.A.L. Dep. de Arquitectura, Centro de Documentação.
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caracterizava-se pela escolha de uma localização litoral que se havia deslocado dos
sítios altos e adoptara as zonas planas.

 A organização do plano caracteriza-se por geomorfismo onde irrompem por
vezes áreas de definição ortogonal quando o terreno a isso propiciava; as ruas
perdem o seu destino inicial de ligação entre dois pontos para adquirir as funções
comerciais ou cerimoniais sustentadas que são pólos funcionais organizadores.... Em
Recife, o núcleo central do porto irá agrupar zonas onde se colocam em regra os
elementos de eficácia para o bom funcionamento. É o núcleo principal da cidade,
agregado dois pólos secundários representados pelas igrejas e praças factor
dinâmico no crescimento (...)"

Sendo o assentamento do primeiro núcleo de edificado, o embrião da cidade ou
cidadela muralhada que vai ser implantado em terrenos declivados e acidentados, por
motivos de defesa, podemos afirmar que é extremamente difícil e complicado, tentar
impor ao terreno, a todo o custo, um modelo artificial, nomeadamente, um traçado que
assenta sobre uma malha regular ortogonal.

Em fase desse objectivo, doravante a cidade vai ser vista e caracterizada a partir
da selecção cuidadosa do lugar que deve articular a estrutura funcional, erigida tendo
como objectivo a função do seu edificado, como que pela morfologia do seu desenho,
pelo seu traçado, pelas suas orientações, e, ainda, igualmente, pela referenciação do
conjunto dos seus edifícios e do seu posicionamento relativo, que vão contribuir para
a clarificação dum sentido de composição topológica de unidade e de globalidade.

Esse sentido de unidade referencial parte da leitura do singular, do edificado, para
o plural, para a cidade, das partes para o todo.

Simultaneamente, essa leitura confere à cidade um ambiente referenciado,
contínuo, com espaços de participação da vida comunitária e onde os aspectos
higiénicos não são deixados ao acaso, considerando-se que os cuidados a ter com o
bem da saúde pública determinantes para o desenvolvimento desses lugares.

Deste modo, podemos considerar que a aparente desordem inicial de algumas
destas cidades, e a inexistência aparente de um traçado prévio ou de uma ideia
directriz explícita, mesmo não sendo tão clara como é nos traçados regulares, não
implica a inexistência da composição e dum pensamento do acto de projectar o
edificado e a cidade, entendida como um todo coerente. Com efeito, essa coerência é
obtida por um conjunto de traçados portantes pensados e intuídos, que dão essa
leitura duma correlação espaço-formal-funcional unitária.

Podemos, ainda, afirmar que - dada a geralmente a pequena dimensão das
povoações, designadas por vilas ou cidades, que na escala da cidade europeia não
passariam da designação de aldeia, ou pequena vila - a aplicação dos ideais de
Alberti, fazem aqui sentido, no âmbito de proporcionar aos povoadores europeus uma
noção do local estruturado segundo uma dimensão superior à real, através de jogos
de escala e proporção.

Com efeito, em relação ao desenho e à composição do edificado e a sua
articulação com a cidade, podemos afirmar, sobre esta leitura do conhecimento dos
traçados reguladores ou da falta do conhecimento das teorias racionalistas modernas
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e dos traçados reguladores do renascimento, por parte dos engenheiros militares
portugueses, que esta questão não se coloca, dado que esse conhecimento está na
base da sua formação. Reforçando esse sentido, podemos afirmar que estes
engenheiros militares também vão ter como suporte do seu conhecimento a
existência de algumas cidades de fundação romana, na Península Ibérica, cuja
morfologia apresentará traçados racionais regulares468

                                                  
468 - A divulgação e o conhecimento dos tratados de Arquitectura e Urbanismo

Com o conhecimento "in loco" das cidades e da prática projectual do desenho das intervenções urbanas
europeias, começam a ser conhecidos e a terem alguma divulgação, muito embora em núcleo restritos, os
manuscritos do Tratado de Vitrúvio.

Descobertos em 1415 no convento de San-Gal, esses manuscritos referiam aspectos e características das
cidades regulares ideais. Com a interpretação deste tratado, vão surgir outros tratados, com formas e novos
princípios de estruturação da cidade ideal. É o caso dos dez livros,  De Re Aedificatória, de Leon Batista Alberti em
1485, de que se fizeram vinte e três edições em cinco idiomas no Séc. XVI e que dedica o seu quarto livro à
cidade; o de Sebastiano Serlio, em 1537-1510; o de Giacomo Vignola, em 1562; de Andrea Palladio em 1570 e de
Scamozzi; em Espanha surge o tratado de Diego de Sagredo, e em Portugal, em 1537, surgem os trabalhos de
Francisco de Holanda, com as suas ideias renascentistas, mais direccionadas para as artes, mas que não
deixavam de reflectir a sua modernidade e conhecimento da cidade como humanista de conhecimento universal e
o tratado de arquitectura militar, de António Rodrigues.
Assim, Alberti, no seu quarto livro, não apresenta nenhum modelo gráfico, expresso em planta, mas dá-nos
orientações precisas sobre problemas e objectivos no planeamento das cidades. Distingue as cidades pela sua
dimensão e função. Atribui, também, um justo equilíbrio entre os traçados totalmente racionais, rectilíneos, mais
apropriados à grande cidade, com os traçados urbanos irregulares em curva, de forma a ampliar com jogos de
perspectiva, a escala da pequena cidade.
 Surgem, assim, um conjunto de modelos de cidade ideal, formalizados, na maioria dos casos só desenhados. O
modelo pontualmente adoptado na Europa foi o Radiocêntrico com variantes, associado ou à malha ortogonal ou
às malhas preexistentes, nomeadamente por questões de defesa e ataque das armas pesadas de fogo.

A grande maioria destes modelos de cidade, não teve nenhuma aplicação prática, dada a inoperância na
adaptação do modelo à realidade e, especificamente, na sua aplicação às cidades da Europa, já consolidadas. A
eventualidade da sua aplicação, não seria mais que uma intervenção parcial, sobretudo na periferia da cidade com
a introdução de novas muralhas defensivas. O modelo ideal adoptado seria o poligonal adaptado às muralhas
defensivas. As malhas urbanas ortogonais seriam aplicadas no interior dessas muralhas e viriam a ser,
genericamente, a base do urbanismo colonial, sobretudo do modelo espanhol.

         

Fig. 113, Forte, estudo da autoria de Leonardo da Vince, ESTEVES, Philip, - O outono do
sapador, Arqueologia de um arquétipo: o recinto militar, pp.46, Arquitecturas na Raia 96.

Fig. 113,
Fig. 113,

Fig.114, A cidade de Nicosia erigida pelos venezianos; cidade ideal segundo Vitrúvio (interpretação de
Bárbaro,1556) - ESTEVES, Philip, - O outono do sapador, Arqueologia de um arquétipo: o recinto militar,pp.66,
Arquitecturas na Raia 96.Fig. 115, Bastides francesas, século XIII, COLECTÂNEA de Estudos, O Universo
Urbanístico Português 1415-1822, pp. 203, Coord. Helder Carita e Renata Araújo, Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Outubro 1998, Lisboa.
Fig.116, Viana do Castelo na  Idade Média, segundo A.E. Gutkind - COLECTÂNEA de Estudos, O Universo
Urbanístico Português 1415-1822, pp.66, Coord. Helder Carita e Renata Araújo, Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Outubro 1998, Lisboa.
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Neste âmbito, Luís Ricardo Centurião469 e sobre esse assunto, sintetiza, a nosso
entender muito bem, a especificidade do processo de assentamento edificatório e
acto projectual do urbanismo colonial português, quando afirma: “... Embora as
aparências dêem a impressão de não ter havido nenhuma regulamentação pré-
concebida na organização de terras e lotes urbanos, não creio ser válida a afirmação
de que o urbanismo português desconhecia o traçado reticulado. Este existia em
terras portuguesas, assim como na Espanha, em virtude da herança romana do
campus, que atravessou a Idade Média. Este factor seria suficiente mesmo se não
tivesse existido, como existiu, a difusão do urbanismo renascentista, da Itália para a
Península Ibérica(..)”.

A este propósito, Paulo Ormindo Azevedo470 demonstra que nos reinados de D.
Afonso III, de D. Dinis e D. Pedro I, em Portugal, são fundadas, reestruturadas, ou
aforadas um conjunto de vilas fortificadas que apresentam características
morfológicas regulares, que têm traçados urbanos ortogonais e têm um conjunto de
ruas rectilíneas articuladas e estruturadas segundo o seu edificado de excepção. Com
essas características da estrutura elementar de composição que assenta nestes
princípios, vamos encontrar os casos de Vila Viçosa, de Alegrete, de Salvaterra de
Magos, de Sesimbra e de Sines.

 Em casos de ampliação da estrutura morfológica urbana de algumas vilas essas
características vão-se manter. Essa ampliação vai ser consubstanciada na
composição regular, agora também articulada com os núcleos iniciais e edificado
preexistentes. Serão os casos de Estremoz, de Vieiros e de Moura.

Assim, segundo este autor, podemos estabelecer que as vilas medievais
portuguesas, em nada são inferiores, em relação às cidades regulares fortificadas
suas contemporâneas, nomeadamente as francesas “bastides” e as espanholas de
Navarra, de Levante e da Biscaia. Embora estas vilas portuguesas apresentem
características menos rígidas ao nível do traçado, por assentarem as suas fundações
em antigos núcleos urbanos, as suas características morfológicas regulares são
evidentes, como pode ser visto no plano da cidade de Tomar.

Este plano apresenta um traçado regular geometrizado, tendo como núcleo
gerador a sua igreja e a praça central rectangular. Dessa praça partem as duas ruas
principais que estabelecem a orientação da malha urbana ortogonal.

Sendo Tomar a cidade onde está estabelecida a sede da Ordem de Cristo,
detentora do conhecimento náutico, impulsionadora da causa marítima e da qual
partem grande parte dos navegantes, é incompreensível o desconhecimento de tais
traçados regulares e da sua aplicabilidade nas novas vilas além-mar.

                                                  
469 CENTURIÃO, Luiz Ricardo Michaelsen, - A cidade da América Colonial Portuguesa, Estudos Ibero-Americanos.
PUCRS, v XXII, n1,pp 121-133, Junho, 1996.
470 Azevedo, Paulo Ormindo - Urbanismo de Traçado Regular nos Dois Primeiros Séculos da Colonização
Brasileira -- Origens, Colectânea de Estudos, O Universo Urbanístico Português 1415-1822, Coord. Helder Carita e
Renata Araújo pp.39 a pp.70, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
Outubro 1998, Lisboa.
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 No entanto, poderemos considerar que a aplicação destas características
regulares ou tendencialmente regulares, não é implementada na primeira fase da
colonização portuguesa, em África e no Brasil, com raras excepções, com o rigor que
será aplicado na segunda fase. No entanto, não deixa de existir, nestas intervenções,
uma forte articulação do espaço público com o seu edificado excepcional.

No Oriente, os traçados vão ter, tendencialmente, características morfológicas
mais regulares e vai-se sentir, igualmente, uma forte articulação do seu edificado de
excepção com o lugar público. Essas características mais regulares vão encontrar-se,
por  exemplo, em Cochim, em Baçaim (1536), em Damão e Goa, em Meliapor (1504),
em Colombo (1517), em Jafanapatão (1560), e em Amboyno e Nagasaki (1579).

Desta forma, sintetizando, podemos estabelecer que, na primeira fase da
colonização portuguesa, o posicionamento e assentamento morfológico das cidades e
do seu edificado vai ser prioritariamente estratégico-militar, uma vez que irão ser
encontradas grandes dificuldades de defesa da linha de costa, nomeadamente, em
relação aos ataques das embarcações das outras nações europeias, de defesa, em
relação aos Índios locais e, ainda, dificuldades decorrentes da dispersão militar,
originada pela dificuldade de concentração de efectivos militares nestes centros
urbanos.

     Desta feita, podemos afirmar que a estratégia de ocupação territorial passou pelo
posicionamento topológico urbano, dos seus equipamentos civis e militares que
tiveram de ser dispersos pela vasta frente costeira atlântica e decorrente dum número
reduzido de efectivos civis e militares.

Deste modo, a selecção da localização e da implantação dos primeiros
assentamentos urbanos, passa pela estratégia topológica de implantar estas
localidades, no topo das colinas e na parte mais alta dos montes.

Esse posicionamento deve-se, sobretudo, por razões de defesa. Estas
características dos primeiros assentamentos, deste posicionamento urbano, são
visíveis, por exemplo, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada em
1565.

A cidade do Rio de Janeiro e a sua fortificação militar é erigida no alto da colina,
entre o morro da Cara de Cão e o morro do Pão de Açúcar. Tem uma imagem
altaneira, muito semelhante ao primeiro núcleo de assentamento da cidade de
Setúbal ou da cidade de Lisboa, e vai ser considerada como um ponto de referência
de defesa e uma praça-forte da costa sul do Brasil.

     Nesta cidade do Rio, em 1582, com a expulsão dos Franceses, que já se haviam
fixado no ano de 1555, dá-se a descida da cidadela do Forte para a zona Baixa, para
a Baía. Nesse período criam-se as condições para a fundação e ocupação da zona
baixa da cidade, para o assentamento do edificado com um carácter morfológico já
mais regular.

Para que viesse a ocorrer esse processo metodológico de assentamento
articulado, do plano urbano com o seu edificado associadas às suas funções, vai ser
determinante a presença activa do Engenheiro Batista Antonelli, uma das maiores
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figuras da Arquitectura Militar da América Latina. A sua estada no Brasil, foi possível
devido à unificação dos Reinos de Portugal e Espanha, sob a tutela de Filipe II de
Espanha, primeiro de Portugal.471

Desde então, e até ao século XIX, vamos assistir, na cidade do Rio de Janeiro, à
execução de um conjunto de projectos urbanos de desenvolvimento, já com um claro
compromisso com a cidade morfologicamente mais regular, onde a ortogonalidade
não é assumida na sua totalidade.

                                                  
471 Ver Rossa, Walter, A cidade portuguesa - Da estética Barroca ao fim do classicismo O impulso Filipino no Brasil
pp. 286 a 287, História da Arte Portuguesa, C. de Leitores.

Fig. 117, Demonstração do Rio de Janeiro, des. de João Teixeira, datação do ano 1645,
Cartografia do Brasil, cota 1052, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fig. 118, Planta da Cidade do Rio de Janeiro, des. do Brigadeiro João Massé, data 1712,
Cartografia do Brasil, cota 1061, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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Fig.119, Planta da Cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro com suas fortificações, datação do ano 1713, color,
Cartografia do Brasil, cota 1064, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fig.120, Plano da Cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Brazil, ( Francisco João Roscio), color datação
do ano 1769, M.I in Livro da Razão do Estado do Brasil. In o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e
Brasil, pp. 251, gravura 73, Manuel C. Teixeira e Margarida Valla, Ed. Livros Horizonte, Lisboa, 1999.
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Embora tenham um traçado racional, estes planos não deixam de transparecer a
leitura e a adopção do conceito de espaço e de lugar  articulado em consonância das
características peculiares geo-morfológicas adaptadas ao lugar, ao edificado
excepcional.

Esta parte baixa da cidade vai tornar-se o novo centro da cidade do Rio de
Janeiro. Associados a esses planos urbanos ficaram os nomes do Engenheiro Michel
de Lescolles (1650), do Brigadeiro João Massé (1713), do Capitão André Vaz Figueira
(1750), do Brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, do Sargento-mor Engenheiro
Francisco João Roscio (1767) e de Sá e Faria (1769).

Fig. 121, Planta da Cidade do Ryo de Janeiro, Capital dos Estados do Brazil, e pode ser fortificada, Jacques Funck
I In o Urbanismo Português, séculos XIII – XVIII, Portugal e Brasil, pp. 25, gravura 72, Manuel C. Teixeira e
Margarida Valla, Livros Horizonte, Lisboa, 1999.

Suportados por este exemplo da cidade do Rio de Janeiro, podemos verificar que
a aplicação não exaustiva da composição dos traçados regulares advém da estratégia
de optimização da articulação e da interpretação do posicionamento relativo
referencial do seu edificado com a sua geo-mofologia. E assim, não se coloca a
questão, no caso português, do conhecimento ou do desconhecimento das teorias
racionalistas modernas.

Nesse sentido, podemos igualmente afirmar que a forma de desenvolvimento
urbano e a constituição do processo de suporte do acto projectual do seu edificado é
evidente e que os objectivos pretendidos por esse acto projectual vão sendo alterados
com a evolução do tempo, de acordo com a estratégia socio-política mercantil em
vigor nos seus vários momentos temporais.
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Fig. 122, Os quatros principais arraiais mineiros, Chapada do Mato Grosso, Real Forte
Príncipe da Beira, José Maria de S. Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias,
fig,63, Fund. Emílio Odebrecht, Spala editora - Cartografia do Mato Grosso no Século
XVIII, Casa da Ínsua, Castendo, Concelho de Penalva.

Fig.123, Planta da povoação de Albuquerque, 1789- Real Forte Príncipe da Beira, José Maria de
S. Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, pp. 155, Fund. Emílio Odebrecht, Spala editora -
Cartografia do Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua, Castendo, Concelho de Penalva.
Fig.124, Brasil séc. XVIII, fronteiras segundo o tratado de Madrid/fronteiras actuais, MARQUES,
A.H. de Oliveira Marques-  História de Portugal, V. II, capVIII ,pp. 383, Ed. Palas, Lisboa.
Fig.125, planta de Vila Maria do Paraguai, hoje cidade de Caceres, (178?), Real Forte Príncipe da
Beira, José Maria de S. Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, pp. 159 e165, Fund. Emílio
Odebrecht, Spala editora - Cartografia do Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua, Castendo,
Concelho de Penalva. Fig.126, Arraial de S. Pedro del  Rey, hoje vila de Poconé, 1781, -  Real
Forte Príncipe da Beira, José Maria de S. Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, fig.102,
Fund. Emílio Odebrecht, Spala editora - Cartografia do Mato Grosso no Século XVIII, Casa da
Ínsua, Castendo, Concelho de Penalva.

Fig.123

Fig.124

Fig.125

Fig. 126
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- A cidade de penetração, defensiva das fronteiras com as colónias
espanholas do interior do Brasil.

No âmbito da cidade de penetração, defensiva das fronteiras com colónias
espanholas do interior do Brasil, podemos considerar, que vai ser determinante para a
defesa, a demonstração da afirmação da posse e ocupação do território, a
constituição do lugar urbano estruturado no âmbito da sua forma administrativa e
sócio-económica. Esse sentido cívico dum lugar urbano vai ser exigido para fazer face
às determinações do tratado de Santo Ildefonso (1777) e do tratado de Madrid (1750),
que vai estabelecer, quase definitivamente, as fronteiras da América Portuguesa e
Espanhola.

Com efeito, para tal objectivo, vão ser constituídos vários lugares com a
construção estratégica de destacamentos militares, na Amazónia, no Sertão do Mato
Grosso, como é o exemplo de Casal Vasco, próximo da Vila Bela da Santíssima
Trindade, nesta última Capitania, ou ainda, de outros destacamentos militares, junto
das províncias espanholas de Moxos, Chiquitos e Assumpção do Paraguai, com o
objectivo de fixar a população índia em arraiais e aldeias portuguesas.

Estas localidades vão ter uma dupla característica: serem, ou terem sido,
de bandeirantes e mineiras auríferas e serem, em simultâneo, lugares de penetração
e de defesa do território.

Vai ser prioritariamente, devido à primeira razão, de terem sido encontrados, por
acção de Bandeirantes, locais designados por “Descobertos” com grandes
quantidades de ouro de aluvião, e que se dá a fixação de aglomerados urbanos,
nestes territórios tão afastados da costa, geograficamente tão pouco atractivos, e que,
no entanto, vão provocar tão grande cobiça e determinação da sua posse por parte
de ambas as cortes, portuguesa e espanhola.

Para que se concretizasse a ocupação destes território, duma forma rápida, teria
de haver a capacidade de implantação desses arraiais, ou vilas, apoiados por
destacamentos militares.

Dada a necessidade dessa implantação rápida no territórios, estas vilas, estas
aldeias ou estes destacamentos militares vão ter traçados urbanos e um conjunto
edificado elementar estruturado com um processo de composição simples, de fácil
execução e apoiados num núcleo primário edificado, preexistente ou novo, que teria
de ser construído.

Esse conjunto edificado elementar vai suportar-se no edificado para o aparelho do
Estado com as suas dependências da Fazenda Pública, da Casa da Câmara, da
Casa da Contadoria e Ouvidoria, da Fundição, da Igreja e dos seus Quartéis.

Estas novas localidades surgem em locais sujeitos, por vezes, a um clima severo
e vão ter, por vezes, acessos difíceis. Estas localidades, estas vilas vão tendo um
carácter cada vez mais urbano e salvaguardar os interesses nacionais da posse do
território.
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Fig. 127, Plano da capital do Mato Grosso - Vila Bella, 1777, -  Real Forte Príncipe da Beira, José Maria de S.
Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, fig.102, Fund. Emílio Odebrecht, Spala editora e - Cartografia do
Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua, Castendo, Concelho de Penalva.

Fig.

Fig.128, Planta regular ortogonal de Villa Bela do Mato Grosso, com indicação dos edifícios existentes e a
construir, -  Real Forte Príncipe da Beira, José Maria de S. Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, fig.102,
Fund. Emílio Odebrecht, Spala editora - Cartografia do Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua, Castendo,
Concelho de Penalva.
Fig. 129, Vista actual da
Praça Maior de Vila Bela, da
Casa do Governador, hoje
Câmara Municipal de Vila
Bela, e Vista actual das
ruínas da Igreja Matriz de Vila
Bela, fotografia de Pedro D.
P. Rodrigues, 1995.
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Fig. 130, Planta da nova povoação de Casal Vasco, erigida em 1782, Planta do arraial de Casal Vasco, 1783, Real
Forte Príncipe da Beira, José Maria de S. Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, fig.100,pp.212 Fund.
Emílio Odebrecht, Spala editora - Cartografia do Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua, Castendo, Concelho
de Penalva. Fig. 131, Planta da nova povoação de Casal Vasco, erigida em 1782, Planta do arraial de Casal
Vasco, 1783, e Reprodução parcial do desenho que mostra o alinhamento das ruas e tipologia das fachadas, 1783,
Real Forte Príncipe da Beira, José Maria de S. Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, fig.99,pp.211 Fund.
Emílio Odebrecht, Spala Editora - Cartografia do Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua, Castendo,
Conselho de Penalva. Fig. 132 ,Vista actual do Rio Barbados e de Casal Vasco( o que resta), fotografia de Pedro
D. P. Rodrigues, 1995. Fig, 133, Vista actual  da única  casa de Casal Vasco, vê-se, ainda ,os alinhamentos  das
ruas, marcados pelas ruínas, fotografia de Pedro D. P. Rodrigues, 1995

Fig,130

Fig,131

Fig,132
Fig,131

Fig,133
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No âmbito do território vão estabelecer-se, estrategicamente, as demarcações de
limites fronteiriços, com base na geo-morfologia natural do território, dado, por
exemplo, por cordilheiras e rios, que vão servir como garantia idónea de posse e
consequente domínio.

Esse domínio pode ser fluvial, o que permitiria o desenvolvimento do comércio
fluvial de exploração de ouro, como é o exemplo do Rio Gaporé e da rota do norte,
pelo Amazonas, ou a oeste, pela rota de Belém do Pará que obrigará a Coroa
Portuguesa a prestar maior atenção a esta rota e a reforçar os seus efectivos militares
nestes locais e, desta forma, vir-se-á obrigada ao estabelecimento de novas vilas e de
novos destacamentos militares.

Estas medidas de estabelecimento de novas localidade surgem, também como já
referido, para impor a posse desse mesmo território, perante o avanço da presença
de missões jesuítas castelhanas e o desejo de conquista destes territórios por parte
da Coroa Espanhola. Por esse motivo, é fundada a localidade de Vila Bela de
Santíssima Trindade, já referida, junto da margem direita do Rio Gaporé, em terreno
plano. Esta localidade vai ter um conjunto de privilégios fiscais e económicos idênticos
à Capitania de São Paulo com o objectivo estratégico de gerar um aumento
populacional neste território.

Nesse sentido, vai ser erigido o Destacamento Militar de Casal Vasco que é
fundado por motivos idênticos de defesa e de demarcação territorial, próximo de Vila
Bela. Este destacamento é fundado em 1782, na margem do Rio Gaporé, ainda mais
a ocidente que Vila Bela, junto da fronteira castelhana, demarcada para lá da
cordilheira montanhosa dos Parecis.

Para esses mesmos fins, também vai erigida no ano de 1778, a Vila Maria do
Paraguay, localizada junto do Rio Paraguay, entre Vila Bela e Cuiabá, fundada por D.
Luís de Albuquerque Mello e Cáceres, hoje designada por cidade de Cáceres, em
honra do seu fundador, que viu lavrado o seu auto de fundação e erecção em 1778.

Fig. 134, Vista da Vila Maria do Paraguai, hoje cidade de Cáceres, (178?), Real Forte Príncipe da Beira, José Maria
de S. Nunes, Cartografia e Iconografia - Isa Adonias, pp. 159 e165, Fund. Emílio Odebrecht, Spala editora -
Cartografia do Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua, Castendo, Concelho de Penalva.
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- A cidade de bandeirantes e mineira na conquista do centro - oeste do Brasil.

Fig. 135, Mapa da região da costa do Brasil, com a representação do percurso terrestre entre Vila Bela do Mato
Grosso e Vila Boa de Goiás, Cartografia do Brasil, cota 881, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

 No âmbito da cidade de bandeirantes e mineira na conquista do centro - oeste do
Brasil, a procura do ouro vai originar grande mobilidade e rapidez tanto no
assentamento espontâneo, como no abandono das povoações, dado que existia um
forte anseio de obtenção de ouro em novos locais, veiculado por notícias que davam
conta de novos “descobertos”.

Com efeito, as cidades bandeirantes472 e de mineração, neste centro-oeste são
fundadas, sobretudo, no segundo e no terceiro século dos Descobrimentos, formam-
se com a estratégia governamental de fixação de pioneiros povoadores em busca de
riqueza e da concessão de terras sob o regime de sesmarias. Formam-se em
pequenos núcleos de casarios e arraiais.

Com a implementação das directivas de cartas régias de fundação, estes núcleos
vão desenvolver-se, vão solidificar esses assentamentos iniciais que se transformam
em vilas, com uma estrutura edificada administrativa, militar e religiosa.

Assim, é sobre este centro-oeste do Brasil, e este último tipo de função de cidade
e do seu edificado que vamos desenvolver e balizar neste estudo, por considerar-mos
que a cidade de bandeirantes e mineira na conquista do interior profundo do Brasil,
tem um papel fundamental na compreensão geral do acto projectual do urbanismo
colonial português, na compreensão do território, da paisagem e na compreensão da

                                                  
472 Ver Bandeiras, Dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil, coord. Silva, Beatriz Nizza da, pp.
96 a 98 edit, verbo
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sua relação referencial topológica do edificado como o lugar, nomeadamente neste
Estado de Goiás.

Quando nos referimos ao acto projectual do urbanismo colonial português estamos
a reportar-nos à relação do acto projectual entendido do geral para o particular, da
cidade para o edifício e, ainda, em simultâneo, a reportar-nos ao entendimento do
acto do projecto suportado pelo edifício territorial, aqui articulado com o lugar, com a
paisagem e com o território.

 Como já fora referido anteriormente, muitas das vilas e cidades coloniais
portuguesas no Brasil assentam as suas fundações em locais onde já existiam
pequenos aglomerados de casarios e arraiais. Assim vai ser, também, o caso de Vila
Boa de Goiás sede da Capitania de Goiás.

Relatos dão-nos conta que terá sido Manoel Correia a penetrar nestes territórios
no interior do sertão, em 1647, mas poucos dados existem para que haja a
compreensão e a interpretação dos locais que percorreu, ou dos mapas que indicarão
as fixações militares e as explorações que obteve.

Sabe-se por descrições documentais que o Arraial de Santana foi fundado em
1727, foi elevado a freguesia em 1729 e foi elevado a vila em 5 de Julho de 1739, por
atendimento da carta régia de fundação, emitida, a 11 de Fevereiro de 1736, por D.
João V, Rei de Portugal.

Fig.136, Alvará de Lei, Carta de Fundação, ordenando que seja criado em sitio mais propicio a erecção duma
Vila nas Minas de Goiás. Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx.  (em
catalogação), doc. de 1736, Fev. 11, Lisboa Carta Régia de D. João V, Destinatário[ Governador Capitão
General da Capitania de S. Paulo, Conde de Sarzedas].
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A análise morfológica do caso de estudo.

- A análise morfológica comparativa efectuada com suporte num
conhecimento prévio documental e presencial.

No âmbito da análise comparativa, podemos dizer, que em termos metodológicos,
vamos-nos suportar nos seguintes elementos de estudo: na documentação
cartográfica e documental investigada; nas Cartas e nos planos de ordenação destes
locais no seu período de fundação.

Recorremos, de forma exaustiva, à investigação da documentação territorial
encontrada nos vários acervos históricos. Dispusemo-nos a efectuar este estudo com
base num conhecimento prévio, para compreender e ter uma leitura do território, da
topologia dos lugares e do seu edificado e do espaço patrimonial destes.

      Recorremos, ainda, a uma segunda forma de leitura da realidade, neste caso,
tendo como base metodológica a compreensão dos lugares obtida com um suporte
documental, já interiorizada, através dessa primeira análise morfológica documental e
agora associada à nossa própria interpretação presencial do lugar e à compreensão
da sua articulação com o edificado.

Isto é, vamos tentar obter a compreensão desses lugares com base no estudo
morfológico “e“, em simultâneo vamos ter um novo entendimento com o suporte dum
percurso de visita presencial, sensorial desses lugares. Lugares esses que podem já
ter sido objecto desse estudo e desse conhecimento prévio de entendimento
morfológico, como é o caso de Vila Boa de Goiás e desta aldeia de São José de
Mossamedes dos Índios Acruâs que é a “Fábrica” que seleccionámos e que viemos a
incluir no percurso de visita local.

Tentámos, ainda, deter uma leitura duma realidade de outra forma. Tentámos
compreender alguns dos lugares sobre os quais não detínhamos, propositadamente
qualquer tipo de informação de documentação histórica e de conhecimento prévio.

Como já referido, foram seleccionados cinco arraias desse mesmo período de
assentamento mineiro sobre os quais não tínhamos conhecimento documental. Como
já referido, na justificação da metodologia desta dissertação, estes cinco arraiais
foram seleccionados, em relação aos demais, pela razão da sua articulação directa no
território com Vila Boa de Goiás e pela razão de existirem entre–si percursos
principais de articulação territorial, entre esta vila e as sedes de capitanias
circunvizinhas.

Desta forma, como já referido, ao tentar instrumentalizar estas duas leituras, uma
e outra, pretendemos estabelecer uma outra leitura e retratar os lugares nas suas
duas formas fraccionadas de visões da realidade.

Esta interpretação vai recorrer à própria visão como instrumento. Recorre, ainda,
à interpretação da vivência temporal destes lugares e que vai ser experimentada
nestes cinco lugares. Essa vivência vai ter como objectivo a análise comparativa
suportada num entendimento sensorial, emocional, presencial.
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Fig.137, Alvará de Lei, Carta de Fundação, ordenando que seja criado em sitio mais propicio a erecção duma
Vila nas Minas de Goiás. Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx.  (em
catalogação), doc. de 1736, Fev. 11, Lisboa Carta Régia de D. João V, Destinatário[ Governador Capitão
General da Capitania de S. Paulo, Conde de Sarzedas
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Como também já referido, este processo vai ter em conta, como forma de
abordagem, o processo de enriquecimento instrumental (PEI). Esta abordagem
permite interpretar o lugar e o seu edificado segundo a composição e organização de
pontos referenciais, e segundo a forma como esses pontos estabelecem a orientação
espacial das vivências. Vai verificar se o sentido da orientação é obtido ou reforçado
por comparações de espaços e de edificado.

 E vai tentar verificar se esse sentido de orientação é conferido pela forma, através
dum processo e sistemas de comparações que estimulam a percepção analítica do
espaço. Vai interpretar o processo da constituição das classificações do objecto, do
objecto lugar, entendido como um todo edificado-articulado e do objecto edifício. Vai
identificar as relações familiares formais/funcionais e relações temporais.

Desta forma, são estes os instrumentos que vão ser utilizados quando nos
referíamos à experimentação, à percepção corporal do lugar associado ao seu
edificado e à sua identificação. A identificação que aqui é obtida pela compreensão
das partes, das componentes deste processo de identificação da consciência nuclear,
da consciência alargada. São estes instrumentos sobre os quais nos vamos
pronunciar, no âmbito do processo de metodologia de identificação dos lugares.

A forma de estruturação do percurso que nos permitiu obter a identificação dessas
componentes vai ser, como já havíamos referido, segundo a apresentação de Tomás
Morus, da Ilha de Amaurota. Este processo de identificação parte do geral para o
particular, do território, ou seja, da geo-morfologia para a morfologia e para o
edificado. Parte da leitura dos lugares, tendo como primeira interpretação a
identificação dum sentido do público para o particular, da rua direita, da praça e
edificado público para a rua corrente e para o edificado habitacional.

  Nesse sentido estabelecemos uma síntese, retratada por um conjunto de quadros
de imagens desenhadas, fotografadas e analisadas que tentam evidenciar essa
nossa leitura desta realidade produzida através deste processo de abordagem.

Assim, vamos usar uma e outra forma de abordagem desses lugares. Vamos obter a
compreensão desses lugares com base no estudo morfológico e com um suporte
presencial perspectivado por um conjunto de percursos de visita obtidos pela
experiência e pela interpretação da realidade morfológica “in loco”.

Fig. 138, Mapas de interpretação referencial realizados por Pedro Rodrigues nos locais de estudo, Vila Boa,
Meia Ponte e Corumbá de Goiás.
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Fig. 139, Carta do Governador General D. Luís de Mascarenhas., Governador de S. Paulo, Destinatário, [Rei. D.
João V], informando sobre a sua passagem pelos Arraiais das Minas de Goiás. Arquivo Histórico Ultramarino de
Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx.  (em catalogação), doc. Out. 2 de 1739, Vila Boa.
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A análise morfológica comparativa efectuada com suporte num conhecimento
prévio documental.

- Os planos e o edificado da vila, sede da Antiga Capitania de Goiás.

 . VILLA BOA DE GOYÁS

Como já referido, Vila Boa de Goiás pertence ao conjunto de lugares formados no
século XVIII, por acção bandeirante e mineira na conquista do centro – oeste,do
Brasil.

Nesse âmbito, três anos antes da elevação a vila, o respectivo foral determina
que junto das minas dos goiases ou também designados índios Goyás, se edificasse
uma vila no arraial que apresentasse o maior desenvolvimento, como nos dá conta a
carta de D. Luís de Mascarenhas, Governador e Capitão General da Capitania de S.
Paulo, na sua passagem pelas Minas de Goiás que passamos a transcrever.473

     “  Ex.mª V. Magestade na observancia das ordens que nesta Capitania de El-
Rei e Magestade de onze de Fevereiro de mil e setteccentos e trinta e seiy deque
com esta copea passeiy a estas Minas dos Goyâz e depois de haver estado no
Arrayal de Meya Ponte quinze dias seguya este de Santa Anna em cinco de
Julho do presente anno, aonde em consideração de estar bem estabellecido, ser
populozo e salubriveis ses territorios, ter muita lenha e boas Agoas, e ser citio
senão degrandezas de ouro no tempo presente, aomenos de permanentes
garimpeiras, e estar vizinha ahum descobrimento de grandes esperanças
chamados Araey e dos Rios, Claro e Pitoens, eser, também por onde se tem
aberto, coreyo se hade frequentado o caminho de Cuiabá, circunstancias, todas
attendiveys e que excede as que concorrão em qualquer dos outros Arrayaey
destas Minas, de q. informey Ex.mªV. Magestade, Erigi, junto delle huma Villa na
forma da Ordem de V. Magestade Expedida pelo Concelho Ultramarino,
Levantando Pellourinho no meyo do Citio determinado para a Praça e
observando tudo omaiy q. dispoem a referida ordem ese intitulou Villa Boa em
que por ora fica em quanto agrande concurrencia do Povo para algum
Descuberto, não faz nelle maiy(s) presiza a minha assiytencia, que dou conta a
V, Mag. que detreminará o que for servido,

Vila Boa 2 de Outubro 1739. D. Luis de Mascarenhas.

Como refere a carta, nessa data, o nome desta localidade é alterado e, assim o
nome de Arraial de Santana (Sant´ana) terá, doravante, a designação de Vila Boa de
Goyás, em referência expressa aos índios que habitam estes territórios, os Goyás, e
também em homenagem a Bartolomeu Bueno, pai, que já havia palmilhado estas
terras e desenhado mapas, como bandeirante, na busca do “descoberto” de ouro, de
prata e de pedras preciosas. Após a sua morte, esses mapas vão ser utilizados mais
tarde, por Bartolomeu Bueno Silva, seu filho.

                                                  
473 Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em catalogação), doc. Outubro 2 de
1739, Vila Boa, Carta do Governador General D. Luís de Mascarenhas, Governador de S. Paulo, Destinatário,
[Rei. D. João V], informando sobre a sua passagem pelos Arraiais das Minas de Goiás.
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Bartolomeu Bueno, conhecido pelos índios pelo nome de Anhanguerra, (diabo
velho), segundo consta474 para impressionar e submeter os índios à sua vontade,
ameaçará fazer arder todo o Rio Vermelho, após terem presenciado a experiência de
ver incendiado um prato de aguardente, fazendo-lhes crer que seria água do Rio
Vermelho.

Vai ser o seu filho, Bartolomeu Bueno Silva, a partir da capitania de S. Paulo,
chefiando um grupo de cem homens, que vai estabelecer o primeiro arraial, no local
onde terão sido detectados os vestígios da expedição bandeirante do seu pai. Esse
Arraial vai ter a designação de Arraial da Barra, e é fundado no ano de 1726.

Passado um ano, Bartolomeu Bueno Silva vai fundar o Arraial de Ferreiro (hoje,
Buenolandia) e o dito Arraial de Santana, que é elevado a vila em 1736, como já foi
referido, elevado a sede da administração de Capitania de Goiás, em 1744 e elevado
à categoria de cidade, em 1818, por decreto-lei de 17 de Setembro do mesmo ano.

A carta régia da fundação de Villa Boa de Goiás475, faz parte dum conjunto de
cartas de fundação com matriz idêntica, como serão os exemplos, de Vila Bela do
Mato Grosso, da Vila de Barcelos, da Vila de Montemor, da Vila de Icó, da Vila de
Aracati, da Vila de Piracicaba, das Vilas do Piauí e da Vila de Guarapuava, entre
outras, que dada a sua riqueza e seu valor, vamos transcrever na íntegra, para maior
clarificação dos objectivos e directivas impostas pela vontade e poder governativo
central.

Dom João por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algarves daquem e
dalem mar em África senhor de Guiné etc. Faço saber a vós Conde de Sarzedas,
Governador e Capitão General da Capitania de S. Paulo, que Eu sou servido por
rezolução de 7 deste mes presente e ano, em Consulta do meu Conselho
Ultramarino passeis às Minas dos Goyaz e nelas determineis o sitio mais
proposito para uma Vila e procureis que seja o que parecer mais saudável, e
com provimento de boa água e lenha e por perto de um arraial que se ache já
estabelecido, para que os moradores delle possão com mais comodidade
mudar a sua habitação para a Vila e logo determineis nela o lugar da praça no
meyo da qual se levante um pelourinho e se assinale a área para o edifício da
Igreja capaz de receber competente número de frequezes ainda que a população
se aumente, e que façais delinear por linhas rectas a area para as cazas com
seus quintais, e se designe o lugar para se edificarem a Caza da Camara e das
Audiencias e Cadeya e mais oficinas publicas que todas devem ficar na área
determinada para as cazas dos moradores as quais pelo exterior sejão todas no
mesmo perfil, ainda no interior as fará cada um dos moradores à sua eleyção de
sorte que em todo o tempo se conserve a mesma fermosura da terra e a mesma

                                                  
474 PAIVA, Antônio Callado de, - Vila Boa, Cidade de Goiás, Rev. Geográfica Universal, Bloch, Editores S.A., 1978,
Rio de Janeiro

475 Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx.  (em catalogação), doc. de 1736,

Fev. 11, Lisboa Carta Régia de D. João V, Destinatário[ Governador Capitão General da Capitania de S. Paulo,

Conde de Sarzedas], Alvará de Lei, Carta de Fundação, ordenando que seja criado em sítio mais propício à

erecção duma Vila nas Minas de Goiás.
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largura das ruas, e junto da Vila fique bastante terreno para logradouro publico,
e para nele se poderem edificar novas cazas, que serão feytas com a mesma
ordem e concerto com que se mandão fazer as primeiras e deste terreno se não
poderá em nenhum tempo dar de sesmaria ou aforamento parte alguma sem
ordem Minha que derroque esta, e os governadores poderão repartir de
sesmaria toda a mais terra com cláusulas e condições com que se dão as
demais do Brasil, excepto na extensão de terra que se costuma dar a cada
morador, porque nos contornos da dita Vila dentro em seis légoas de distancia
della, se não poderá dar ao morador mais do meya legoa de terra em quadrado,
porem à mesma Vila se dará hua datta  quatro legoas de terra em quadro fora do
logradouro publico. aqual datta de quatro legoas administrarão os officiais da
Camara para seu rendimento se fazerem as obras e despezas do Concelho, e
desta terra poderão aforar para o mesmo efeito aquellas partes que lhes parecer
observando o que dispoem a Ordenaçã para estes aforamentos; e fora das ditas
seis legoas, se darão as terras por sesmarias na forma que se pratica nas mais
terras do Brasil, e na forma que a Ordenaçã dispoem, se faça logo eleyçã das
pessoas que hão de servir os cargos da terra aonde haverá dois Juizes
ordinários, e dois  Vereadores, hum Procurador do Concelho que sirva de
Tesoureiro e demais do Escrivão e Meyrinho da Superintendencia, haverá hum
Escrivão da Camara que sirva por hora também da Almotaçaria e hum Escrivão
do Publico Judicial e Nottas, que sirva também das execuções, e escreva
alternativamente com o Escrivão da Superintendencia como se pratica com os
officiais das ouvidorias e se faça o Alcyde na forma que dispoem a Ordençã. El-
Rey Nosso Selhor mandou pelos dittos Joseph de Carvalho Abreu e João de
Sousa conselheyros do seu Concelho Ultramarino e se passou por duas vias,
António de Souza Pereira a fez em Lisboa Ocidental a 11 de Fevereiro de
1736.476

Nesta carta régia de fundação são referidas as condições mais vantajosas da
localização e implantação de Vila Boa.

Com efeito, a implantação de Vila Boa depende da sua relação com o território,
nomeadamente, da articulação de percursos, entre lugares, para transportes de
mercadorias, de pessoas e de bens. A distância entre arraiais, era determinada de
forma a garantir as deslocações inter-urbanas seguras. Essas deslocações são de
uma jornada, são efectuadas sob a luz do dia e, como consequência, são viagens
mais seguras. Essa condição da existência de percursos e de Estradas Reais seguras
vai ser mais uma condição que vem permitir um crescimento e desenvolvimento
demográfico desta região, o que se afigura de extrema importância para a fixação da
administração e das suas gentes, no território e nesta vila.

Nesse sentido, Vila Boa de Goiás está localizada no território centro-oeste do
Brasil, a meio do percurso estabelecido entre Ouro Preto e a Vila Real do Senhor
Bom Jesus de Cuiabá, localizada mais para o interior e a ocidente. Fica a meio do

                                                  
476 Esta carta de D. João V, cujo documento original (cópia de época) consultado se encontra no Arquivo Histórico
Ultramarino de Lisboa, vai ainda ser reproduzida na obra intitulada "História da civilização Brasileira, 1500-1822, S.
Paulo, 1959 - O Urbanismo no Brasil-Provincia" dos autores Tito Lívio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, cujo o
original existe na Biblioteca. Municipal de São Paulo, na Secção de livros raros - Colecção de Leis Extravagantes. E
vai ser, novamente, retratada na obra intitulada, "Formação das cidades no Brasil Colonial, Actas do V Colóquio
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, em 1968, do autor Paulo F. Santos.
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percurso entre Belém do Pará e a Capitania de São Paulo, localizada a oriente, mais
próxima da costa atlântica.

 Desta feita, a localidade de Vila de Cuiabá que está implantada no território a
ocidente da Vila Boa de Goyás, vai ser fundada nove anos antes de Vila Boa, também
por carta régia, tendo erigido o seu pelourinho através dum acto público, em 1727.
Esta vila é elevada a sede de Capitania do Mato Grosso em 1748, tendo sido
nomeado para Governador, D. António Rolim de Moura, Conde da Azambuja. Em
1818, vai ser elevada à categoria de cidade.

Esta Vila de Cuiabá implanta-se próximo dum antigo arraial, o da “Forquilha",
fundado por Miguel Sutil, no ano de 1720, junto do Rio Cuiabá, dado que o antigo
arraial, junto do Ribeirão Coxipó, fundado em 1719, pelo Capitão-mor Pascoal Moreira
Cabral, que lavrou o auto dos termos de certidão e foi eleito Guarda-mor regente de
todos os ribeiros de ouro, foi tomado pelos índios.477

Com efeito, podemos considerar que a localização e o posicionamento no
território destas vilas vai ser determinante para o sucesso da empresa portuguesa
levada a cabo além-mar.

Podemos, igualmente, afirmar que o segundo factor de sucesso e
desenvolvimento deste território do centro-oeste vai ser a forte determinação da
Coroa Portuguesa que se vai empenhar na conquista e no controlo do território dos
Índios Goiáses e seus “descobertos”.

No nosso entender, este factor vai ser a causa determinante e decisiva na opção
do local para a sede da Capitania de Goiás, no mapa do território centro-oeste do
Brasil. Ou seja, a sede de Capitania, Vila Boa, vai ser implantada junto ao Rio
Vermelho, em cujo leito e suas vertentes foram encontrados ouro de aluvião e
diamantes em grandes quantidades. O primeiro núcleo urbano dá-se, sobretudo, num
local em que o rio perde a força e deposita no seu leito as terras arrastadas das
vertentes, das encostas da Serra Dourada.

Desta feita, decorrente de terem sido encontrados esses descobertos neste local
e sabendo-se que existia a facilidade do desvio do ouro em pó, tornava-se obrigatório
a criação, no próprio local de um mecanismo de controlo, por parte da Administração
da Capitania e da Coroa. Ou seja, vai ser necessário que a Administração estivesse o
mais próximo possível da fonte de origem do ouro.

                                                  
477 A descrição deste acontecimento é referida na obra " Formação das cidades no Brasil Colonial", Actas do V
Colóquio Internacional de Estudos luso-brasileiros, Coimbra, em 1968, do autor Paulo F. Santos, pp. 54 e retirado
da Enciclopédia dos Municípios.
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Fig. 140 Mapa da capitania de Goiás, com a identificação de rios e dos percursos de ligação entre Vila Boa e
arraiais existentes, 1753, anexos ao ofício do Governador Conde de Arcos, D. Marcos de Noronha, Cartografia do
Brasil,  cota 866\867, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fig.141, Escravos a efectuar a extração de diamantes -BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da
Capitania de Goiás em 1783, pp. 23, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do
Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás  e de outras entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica e
Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997. Fig.142 Mapa do ouro quintado na fundição de Vila Boa de Goiás ,
1759-1760 - BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, pp.1, Soc. Goiana da
Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás e de
outras entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997. Fig.143-
Utensílios e processo de mineração do ouro - BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás
em 1783, pp.3 e 141, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da
Universidade Católica de Goiás  e de outras entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de
Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.
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Assim, seria mais fácil controlar o garimpo e o transporte do ouro para o edifício
da fundição. Desta forma, a Coroa pretende ver encurtadas as distâncias de
circulação dos trajectos em que o ouro circulava ainda em pó.

Nesse sentido, no reinado de D. José, é publicada uma lei para impedir essa
circulação de ouro em pó, o que obrigará a imediata fundição e, assim, permite que
sejam garantidas as entradas nos registos da Fazenda Pública desse ouro, sem
grandes perdas para a Coroa Portuguesa.

Com efeito, só assim se justificar a escolha deste local, cuja estrutura física é
acidentada e é intersectada por um rio tortuoso, havendo nas proximidades outros
locais mais planos e onde, potencialmente, seria mais fácil aplicar no terreno as
directivas das ordenações da carta régia.

No âmbito da adequação das características edificatórias pretendidas na Carta de
Fundação, este lugar apresenta à primeira vista um ligeiro desajuste ao que é
mencionado na carta, decorrente das suas características formais destes primeiros
assentamentos cuja estrutura elementar de composição é suportada nas direcções
das Estradas Reais. No entanto, essas características geo-morfológicas que
aparentemente podem gerar uma leitura dum traçado mais irregular, vão ser
determinantes para a constituição dum processo de defesa desse território

Esse factor de defesa está, assim, intimamente ligado com a estrutura física do
território, e vai ser um instrumento de selecção do posicionamento no território desta
vila, em relação à necessidade defensiva, à necessidade de proteger os territórios e
suas gentes, perante a cobiça de tão ricas terras.

Assim sendo, a opção de implantar a vila num local de difícil acesso prende-se
com estas questões defensivas, pois pretende-se que as condições físicas geo-
morfológicas do território quase que bastassem para que com uma ou duas
guarnições se pudesse controlar a vila, das tribos índias, pois já alguns arraiais
haviam sido tomados pelo “índio gentio”.

Assim, neste âmbito de compreensão do acto projectual, e dada a ausência de
autos de erecção, do edital de alvará e dos termos de demarcação e assinação dos
terrenos de Vila Boa de Goiás (Goyás), existentes em outras vilas de outras
capitanias, já referidas anteriormente, (Montemor-o-Novo, Icó, etc.), vamos basear
este estudo, na análise da carta régia de fundação com a carta do plano geral da vila,
datado de 1782, bem como com alguns documentos do século XVIII, de imagens e de
descrições da vila.

É referido, a propósito dessa localização, que a vila deve ser edificada no sítio
mais adequado e mais saudável,478 "...sitio mais propósito para uma vila e
procureis que seja o que parecer mais saudável, e com provimento de boa água e
lenha e por perto de um arraial que se ache já estabelecido, para que os
moradores delle possão com mais comodidade mudar a sua habitação para a vila...".
  

                                                  
478 Carta Régia de D. João V, já citada.
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Subentende-se, neste documento, que dá-se a liberdade de interpretação ao
projectista de seleccionar o território para o assentamento da nova vila.

Nessa leitura o projectista tem como primeiro suporte de interpretação o
programa referido na Carta Régia, ou seja, os fins de defesa do invasor e da
exploração mineira. O segundo ponto de interpretação, que é tido em conta, vai ser a
apreciação do lugar no sentido da oportunidade, de forma a providenciar e
implementar, com rigor, as estratégias que associam os aspectos funcionais
pretendidos às preexistências naturais, para que houvesse um mais rápido
crescimento demográfico e maior facilidade de deslocação, das populações e bens.

Nesta selecção e implantação da nova sede de Capitania era conveniente a
existência de um arraial, já implantado e desenvolvido, que já por si assegurava o
povoamento desta nova sede de Capitania e onde já eram conhecidos os percursos
de escoamento seguro dos bens preciosos e pessoas. A acessibilidade, associada à
defesa do território e, ainda, associada à riqueza do terreno agrícola e mineiro
aurífero, vão ser os factores determinantes de desenvolvimento e crescimento das
povoações, que, como consequência, proporciona também o enriquecimento do
Estado.

 Após a selecção do local geográfico, vai ser necessário posicionar o edificado e a
vila com uma implantação topológica referencial mais vantajosa, colocada na meia
encosta, ou num monte planáltico ou em local mais plano, junto a vertentes, perto dos
leitos e margens dos rios, dada a necessidade de acesso fácil à água, mas
suficientemente longe e declivado, para não estar sujeita a inundações e enchentes
frequentes.

Seria necessário determinar a direcção e orientação, de forma a obter as
melhores condições de segurança em face dos reduzidos meios de defesa.

Essas condições deveriam também garantir qualidade ambiental higiénica de
arejamento, de orientação solar e, ainda, facilidade de obtenção de materiais e bens
de primeira necessidade, como por exemplo, a água em abundância para beber e
para fins agrícolas, a lenha para a construção de carácter defensivo (paliçadas em
madeira) ou habitacional com técnicas mistas construtivas, ou mesmo para conforto
térmico do aquecimento dos espaços dos edifícios.

No sentido da identificação da direcção e da orientação dos lugares o relato do
Bispo D. Tomás Balduíno,479  diz-nos o seguinte: "...que a vila e seus edifícios foram
sendo construídos como determinava que o fossem os de uma cidade cristã - de face
voltada para a nascente, pois Cristo é a luz, o alvorecer de uma nova vida..." (excerto
do texto, Vila Boa, Cidade de Goiás de António Callado de Paiva).

 Deste modo, um dos factores determinantes no acto projectual de implantação
desta vila, Vila Boa, vai ser a dupla definição, da posição simbólica religiosa do seu
edificado e a marcação das suas praças públicas associadas à orientação do seu
edificado excepcional, entendidos como sendo os elementos geradores da forma

                                                  
479 PAIVA, Antônio Callado de, - Vila Boa, Cidade de Goiás, Rev. Geográfica Universal, Bloch, Editores S.A., 1978,
Rio de Janeiro.
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social, económica, administrativa, e da vivência urbana e, ainda, da articulação das
direcções territoriais que permitem a referenciação do lugar e do desenvolvimento
urbano nas suas várias frentes.

Nas praças mais públicas ficam posicionados os principais edifícios
administrativos, a Câmara e Cadeia, as Ouvidorias Judiciais e da Fazenda Pública, e
o Palácio do Governador e os edifícios religiosos. A igreja tem de ter um bom
enquadramento e ser dimensionada, prevendo o crescimento da população.

No centro da praça ou de uma das praças vai ser determinada a erecção do
pelourinho que marca a tomada de posse do território e é o símbolo da presença
institucional da Coroa Portuguesa.

Fig.144, Planta de Vila Boa, com a identificação gráfica: do Rio Vermelho; do loteamento das parcelas fundiárias;
do edificado, nomeadamente a Igreja do Rosário, a Igreja Matriz, Palácio do Governador, Igreja da Boa Morte,
Pelourinho (situado na Praça da Câmara )e Câmara Municipal. A Mais Dilatada Vista do Mundo, Escala
inderminada, (1775-1799) Datação com base na marca-de-água do fabricante, D & Blauw e do Carta do Plano de
1782, onde já vê representada a Igreja da N.ª S.ª da Morte no seu local definitivo. Considerámos a delimitação à
data desse plano. 1 planta, em duas folhas coladasem folha de 30x40, Colecção da Cartografia da Casa da Insua,
cota nº31. coordenação de João Carlos Garcia, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses, Casa da Ínsua, Castendo, Concelho de Penalva.

Retomando a ideia do edificado posicionado na praça como elemento morfológico
gerador da estrutura do edificado urbano e da malha urbana, verificámos, neste texto,
que esta Carta indica, expressamente, que a praça e a igreja são o centro da
composição morfológica. Esse eixo de composição vai determinar as direcções e a
orientação do espaço urbano. É esse eixo que vai estabelecer a leitura da rua
estruturante, da Rua Direita e, como consequência surgirá um conjunto de ruas
hierarquizadas em relação à Rua Direita , que servem de suporte à malha e tipologia
edificada corrente, habitacional e comercial.
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Deveremos referir que esta Carta de Fundação vai indicar, deliberadamente, a
morfologia e controlo do Desenho Urbano de tendência regular, linear, ortogonal, com
tipologias urbanas e edificatórias definidas. Essas tipologias vão ter um
dimensionamento hierarquizado regular dos arruamentos. Estabelecer-se-á a
identificação dos edifícios de carácter excepcional que vão ter uma implantação e um
posicionamento estratégico referencial, perante o todo edificado e perante toda a
estrutura urbana. Nesse processo, registe-se, é tida em conta a posição estratégica
no lugar da Igreja ou das Igrejas.

Neste documento régio vai ser referida a atribuição de zonas específicas para
cada tipo de função, o que se torna determinante para o estabelecimento do conceito
de vivência urbana da vila e para o conceito da urbanidade pretendida480 “(...) logo
determineis nela (vila) o lugar da praça no meyo da qual se levante um pelourinho e
se assinale a área para o edifício da Igreja capaz de receber competente número de
frequezes ainda que a população se aumente, e que façais delinear por linhas rectas
a area para as cazas com seus quintais, e se designe o lugar para se edificarem a
Caza da Camara e das Audiencias e Cadeya e mais oficinas publicas que todas
devem ficar na área determinada para as cazas dos moradores as quais pelo exterior
sejão todas no mesmo perfil(...)”481.

                                                  
480 Carta Régia de Dom João V, de Fundação de Vila Boa.
481 Excerto da Carta Régia de Dom João V, de Fundação de Vila Boa.

Fig.145, Documento de
Bartolomeu Bueno da
Silva, requerimento de
alvará em Vila Boa.
A r q u i v o  H i s t ó r i c o
Ultramarino de Lisboa,
vários papéis avulsos,
Documentos, Cx1 a 45.
(em catalogação), pasta
do ano de 1745, incl. Out.
13 Goiás.
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É de referir que está prevista, neste documento, a possibilidade do crescimento
regrado e condicionado da vila, com alinhamentos lineares, sem avanços ou recuos
das fachadas, também de forma regular, com uma malha urbana em quadrícula de
proporções idênticas às iniciais,482 "(...) que em todo o tempo se conserve a mesma
formosura da terra e a mesma largura das ruas, e junto da vila fique bastante terreno
para logradouro publico, e para nele se poderem edificar novas cazas, que serão
feytas com a mesma ordem e concerto com que se mandão fazer as primeiras(...) ".

Para além das seis léguas fora desse núcleo urbano poderiam ser distribuídas
terras incultas para sesmo, para exploração agrícola do Estado a fim de fazer face às
despesas públicas e dos cidadãos, num regime de sesmarias, conforme a forma
habitual nas demais vilas do Brasil.

Nesse sentido vão estabelecer-se áreas com um dimensionamento padrão, para
que haja uma uniformização das parcelas agrícolas. Não se pode sesmar mais de
meia légua em quadrado, sempre fora do logradouro público, por habitante, por
homem casado. Ou seja, pretende-se que haja a fixação e o crescimento da
população, e que essa fixação seja obtida naturalmente por intermédio do acto do
casamento que vai ter o efeito de causa/consequência dessa fixação.

Ao nível do edificado vão ser referidas as tipologias edificatórias, nomeadamente
as tipologias habitacionais, que devem ter as seguintes características morfológicas:
vão ser ligadas em banda; vão estar alinhadas entre si; e vão ter o mesmo perfil;
deverão ser construídas com os mesmos processos construtivos; a nível da
distribuição espacial do edificado e a ocupação do interior do lote, esta Carta, vai
prever um pequeno logradouro tardoz, privado para horta e jardim, que vão ficar sob
critério do proprietário, no entanto, estas hortas também vão ter condições específicas
de alinhamentos de empenas; vai ser obrigatório o respeito pelos alinhamentos das
ruas confinantes e os limites da propriedade.

Pretende-se, com esta Carta de Fundação, construir uma imagem de
continuidade espacial da vila com características idênticas, onde as excepções dos
elementos topológicos de referenciação vão ficar atribuídas aos edifícios públicos e à
igreja.

Esta Carta de Fundação vai, ainda, explicitar o sentido de definição e organização
do espaço associado às diversas funções específicas urbanas, o que lhe confere um
conceito urbano.

Essa organização funcional urbana vai acentuar a leitura caracterizada, do ponto
de vista morfológico, pela regularidade e pela continuidade dos elementos geradores
e gerados do plano e, agora, também, pelo estabelecimento de áreas zonificadas,
associadas às suas funções, à área administrativa, à área religiosa, à área
habitacional, à área de exploração agrícola e à área expectante para o futuro
crescimento da vila.

                                                  
482 Excerto da Carta Régia de Dom João V, de Fundação de Vila Boa.
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O território da Capitania de Goiás e Mato Grosso – a geo-morfologia, a topografia,
a hidrografia – A estrutura física do território.

Fig.146, Carta, Plano Geographico da Capitania de Goyas huma das do centro da América meridional pertencente
ao Reino de Portugal, que se tirou por ordem do III.mo e Ex.mo.Sr. Joze de Almeida de Vasconcelos de Soveral e
Carvalho. Governador e Cap. General da dita Capitania; do dia 26 de Julho de 77, the Mayo de78, por Thomas de
Sousa Sargento Mor do regimento da Cavalaria Auciliar da mesma quase toda vista por sua Ex.ª a quem o autor
acompanhou em todo o tempo do seu governo; indica advertências com legenda explicativa ; mapa a nanquim e
aguarela s. papel entelado, 89x58 cm, com tem textos explicativos e indicação dos núcleos urbanos.,, color. mapa
geral da Capitania de Goiás. Identifica Vila Boa e os seus araiais. Mostra a articulação territorial dos lugares
urbanos com a estrutura geomorfológica dos rios e das serras. Mostra, ainda, de forma figura a vegetação que
envolve os rios. data 1777-78, 1º- cota 10.01.2063, Palácio Duque de Caxias, Arquivo Histórico Militar do Rio
de Janeiro.
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Fig.147, Carta topographica do Pais dos Rios Claro e Piloens que o Ill. e Exmo Snr. José de Almeida de
Vasconcellos Governador e General da Capitania de Goyás mandou fazer, depois de mandar aquelle continente,
na qual se mostra, os lugares ou Cadeya dos Guardas que demarcão as terras Diamantinas, proibidas de se
minerar nellas. compreende também a jornada que fes Framccº. Soares de Bulhoens em Junho do prezente anno
de 1772, buscando o descuberto de Urbano do Coutto. anexo ao of. do Gov. José de Almeida Vasconcellos,
datado de Villa Boa de Goyás, 12 de Fevereiro de 1773., Cartografia do Brasil, cota 872, Arquivo Histórico
Ultramarino, Lisboa.

“Conhecer para intervir"

 O conhecimento do território vai afirmar-se como sendo uma das tarefas
prioritárias da Coroa Portuguesa. O conhecimento dos elementos naturais, das
cordilheiras montanhosas, das florestas, dos rios e dos seus afluentes, à medida que
vai aumentando vai permitir o avanço e a penetração do território, da costa atlântica
para o interior. Esse conhecimento da estrutura geo-morfológica, cada vez mais
rigoroso, é suportado na representação gráfica que é, também, mais precisa, e onde
os elementos naturais vão sendo identificados, através da elaboração de sucessivos
mapas, de cartas topográficas e hidrográficas.

Estes desenhos demarcam os rios principais, a sua navegabilidade, e o sentido
direccional da nascente à foz, demarcam as vias de comunicação marítimas e
terrestres, mais rápidas e viáveis de efectuar, evidenciando os locais de difícil acesso,
ou de perigosos iminentes, nomeadamente a presença de tribos índias.

Nessas cartas assinalam-se as cordilheiras montanhosas, marcam-se, ainda, o
tipo natureza de terreno e, sobretudo, o que poderia vir a ser encontrado no subsolo
ou no leito do rio, uma vez que os minérios, o ouro e prata, encontrados são,
geralmente, de aluvião.
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Além dos elementos naturais preexistentes, vão ser assinalados nas sobreditas
cartas ou nos desenhos, os casais, os pequenos arraiais ou as vilas e o percurso que
decorre da deslocação de uma a outra povoação, de forma que os povoadores
fizessem um percurso de viagem diurno, mais seguro.

Fig. 148, Villa Boa de Goiase, Mapa geral da Capitania de Goiás com a indicação de todos os corgos e ribeirões a
cor vermelha a identificar os leitos auríferos,1805, Cartografia do Brasil, cota 880, Arquivo Histórico Ultramarino.
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Fig. 149, Carta da Capitania de Goiáz, levantada pelo Sar. mor  THOMAS de SOUSA, em 1778. Color, Mostra as
regiões circunvizinhas, com a indicação de percursos, vilas, arraiais, povoados e julgados, nomeadamente, Villa
Boa, Meia Ponte, Corgo de Jaraguá, Ouro Fino, Bom fim, com mapa geral da Capitania de Goiás. Mostra a
articulação territorial dos lugares urbanos com a estrutura geo-morfológica dos rios e das serras. Mostra de forma
figurada a vegetação que envolve os rios. a nanquim e aguarela s. papel entelado, 108x71, Mapa 8, Estado de
Goiás, Cota 779. 3 a, Mapoteca Itamaraty, Rio de Janeiro.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 311

Duma forma geral, as cidades, vilas ou arraiais, vão ser implantados no território,
com um claro compromisso da função a que se destinavam: de garimpo, fronteiriça,
ou de penetração e, ou, ainda, pela facilidade de escoamento e deslocação de
pessoas e bens por via fluvial ou terrestre. Para esse efeito, as cartas cartográficas
vão ser cada vez mais rigorosas para que se assegurasse a observação e a leitura
das distâncias entre vilas ou arraiais.

Ao analisar especificamente a área deste estudo, com base em cartas
topográficas territoriais do Estado de Goiás e do Mato Grosso do século XVIII483,
nomeadamente na Carta topográfica de todo o terreno conhecido entre Villa Boa de
Goiás e Villa Bella de Mato Grosso,484 verifica-se a existência da marcação de um
percurso principal terrestre, que percorre as duas capitanias. Este percurso liga as
principais povoações de então, do longínquo Sertão ao centro-oeste do Brasil.485

Esse percurso vai ligar a Villa Bella de Santíssima Trindade (Villa Bella do Mato
Grosso) à Villa Maria do Paraguai, hoje Cidade de Cáceres. Esse percurso continua e
passa pela Villa Real do Bom Jesus de Cuiabá, pela Aldeia de Santa Ana, pela Villa
de S. Pedro d´El Rei, hoje vila de Poconé, junto da Reserva Natural do Pantanal e
estende-se, ainda, a Villa Boa de Goyás.

Essa demarcação do percurso estabelece-se para sistematizar a ligação do
interior da Capitania do Mato Grosso com a Capitania de Goiás, dada a dificuldade de
penetração por via fluvial desta última Capitania e prossegue, ainda, na direcção da
Capitania de Minas Gerais.

Essa dificuldade de navegação fluvial, na Capitania de Goiás ocorre devido à
orientação dos principais rios e afluentes desta região, que não vai ser propícia à
direcção e ao sentido de penetração nascente/poente. Os seus rios, nomeadamente o
Rio Vermelho, em Vila Boa, afluente do Rio Grande, por sua vez afluente do grande
Rio Araguaya dirigem-se com os seus cursos de água, ora para norte, ora para sul,
obrigando a percursos muito mais longos e distantes da costa atlântica, mais
perigosos pela presença de índios, sem grandes apoios de entrepostos comerciais ou
militares. Assim, o percurso por terra vai ser na generalidade, a alternativa possível
considerada.

Este percurso, assinalado a traço vermelho na Carta topográfica entre Minas
Gerais, Goiás e Mato Grosso, entre Ouro Preto, Villa Boa e Villa Bella, assegura,

                                                  
483 Por exemplo, a Carta topographica do Pais dos Rios Claro e Piloens que o Ill. e Exmo Snr. José de Almeida de
Vasconcellos Governador e General da Capitania de Goyás mandou fazer, depois de mandar aquelle continente,
na qual se mostra, os lugares ou Cadeya dos Guardas que demarcão as terras Diamantinas, proibidas de se
minerar nellas. Compreende também a jornada que fes Framccº. Soares de Bulhoens em Junho do prezente anno
de 1772, buscando o descuberto de Urbano do Coutto. anexo ao of. do Gov. José de Almeida. Vasconcellos,
datado de Villa Boa de Goyás, 12 de Fevereiro de 1773., Cartografia do Brasil, cota 872, Arquivo Histórico
Ultramarino, Lisboa.
484 Por exemplo a Carta Geographica de todo o terreno conhecido que medeya entre Villa Boa de Goyâs, e Villa
Bella de Matto Grosso, em que mostram todos os rios, e ribeiroens, con as distancias que a experiencia mais
prudencial tem calcullado athe 15 de Dezembro de 1774. Anexa ao Ofício do Governador da Capitania de Goyás.
Cartografia do Brasil, cota 873, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
485 Embora as vilas e arraiais da Capitania do Mato Grosso estivessem coligadas por via fluvial, tanto a sul à
capitania de S. Paulo e como ao norte pelo Rio Amazonas, o centro do Brasil permanecia de difícil acesso.



A análise morfológica comparativa efectuada com suporte num conhecimento prévio documental Capitulo  7

312

principalmente, o transporte seguro do ouro e diamantes. Vai evitar-se a passagem
cruzada por entre montanhas declivadas.

Fig. 150, Mapa (Aguarelado) e mapa parcial da Villa Boa de Goyás e tudo que pertence ao seu termo - Anexo
ao of. do ouvidor, António da Cunha Sotto Maior. datado de Meia Ponte , 30 de Abril 1758, Cartografia do Brasil,
cota 868, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 313

Este trajecto vai seleccionar e optimizar os tempos de percurso e a passagem por
locais mais propícios para a travessia dos rios que têm menores correntes de águas, e
que sejam menos perigosos e menos sujeitos a emboscadas.

Deste modo, podemos observar na carta que esse percurso representado a traço
linear, contínuo, vai construir-se afastando-se dos cursos de rios, com excepção dos
troços onde existem rios que permitem a navegação fluvial favorável, que é o caso do
troço junto à Vila Maria do Paraguai, que liga Cuiabá a Vila Bela.

Fig.151, Carta Geographica de todo o terreno conhecido que medeya entre Villa Boa de Goyâs, e Villa Bella
de Matto Grosso, em que mostram todos os rios, e ribeiroens, con as distancias que a experiencia mais prudencial
tem calcullado athe 15 de Dezembro de 1774. Anexa ao of. do Governador da Capitania de Goyás. Cartografia do
Brasil, cota 873, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fig. 152, Mappa topografico da campanha do Rio Piloens e Rio Claro diamantino, com todas suas vertentes,
pertencentes à comarca de Vila Boa de Goyás, mandado tirar pelo Ill.º Exmº Dom Francisco de Assis
Mascarenhas Gov. e Cap. General desta Capitania, sendo examinados todos os rios e suas vertentes pelo Min. o
Dr. Manoel Joaquim de Aguiar Mourão, Ouvidor e Corregedor que foi desta Comarca e por Joze Manoel da Silva
e Oliveira, que ambos correrão esta campanha e abrirão picadas e caminhos como mostra neste mappa de Vila
Boa no ano de 1805, Cartografia do Brasil, cota 879, Arquivo Histórico Ultramarino.
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Fig. 153, Mapa que tem como legenda: Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas huma das do centro
da Amércia Meredional pentencente ao Reino de Portugal que se tirou por ordem do Ill.moe Ex.mo S.r Ioze de
Almeida  de Vasconcelos de Soveral e Carvalho. Governador e Capp.m Gn.al da dita Capitania do dia 26 de Iulho
de 77 the   de Mayo de 78 . Por Thomas de Sousa Sargento Mor do regimento da Cavalaria Auciliar da mesma
Capitania, sendo quaze toda vista por sua Ex.ª aquem o Autor acompanhou em todo o tempo do seu governo.
Inclui advertencies com legenda explicative. mapa a nanquim e aguarela s. papel entelado, 95x97cm, indica a
localização dos núcleos urbanos com textos explicativos Datação –1778, cota 10.01. 2065, Ms: color, Arquivo
Histórico Militar, Palácio Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
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  - Os percursos territoriais e os movimentos entre localidades, na Capitania de
Goiás.

Os percursos territoriais e movimentos estão intimamente relacionados com a
estrutura física dos territórios. A circulação entre vilas, entre arraiais, entre cidades e
entre sedes de capitania, vai ser muito frequente. Assim, acontece entre Vila Boa de
Goiás com os seus arraias e entre esta Capitania com as sedes de capitanias
circunvizinhas.

Com efeito, podemos verificar no mapa da região da costa do Brasil e do seu
interior486 que é visível a demarcação de um percurso de circulação geral no território,
de movimentos entre a costa atlântica e o interior do Brasil. Esses percursos vão ter a
direcção dos quatro quadrantes, nascente/poente, e norte/sul, e fazem essa ligação
terrestre com este interior do Brasil.

Estes percursos são estabelecidos de forma a permitir a interligação da Capitania
de São Paulo à Capitania do Mato Grosso, à Capitania de Minas Gerais e à Capitania
do Pará, passando pela Capitania de Goiás (Goyás), nomeadamente, por Vila Boa,
pelo Arraial de Meia Ponte (Meya Ponte) e por outros dos seus arraiais. A constituição
dos primeiros assentamentos destes arraiais antecede, geralmente, a data do alvará
de Fundação e Erecção de Vila Boa.

 Podemos destacar, nesta carta, nestes percursos, o posicionamento referencial
territorial de arraiais na Capitania de Goyás, do Arraial de Santa Luzia, do Arraial do
Bonfim, do Arraial Meia Ponte, junto do Rio das Almas e Rio Corumbá, do Arraial de
Corumbá, do Arraial de Pillar e do Arraial do Corgo, entre outros, que mostram o
sentido da penetração e da fixação estratégica de lugares urbanos neste território.

 A existência dum conjunto de arraias articulados, em continuidade, no mesmo
percurso, vai gerar uma leitura duma rede territorial coesa e estruturada.

Depois de passada Vila Boa e em direcção a Villa Nosso Bom Jesus de Cuiabá
(Cuyába), e de Villa Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, só encontramos
um ponto, assinalando uma aldeia, sem designação, a sul do Arraial de Arais,487 este
situado perto do Rio das Mortes.

Esse facto, duma quase inexistência de Arraiais, nesse troço de percurso entre
Vila Boa e Cuiabá pode evidenciar que o percurso entre São Paulo e Cuiabá, por via
de Vila Boa, poderia ser menos eficaz em termos de tempo, ou seria menos
necessário dado que existia um outro percurso mais directo e navegável a ocidente.

                                                  
486 Ver Mapa da região da costa do Brasil, Cartografia do Brasil, cota 881, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
487 Ver Carta Topográfica em que se demonstra a actual posição do Arraial dos Arais ou de Amaro Leite, A mais
dilatada Vista do Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua, Cota CG75, coord. Garcia, João
Carlos, ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
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Nesse sentido, podemos afirmar, que neste
centro-oeste, os percursos terrestres, a estrutura viária e
pedestre territorial, vão ser a principal forma de
circulação e de acesso entre localidades. Vai ser sobre
esses eixos de circulação, que se fixa a estrutura urbana,
como se pode verificar na Carta do Mapa, de 1758488 ou
na Carta, de 1805, de Vila Boa e tudo o que pertence ao
seu termo.489

Nestas Cartas, Vila Boa encontra-se no centro do
desenho e é o ponto de onde partem vários caminhos
locais de circulação direccionados para interior da
Capitania. Esses caminhos vão estabelecer as direcções
principais internas da Capitania, a direcção do Arraial da
Barra, Arraial da Anta e Arraial de S. Miguel, a direcção
do Arraial de Ferreiro, de Ouro Fino, de Pouzo Alto e do
Destacamento de Pitoens.

Esses mesmos eixos de direcção territorial vão
acumular, em simultâneo, a função de percursos internos
urbanos e de distribuição interna, local do espaço
urbano. Estes percursos assumem-se como tendo um
papel vital na composição e compreensão topológica do
edificado, entendido com sentido territorial, e do espaço
urbano, e vão ser as suas direcções que, associadas ao
edificado, são os elementos artificializadores e geram a
estrutura de composição elementar da forma edificatória
e urbana.

Em Vila Boa podemos verificar que esses
percursos evidenciam uma articulação e composição
tripartida dum eixo principal, a Rua Direita, que deriva de
três direcções territoriais. Nesse sentido, há uma
articulação espacial obtida pela relação dada entre o
caminho de ligação de Pitoens e de Cuiyabá, a Ouro
Fino, e a São Paulo e ainda ao Arraial da Barra.

Estes percursos unificam o espaço e vão ser o elo de
ligação entre os vários acontecimentos referenciais
edificatórios. Deste modo, decorrente desta triangulação,
formam-se várias praças. Na composição e organização
dos espaços públicos.

                                                  
488 Mapa da Villa Boa de Goyás e tudo que pertence ao seu termo. Anexo ao of. do ouvidor, António da Cunha
Sotto Maior. Datado, Meia Ponte , 30 de Abril 1758, Cartografia do Brasil, cota 868, Arquivo Histórico Ultramarino,
Lisboa.
489 Mapa de 1805, Villa Boa e Tudo que pertence ao seu termo, lugar da Vila e Arrayaes, Cartografia do Brasil,
cota 880, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fig.154, Mappa Thopografico em que se demonstra a extensão de terreno
que ocupa na Capitania de Goyás segundo o regimento de cavalaria auxiliar
da mesma capitania, devidido por companhias nos seus arrayais, que vão
declarados,  1782, Cartografia do Brasil, cota 878, Arquivo Histórico
Ultramarino, Lisboa.
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Esse sentido de articulação espacial entre o edificado excepcional, a Rua Direita
e as várias praças, não permite que existam, como em tantas outras vilas mais
recentes, o conceito de espaço urbano desenvolvido a partir de uma única praça
central, centralizadora de todos os acontecimentos e geradora da forma urbana.

Assim, em Vila Boa, esse eixo de composição é formado por um conjunto
articulado de ruas, de praças e de pontes. Este eixo forma um conjunto de três
percursos desenvolvidos, também, em continuidade, que cruzam por diversas vezes o
Rio Vermelho, nos dois pontos mais acessíveis, através da Ponte do Meio e da Ponte
do Marinho, e atravessa, igualmente, a cadeia montanhosa pela linha de vale.

Estes percursos vão ser orientados segundo o eixo noroeste/sudeste, e
nascente/poente, no sentido de penetração do território. Vai ser ao longo deles que se
desenvolve o crescimento linear do lugar urbano, que se vai estabelecer, implementar
e organizar em volta dos factos edificatórios, que acumulam a função de
acontecimento referencial e a sua função de espaços urbanos nucleares.

Estes espaços e edificado encontram-se distanciados entre si segundo uma linha
direccional quebrada. Essa linha é um percurso ao qual  vão ser acoplados um
conjunto de largos e de espaços de distribuição local, associados à função do
edificado excepcional existente.

Fig. 155, Análise do percurso da Rua Direita , eixo estruturante do lugar- Planta parcial de Vila Boa, Capital da
Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes,
Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, escala 140, braças, tem na
parte inferior à direita seis figuras militares color. e a esquerda os alçados das fachadas do palácio e de uma
casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av. Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico
Ultramarino, Lisboa.
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No caso de Vila Boa,490 vai ser decorrente de terem sido consideradas e mantidas
as preexistências morfológicas dos primeiros assentamentos deste antigo arraial, que
este apresenta as características de crescimento de tendência linear, associado aos
eixos principais de circulação.

Assim, compreende-se a inaptidão da aplicação da totalidade das regras
programáticas régias pretendidas na carta de fundação, nomeadamente, face à
determinação e concentração de poderes assentes num só núcleo urbano, numa só
praça que absorveria grande parte do edificado público.

    Nesse sentido, poderemos considerar que a sua estrutura edificatória e urbana não
assenta num processo de composição gerado morfologicamente por uma praça, mas,
sim, por percurso principal composto em duas margens.

Numa das margens esse percurso é estabelecido por uma Rua Direita que
estabelece uma continuidade espacial referencial, marcado por edifícios de carácter
excepcional e por praças, pela Praça da Casa da Câmara e pela Praça do Palácio,
que estabelecem, em uníssono, leituras posicionais, de articulação, de contenção e
de definição de limites espaciais.

Na outra margem, com igual leitura posicional, esse percurso vai ser dado,
efectivamente, por duas direcções, por dois percursos que se fundem numa praça, na
Praça do Rosário, que por sua vez estabelece a articulação com o primeiro percurso,
já referido, o da Rua Direita.

Estes percursos estão articulados, ainda, pelas ruas que interligam os espaços e
edificado de acompanhamento de contenção. Estes três percursos incorporam os
seus espaços mais públicos que são definidos por três praças. Estas praças são
todas elas de grande importância na organização e interligação espacial e do
edificado da vila. São elas, a Praça da Nossa Senhora do Rosário, a Praça do Palácio
e a Praça da Casa da Câmara e Prisão.

Desta forma, a Praça da Nossa Senhora do Rosário localiza-se no extremo do
percurso, na margem poente, no canto superior esquerdo da planta de Vila Boa.

Esta praça, associada à sua igreja, assume o protagonismo de ser o núcleo
gerador e orientador da forma urbana na margem poente. Tem uma morfologia
regular triangular. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário vai incorporar nesse sentido
o eixo visual de composição da Rua Direita.

Os vértices da forma triangular estabelecem a orientação e a direcção dos
arruamentos principais: a Rua da Cambª (Cambaûba que faz a ligação ao Arraial da
Anta, e Arraial de S. Miguel; A Rua do Pintor que vai ser o eixo principal, já referido,
que vai ter a função da Rua Direita, e é composta, neste troço, pela praça sobredita,

                                                  
490 Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr.
Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes.,
escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares color. e à esquerda os alçados das
fachadas do palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877,
Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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pela Rua dos Mercadores e pela Ponte do Meio, também faz a ligação ao Arraial de
Ferreiros e Ouro Fino.

Fig. 156 e 157, Praça do Palácio com a identificação do edificado de carácter excepcional; A - Igreja
Matriz ; B-  Igreja da N.ª S.ª da Boa Morte; I - Palácio da residência do  Governador; L- Casa da Fundição; G;
Igreja de S. Francisco de Paula; O- Casa da Contadoria dos Rendimentos Reais da Capitania; R- Praça do
Palácio; 6 - Rua Direita do Palácio. E Planta síntese da estrutura morfológica, mostra a identificação das três
praças principais - azul; percurso de atravessamento - traço vermelho grosso; estrutura morfológica do quarteirão
- traço vermelho fino; Rio Vermelho - traço irregular – azul, de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás,
levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da
mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes., escala 140. 540x 596, color., Av, Cartografia do Brasil, cota
877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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Dá o nome a esta praça a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que se encontra
ligeiramente recuada em relação ao plano marginal de um dos lados do triângulo e
está implantada defronte ao eixo principal de forma a fechar a perspectiva do eixo
visual.

A segunda praça, a do Palácio, surge na continuação do percurso principal. Este
percurso é iniciado na margem nascente, na passagem da Ponte do Meio, junto da
Igreja da Nossa Senhora da Lapa pertencente à Irmandade dos Mercadores e é
formado pela Rua Direita do Palácio.

  A Praça do Palácio vai absorver, na sua extrema norte, esse percurso e é o
núcleo central do antigo arraial de Santana. As características morfológicas da praça,
definem-se pela forma irregular aparente, organizada a partir das suas perspectivas
geradas pelos edifícios notáveis e pela composição espacial desenvolvida pela
envolvente desses mesmos edifícios públicos.

Nesta praça vão ser erigidos topologicamente a maioria dos edifícios de carácter
excepcional. Esses edifícios formam espacialmente a praça que tem a forma de leque
aberto. Nesta praça podemos destacar como elementos constituintes de composição
referencial topológica, os seguintes edifícios: o Palácio do Governador; a Igreja
Matriz; a Igreja da Boa Morte; e a Casa da Contadoria dos Rendimentos e Capitania.

O Palácio do Governador implanta-se em forma de gaveto, pontua este espaço e
faz a articulação do espaço de contenção da praça, com o sentido linear do
atravessamento da Rua Direita que prossegue em direcção com a Rua da Fundição.
Este edifício está implantado estrategicamente em relação à topologia desse espaço
e vai ser o elemento de encerramento da perspectiva da praça e da banda de
edifícios da Rua da Fundição.

 A Igreja Matriz, orientada a norte, destaca-se e solta-se dos restantes edifícios.
Esta igreja apresenta-se recuada em relação ao alinhamento da fachada principal do
Palácio do Governador, de forma a garantir uma maior amplitude espacial e
enquadramento perspectivo, dado que o espaço que a envolve tem uma dimensão
reduzida mais consentânea com a dum largo.

Fig.158, Procissão diante da Igreja Matriz de Vila Boa de Goiás ,Desenho de Thomaz Ender, sobre esboço do Dr.
Pohl,1819 - BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, pp.89 Soc. Goiana da
Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás  e de
outras entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.
Fig.159- Desenho nº189, de W.J. Burchell, 1828 ,da Praça do Palácio, (Vila Boa) mostrando a Igreja Matriz (lado
direito da imagem), o Palácio do Governador (edifício central) e a Igreja da Boa Morte, (representada no lado
esquerdo do desenho), - BERTRAN, P.Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, pp.105, Soc. Goiana da
Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás  e de
outras entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.
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A Igreja da Boa Morte implanta-se na praça com o sentido de valorização e
enquadramento do edificado e assume, também, grande destaque na organização e
na orientação deste percurso. Esta igreja forma o gaveto e estabelece o remate direito
da Rua da Fundição e da Rua do Médico. A sua posição relativa em relação aos
demais edifícios vai ser pensada de forma a tirar partido desses mesmos edifícios e
dos percursos já existentes. Esta igreja estava, inicialmente, posicionada na Praça da
Câmara e está agora reposicionada estrategicamente com este sentido de charneira,
desta praça com a Praça da Câmara.

Fig. 160, e 161, Prospecto da Rua Direita do Palácio, com a identificação dos edifícios ( Igreja Matriz e várias
casas onde moram alguns moradores da vila - nº2 ,Capitão dos Dragoens; nº3, casa do Capitão-mor; nº4, casa
do Fiscal da  Intendencia  António Luis; nº6 , casa do Ferrador da Tropa; nº7, casa José Lopes Zedes; nº8, casa
do Escriturário da Ouvidoria, etc.). E Prospecto da Rua Direita do Palácio, com a identificação dos edifícios,
Igreja Matriz; Igreja da Boa Morte; Cadeia; Casa do Governador.). Vila Boa-. In in A Mais Dilatada Vista do
Mundo, Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua, cota nº111, coordenação João Carlos Garcia,
Comissão, Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Casa da Ínsua, Castendo,
Concelho de Penalva.



A análise morfológica comparativa efectuada com suporte num conhecimento prévio documental Capitulo  7

322

 Encontra-se, ainda, nesta praça a Casa da Contadoria dos Rendimentos e
Capitania. Este edifício está implantado no extremo oposto e na banda oposta dos
edifícios, já referidos, como que a balizar e a controlar o espaço da praça.

O restante edificado proporciona um espaço em continuidade com características
regulares e alinhamentos da frente do edificado.

A Praça da Casa da Câmara e Prisão localiza-se no extremo da margem
nascente, no extremo oposto do percurso e da praça Nossa Senhora do Rosário.

Morfologicamente, esta praça caracteriza-se por ser um espaço amplo de maior
dimensão em comparação com as demais praças sobreditas. Tem a forma
tendencialmente triangular e vai ser geradora da expansão da malha urbana mais
periférica e das suas direcções para o exterior da vila.

Nesta praça encontra-se erigida a Casa da Câmara e Prisão. Este edifício
enquadra-se no âmbito topológico, estrategicamente no enfiamento visual do fim do
percurso. Este enfiamento perspéctico deste edifício vai ser valorizado pela topografia
do terreno. Esse eixo visual é encerrado por este edifício e é, em simultâneo, a
charneira desta praça com a Praça Nova que assegura a continuação do caminho do
destacamento de Pitoens e à Vila de Cuyabá.

Com igual intenção de enquadramento topológico, para além da sua função de
Fontanário, vai ser erigida, em 1778, a Fonte Nova, também designada Chafariz de
Cauda da Boa Morte. Esta fonte fica localizada no centro da praça, no local onde
inicialmente estava edificada a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte e o pelourinho.
Nesse centro, encontra-se associada a este percurso uma alameda arborizada de
enquadramento deste espaço, designada por passeio público.

Nesta praça está ainda edificado um edifício em forma de quarteirão fechado,
com pátio interior, com a função de Quartel Militar, sua Guarnição e Hospital.
Também nesta praça o restante edificado corrente habitacional proporciona um
espaço em continuidade, com características regulares e com alinhamentos da frente
do edificado.

Os outros percursos de importância secundária vão ter um carácter de
articulação local, pois permitem movimentos locais e a distribuição interna ao
edificado de acompanhamento na vila. Estes percursos, obtidos por estes
arruamentos permitem a ligação entre locais periféricos, permitem a ligação a locais e
a edifícios específicos, como é exemplo, na margem poente, a Rua do Pintor, que é,
também, arborizada, e que estabelece o eixo visual que acaba no alto da Ermida de
Santa Bárbara, ou ainda, por exemplo, a Rua de Nossa Senhora do Carmo, que
estabelece um enfiamento visual com a sua Igreja, junto da Ponte do Marinho.

Estas ruas permitem a ligação e distribuição hierarquizada a um conjunto de
arruamentos, mais privados, com grau de hierarquia inferior, em relação ao traçado
geral do plano e ao edificado público e, ainda, em relação ao nível anteriormente
referido dos espaços públicos e ao seu edificado corrente de carácter mais
habitacional. Essas características vão ocorrer nos casos das seguintes travessas: a
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Travessa do Bento, a Travessa do Capitão António de Sousa Pereira, a Travessa
Áurea, a Travessa Argentina.

De igual maneira, os becos, formam também essa articulação morfológica de
percursos intra-urbanos com um grau de distribuição mais privado e articulado com as
habitações que formam a banda, como é o exemplo do Beco de Manoel Pires. Ainda
é possível detectar, neste lugar, um conjunto de percursos que estabelecem a
distribuição às chácaras, às parcelas agrícolas e às quintas, como são exemplos, a
Chácara de Joaquim Apolinário, a Chácara de António Jozé de Arriaga, que têm uma
articulação semelhante aos percursos anteriores.

Fig.162, Praças regulares de carácter mais privado. Têm toponímia afecta aos moradores mais notáveis de Vila
Boa. Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782.
Fig. 163, Doc. anexo à planta de 5 de Outubro de 1784, de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás,
levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da
mesma Capitania. Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, vários papéis avulsos, Documentos, Cx1 a 45.  (em
catalogação), pasta do ano de 1784.
Fig. 164, Análise morfológica – Praça da Casa da Câmara - Enfiamentos visuais obtidos a partir dos seus
arruamentos associados aos percursos, balizados pelos equipamentos públicos, Fontanário e Casa da Câmara.
Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782.
Fig, 165, Estrutura hierarquizada dos Arruamentos -Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás,
levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da
mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes., escala 140, braças. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil,
cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fig.163Fig. 162

Fig. 164 Fig. 165
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Construtivamente, esses percursos, essas ruas, são calçadas com pedra
local, colocada de forma irregular e com dimensões médias (cerca de 40 cm).

São acentuadamente desniveladas relativamente ao passeio da frente de rua e
têm um perfil côncavo ou convexo, para que haja escoamento central ou lateral das
águas pluviais. Este perfil de rua, com estas características de frentes edificadas
alinhadas, permite obter o escoamento lateral ou central mais eficaz e higiénico das
águas pluviais. Estas mesmas ruas estão posicionadas estrategicamente em relação
à orientação dos ventos dominantes. Esse seu posicionamento permite um fácil
arejamento das frentes alinhadas do edificado. Esse posicionamento é, também,
obtido pela localização dos arruamentos, de forma que o declive topográfico permita a
drenagem natural das águas pluviais e domésticas.

Fig. 166, Esquema de escoamento central e lateral de águas pluviais, da Rua Direita e de rua transversal à
Praça da Câmara, que parte da Casa da Câmara, hoje, Museu das Bandeiras, que apresentam estas duas opções
de escoamento, fotografias de Pedro Rodrigues, 2002.
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- As preexistências e os elementos naturais de Vila Boa de Goiás.

Fig. 167, Desenho representando vários rios e vários arraiais de Goiás. Identifica O Arraial de Crixás, de Pillar junto
do Rio Vermelho, Descreve a localização do Sul/ Norte/Leste e Oeste, séc. XVIII, Color, Cartografia do Brasil, cota
1254, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.



A análise morfológica comparativa efectuada com suporte num conhecimento prévio documental Capitulo  7

326

Fig. 168, Desenho de Vila Boa e das Serras que a envolvem. Vista obtida do Outeiro de S.ª Bárbara. Mapa Go
–02, in Atlas, Nestor Goulart Reis Filho.
Fig. 169 e 170,  “porta sul - percurso vindo da cidade de Cuiabá” – vista da Praça da Casa da Câmara, Fontanário
de Cauda da Boa Morte, visto pelo seu alçado posterior.
Fig. 171, “porta oeste – percurso vindo do Arraial da Anta”, perspectiva de Vila Boa, obtida no Outeiro de S.ª
Barbara, no seu centro destaca-se o volume edificado da Igreja Matriz e a Igreja da N.ª S.ª da Boa Morte.
Fig. 172, “porta este – percurso vindo de Meia Ponte e Ouro fino, percurso efectuado pela linha de vale, pela
margem sul do Rio Vermelho.

Neste âmbito da análise geo-morfológica de Vila Boa de Goiás considerámos a
orografia e a hidrografia como sendo os elementos naturais preexistentes mais
marcantes na apreciação da estrutura física do território da região de Vila Boa.

Com efeito, podemos constatar que a topografia deste local é acentuadamente
irregular, caracterizada por colinas e vales, com desfiladeiros, por vezes abruptos, das
serras da barreira norte e de D. Francisco, ou pelos outeiros da Serra Dourada.

Fig. 168

Fig.169 Fig. 170

Fig. 171 Fig,172
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 O excerto do texto de “Villa Boa” de Célide Cruz491 dá-nos a perspectiva realista
da paisagem existente em Vila Boa "( ...) E a cidade se estendia ainda a Oeste e Sul,
por cerros e cômoros, cobertos de vegetação, em cujo seio o pensamento vislumbra a
riqueza aurífera ainda existente..., Na verdade, galgando-se um daqueles altos, como
seja o Outeiro de Santa Bárbara, depara-se, principalmente à tarde, um dos mais
belos espectáculos da natureza. A Serra Dourada, cuja extremidade N.E. se acha dali
a duas léguas, seguindo na direcção S.O., é vista numa extensão de 10 léguas.
Tendo os seus altos tabuleiros de rochas chanfradas a prumo, para o lado de Goiás,
apresenta, aos raios do sol, em declínio, reflexos dourados, que deram origem muita
apropriada à sua denominação (...)".

Ao nível da estrutura hidrográfica do território de Vila Boa, podemos considerar
que o elemento que mais caracteriza essa estrutura é o seu rio e os seus dois
ribeiros.

O Rio Vermelho, bem como a sua bacia hidrográfica, é cercado por alcantis que
descem  por um vale de declive acentuado, descrevendo um percurso sinusóide
irregular que vai perdendo a força de corrente, numa bacia que se assemelha a uma
cratera, de subsolo granítico com areolas argilosas, de seixos rolados e de ouro,
trazidos pelos aluviões na época das chuvas. Muito embora abundante, a água de
Villa Boa apresenta o problema de não ser de grande qualidade para consumo.

Podemos estabelecer que são esses elementos naturais preexistentes, que vão
ser determinantes para a selecção do local e para o posicionamento dos primeiros
assentamentos edificatórios.

                                                  
491 CRUZ , Célide  Borges Paulo, - Texto sobre Vila Boa, não editado.

Fig. 173, Análise da geo-morfologia, das serras,  outeiros, rios, ribeiros e leito de cheia, aqui articulado com o seu
traçado urbano. Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e
Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão Gen da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães,
escala 140, braças. 540x 596, color, Av., Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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No âmbito da compreensão destas preexistências naturais, e ao analisar a Carta
de Vila Boa de Goiás492 intitulada," Planta de Vila Boa Capital da Capitania geral de
Goyás, levantada no ano de1782, pelo Iliustrissimo e Excelentíssimo Snr. Luis
da Cunha Meneses, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, e
copiada na latitude Austral 16g e 20m, e 322g, 30m, desde a Ilha do Ferro, naq.
demonstra também além das declarações feitas no Lanvoâ, que adita Vila
actualmente 554 moradas de Cazas abitadas por 3000 pessoas entrando em sua
Guarnição, og e 4ª Comp.ª do 1º Regimento de Cavalaria Auxiliar, hua de
Dragoêns Pagos, outra de Pedrestes Pagos, 4ª de Enfantaria Auxiliar, hua de
Henrriques e 3 de Ordenança", desenhada e ilustrada por Manoel Ribeiro
Guimarães, escala de 160 Brasas, (Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa), verificámos
que estão representadas graficamente, nesta carta, as características geo-
morfológicas, segundo as convenções descritas no estudo “ A Iconografia dos
Engenheiros Militares”493.

Deste modo, estão representados um conjunto de montes e vales, que mostram a
sua topografia irregular e declives acentuados, com base no desenho livre, e sem a
representação da topografia a partir de curvas de nível. Ou seja, este desenho não
permite verificar as cotas altimétricas, mas permite verificar que esses montes
encontram-se orientados, predominantemente, na direcção nordeste-sudoeste.

Com base nesta carta é possível verificar que as várias linhas de cumeada e
planaltos mantêm essa mesma direcção nordeste-sudoeste e noutros troços inflectem
a noventa graus, para a direcção oeste-este.

Poderemos, ainda, verificar que associado e delimitando esta cadeia montanhosa,
corre o Rio Vermelho do seu lado esquerdo do desenho, com um curso sinuoso,
irregular, de norte para sul, estrangulado, por vezes, pelo vale abrupto, ou abrindo o
seu leito a um espaço mais amplo. Ou seja, a margem poente, a oeste, representada
na parte esquerda do desenho da planta de Vila Boa, fica encaixada entre a zona
montanhosa já referida e a falésia provocada pelo Rio Vermelho. Este rio delimita
ainda, o território e o espaço urbano a norte, com uma morfologia em forma de V
invertido ou em cunha.

Com efeito, a margem nascente de Vila Boa é aparentemente mais plana.

Assim, com base na análise desta Carta, podemos dizer que em Vila Boa, a
morfologia física do território não vai ser geradora da forma morfológica da malha
urbana, ou sendo, sê-lo-á na imposição dum limite físico, e sê-lo-á numa fase
embrionária, no estabelecimento de percursos. Ou seja, a estrutura física vai ser o
factor delimitador do crescimento urbano da vila e vai ser o elemento que
condicionará a organização e orientação dos percursos e acessos urbanos,

                                                  
492 Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr.
Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes.,
escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares color. e à esquerda os alçados das fachadas
do palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo
Histórico Ultramarino, Lisboa.
493 BUENO, Beatriz P. Sequeira - A Iconografia dos Engenheiros Militares, Colectânea de Estudos, O Universo
Urbanístico Português 1415-1822, pp.87 a pp.118, Coord. Herder Carita e Renata Araujo, Comissão Nacional para
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Outubro 1998, Lisboa.
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nomeadamente através da opção de localização e implantação das pontes de
atravessamento do Rio Vermelho.

Deste modo, a selecção do local para a construção de pontes é determinada pela
necessidade dum estabelecimento fácil das deslocações internas entre margens,
nomeadamente, deslocações ao centro da vila e ainda das deslocações externas, que
permite ao transeunte uma ligação facilitada à estrada que liga o acesso a outras
localidades, especificamente, a estrada que segue para Pitoens, a estrada do Ouro
Fino e a estrada que sai para o Arraial da Barra.

Fig. 174, Perspectiva do antigo Cais Fluvial,(“Cais Novo” reconstruído em 1782) junto da margem sul, que tem o
seu desenvolvimento no sentido Este/Oeste. Corte perspectivo dado pela Ponte do Meio que estabelece um
secção desse percurso do Cais e, em simultâneo, permite a continuidade da Rua Direita. Esta ponte tem uma
direcção norte/sul, fotografias Pedro Rodrigues.
Fig. 175, Continuação da perspectiva do antigo Cais Novo, que seria seccionada visualmente pela Ponte do
Marinho, demolida pela cheia do ano de 2002. Só é visível a base da fundação desta ponte. Ao fundo temos
enfiamento visual da Casa do Bispo que é a rotula da nova direcção do Rio Vermelho, fotografias Pedro
Rodrigues.

O posicionamento destas pontes vai originar o impulso direccionado e o
crescimento da estrutura urbana, sob uma base linear orientada.

Outro factor determinante na localização das pontes, talvez o primeiro a ser
considerado, vai ser a opção do local, de forma a garantir a sua construção definitiva,
ou seja, para que, por motivos de enchentes, ou pela força das águas, não fossem
destruídas, o que veio a acontecer com a Ponte Velha de Cambaûba, destruída e
reedificada noutro local no ano de 1782.

Fig. 174

Fig.175
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Decorrente, ainda, dos elementos hidrográficos, podemos analisar a forma
urbana, e a forma como é estabelecida essa forma em relação à sua associação ao
rio e ribeiros. Assim, nesse âmbito, o elemento urbano mais marcante é a existência
dum cais fluvial. Em Vila Boa, muito embora haja a existência desse cais (Cais Novo,
reconstruído em 1782), na margem esquerda, paralelo ao troço adjacente do Rio
Vermelho compreendido entre a Ponte do Meio e a Ponte do Marinho, ele não nos
parece ser um factor organizativo, gerador da malha urbana ou da organização
espacial, que deve proporcionar o desenvolvimento formal de Vila Boa.

A este facto podem estar associadas duas razões: a primeira, pelas
características topográficas do terreno e a bacia hidrográfica, que sofreu enchentes e
por isso não permitia a expansão da vila paralela à linha do cais, o que faz com que o
sentido de penetração e expansão tivesse sido feito perpendicularmente ao rio e ao
cais, pela Ponte do Meio e Igreja de Nossa Senhora da Lapa e pela Ponte do
Marinho. A segunda razão, é dada pela dificuldade de navegabilidade do próprio rio
no período seco, e dadas as fortes enchentes, que acontecem com frequência no
período das chuvas, que não permitem a construção urbana próxima das margens do
rio e que se assumisse o cais como pólo nuclear de desenvolvimento urbano.

É de salientar que, nesta carta, não existe qualquer edifício associado, ou em
continuidade, a este cais, como tal, os terrenos adjacentes vão ter a função de
logradouros do edificado da travessa Joaquim Roiz.

Fig. 176, Vila Boa de Goiás, imagem da cheia do Rio Vermelho, do ano de 2002  e mapa dos danos causados por
essa demolição, fotografias e mapa doc. IPHAN, Goiás.

Fig. 177, e 178, Vista da Ponte de Cambaúba (hoje inexistente), fotografia de P. Bertran, 1996 - BERTRAN,
Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, pp.119, e Desenho nº204, de W.J. Burchell,
1828 , Vista da ponte do mercado, uma das quatro que unem as duas margens de Vila Boa - BERTRAN, Paulo,
organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, pp.115, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de
Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás  e de outras entidades
científicas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 331

A topologia urbana – A estrutura e os elementos principais geradores do Lugar.
. O Plano e a sua articulação com o edificado e com a Carta de Fundação.

No âmbito da compreensão da tipologia urbana em relação à estrutura e aos
elementos principais geradores do plano, comparando o “Prospecto” de Vila Boa com
a descrição da Carta de Fundação e com as Cartas das plantas de Vila Boa de Goiás,
traçadas em 1775-1799 e em 1782,494 podemos verificar que embora o traçado de
Vila Boa não possa ser considerado ortogonal regular, está longe de ser considerada
uma vila não estruturada por um acto projectual.

Tendo como suporte analítico estes documentos iconográficos, podemos verificar
que a morfologia urbana de Vila Boa de Goiás, dá-nos claros indícios duma estratégia
de regularidade linear, não absoluta, suportada no seu edificado excepcional. Nestes
documentos é visível a articulação entre os factores físicos e os elementos edificados,
já artificializados, preexistentes do local e do território. Este lugar articula os primeiros
assentamentos do antigo Arraial Santana e seu casario, com as novas edificações,
com os caminhos das Estradas Reais, com os elementos naturais, também
preexistentes, como são, por exemplo, o rio, ou o declive acentuado das colinas. Esta
articulação é feita, no nosso entender, sem nunca perder de vista uma leitura
objectiva, intuitiva e racional do espaço.

Tendo em conta a carta da planta do levantamento do existente, datada
provavelmente de 1775, e a carta de 1782, que ilustra, como curiosidade, os trajes
dos figurinos das diversas patentes militares existentes em Vila Boa e, ainda, o
prospecto de 1751, de Vila Boa de Goiás, podemos verificar que a planta da vila, que
é elaborada 46 anos depois dos termos de fundação, não é somente um
levantamento do existente, correspondente a essa data, mas também, vai ser uma
proposta duma planta, dum novo projecto para a nova vila, agora ampliada e com
correcções circunstanciais em relação ao prospecto de 1751, à planta de 1775 e à
forma urbana e edificatória inicial.

        Podemos ainda considerar que as características gráficas representadas destas
cartas estão desenhadas de acordo com as características convencionais descritas
na obra “A Iconografia dos Engenheiros Militares”495  que passamos a citar: (...) Toda
a obra de pedra e cal nas fortificações, que chamão, se deve riscar e lavrar, ou dar
aguada de vermelho..., Toda a obra de terra, se deve de riscar e lavrar a preto...,
Toda a obra em projecto para executar, se lava de amarello(...)“.

Segundo estas convenções o antigo e existente é representado a vermelho, e o
novo, a construir, é representado a amarelo. Estas características gráficas são,
também, representadas de forma similar a outras plantas e planos representados na
mesma época, nomeadamente nos planos dos novos traçados da Baixa Pombalina
em Lisboa.

                                                  
494 Cartas das plantas, Cit. já referidas em notas anteriores.
495 BUENO, Beatriz P. Sequeira - A Iconografia dos Engenheiros Militares, Colectânea de Estudos, O Universo
Urbanístico Português 1415-1822,pp.87 a 118, Coord. Helder Carita e Renata Araújo, Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Outubro 1998, Lisboa.
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Fig.179 e fig.180, Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo
e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro
Guimarães, e respectiva legenda; escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares color. e a
esquerda os alçados das fachadas do palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av.,
Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Ainda em relação às convenções gráficas vigentes, esta carta estabelece a
identificação dos edifícios, dos espaços públicos e das chácaras que se apresentam
datados.

Este plano também aponta no sentido em que a planta representa quase a
totalidade do traçado e edificatório preexistente, sendo só introduzidas, em 1782,
alguns edifícios pontuais. Esses edifícios vão ser vitais para a consolidação topológica
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do lugar, como são os exemplos do Fontanário de Cauda e da Igreja de Nossa
Senhora da Boa Morte.

Sendo a amarelo as novas edificações a construir, verificámos que elas são
localizadas na periferia dos traçados, e propostas como sendo remates das bandas
edificadas ou quarteirões, que ainda não estão totalmente edificados, não exercendo
qualquer posicionamento ou função de carácter excepcional ou gerador relativamente
ao plano.

No caso em estudo, observando as tipologias urbanas realizadas e comparando
com o que seria pretendido na Carta Régia de Fundação, apercebemo-nos que as
directivas edificatórias desta Carta são, quase na totalidade, aplicadas. Ou seja, no
que respeita à selecção, interpretação da localização e determinação do local a
implantar a vila, a opção tomada recai  pela erecção de Vila Boa sob o antigo Arraial
de Santana, junto das minas dos Goyazes, “perto” dum arraial, ou seja, neste caso, já
estabelecido, erigido em local arejado, saudável, com lenha e água em abundância,
como havia sido determinado na carta.

Com efeito, a vila é implantada na proximidade de um rio aurífero, o Rio Vermelho
e perto da Serra Dourada, que poderia dar, por sua vez, um bom provimento de
lenha.

Fig. 181, Planta de Vila Boa de Goiás, Escala indeterminada, (1775-1799) Datação com base na marca-de-
água do fabricante, D & Blauw e do Carta do Plano de 1782 que já vê representada a Igreja da N.ª S.ª da Morte no
seu local definitivo. Considerámos a delimitação à data desse plano. 1 planta, em duas folhas colada sem folha de
30x40, cota nº31, Colecção da Cartografia da Casa da Ínsua.

Relativamente à aplicação das tipologias urbanas e edificatórias, expressas na
Carta de Fundação, as suas directivas régias, indicam que a praça e a igreja deviam
ser entendidas como sendo o centro da composição urbana. Primeiro que tudo, ter-
se-ia que construir uma praça, na qual, no meio, seria implantada a Igreja Matriz e o

Igreja da N.ªS.ª da Boa
Morte

Pelourinho

Igreja Matriz

Praça do Palácio do
Governador

Casa da Câmara e Cadeia

Caminho que vem das Minas
Geraeas

Caminho para Cuyabá

Praça e Igreja da N.ª S.ª
do Rosário
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Pelourinho. Ora, no Arraial de Santana, já existia esse primeiro núcleo, com essas
características, formado pelo espaço da praça onde, aproximadamente ao seu centro,
se encontrava erigida a Igreja Matriz.

Fig. 182, Propecto de Villa Boa tomada da parte do Esnoroeste para les Sueste no anno de 1751. do alçado lateral
da Igreja Matriz e vista da Praça da Câmara, com a identificação da Igreja da Boa Morte ( no centro da praça), do
quartel dos Dragoens e da Cadeia/ Câmara (topo da praça). Vila Boa-  escala indeterminada, 1 vista: ms., color,
15x 22cm em folha, 16x23cm, pp.228, cota n.º44(P.Barbosa). Casa da Ínsua, Castendo, Portugal.

Fig.183, Desenho de W. J. Burchell, desenho n.º 203,  1828 , Vista da Praça da Casa da Câmara e Cadeia,
mostrando o edifício da Câmara, o Pelourinho, o Fontanário de Cauda, e uma Capela dos Passos, da Paixão, Vila
Boa - BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, pp.111, Soc. Goiana da
Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás  e de
outras entidades científicas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.

Casa da Câmara e Cadeia

Pelourinho
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Assim, esse núcleo preexistente vai ser assumido como sendo o embrião do novo
traçado de Vila Boa, que é assumido e interpretado como uma parte integrante da
estrutura urbana. Esta praça, em Vila Boa, vai ser designada por Praça do Palácio,
decorrente do posicionamento topológico e da presença do Palácio do Governador.

 É referido no texto, que deveria ser também erigido no centro dessa praça, um
pelourinho, elemento simbólico da posse administrativa do território pela Coroa
Portuguesa. Neste caso, em relação ao Pelourinho não é visível nenhuma referência
gráfica no plano da carta de 1782, embora na planta cartográfica de 1775 e nos
desenhos do Prospecto de 1751, esse pelourinho esteja identificado e localizado no
centro da Praça da Casa da Câmara e Cadeia.

Esta praça, que tem a sua estrutura elementar de composição suportada no
edificado preexistente, vai ter características formais, com uma aparência irregular.
Não se enquadrará numa estrutura de tipologia urbana de geometria regular,
quadrangular ou rectangular, que eventualmente estava subentendida no pensamento
da Carta Régia e que vai ser utilizada, nomeadamente, na Capitania de Goyás, na
Aldeia de Santa Ana, junto do Rio Fartura496, ou no “plano projectivo de hu novo
estabelecimento de Índios da Nação Cayapó”,497 situado na margem do Rio Fartura

Com efeito, a Praça do Palácio, em Vila Boa, pode ser considerada como sendo
uma associação de espaços estruturados pelos diversos espaços regulares
contíguos, associados às envolventes imediatas dos edifícios, nomeadamente os
espaços afectos à Capitania e Contadoria da Fazenda Pública, ao Palácio do
Governador, à Igreja Matriz e à Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Estas
características tornam esta praça de aparência global desregrada, no entanto em
pormenor, evidenciam uma complexa composição suportada no seu edificado de
carácter excepcional.

Na realidade, e no nosso entender, a aparência desta praça é propositada e
permite obter um conjunto de leituras diferenciadas em resultado de observação dos
seus edifícios notáveis, que se destacam na formação de várias perspectivas visuais.
A Praça do Palácio, tem, também, a função de pólo unificador e convergente do poder
central e religioso. Viria a ser o espaço de convergência da Rua Direita do Palácio, da
Rua do Médico e da Rua da Fundição que têm igual dimensão, que têm
características formais lineares.

Nesse sentido, poderemos considerar que, também aqui, a morfologia
edificatória e urbana proposta, está de acordo com o que seria pedido na Carta de
Fundação, dado que é expressamente referido, que é a partir da praça que deveriam
ser delineadas as ruas em linhas rectas, com a mesma largura, neste caso
convergentes na praça.

É ainda referido, correspondendo também ao nosso entendimento da realidade,
que nestas ruas vão ser edificadas casas para os moradores, as quais, pelo exterior,
vão ter o mesmo perfil e vão ser todas alinhadas pelo mesmo plano marginal,
havendo uma relação entre a estrutura urbana e a imagem comum do edificado.

                                                  
496  Ver Cartografia do Brasil, cota 874, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
497 Ver desenho com vários perfis dos edifícios, Cartografia do Brasil, cota 875 e 876, Arquivo Histórico
Ultramarino, Lisboa.
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Uma das questões que se pode levantar é se está, ou não, implícita na descrição
da Carta Régia de Fundação, a indicação da tipologia urbana, assente no seu
edificado e na malha ortogonal regular, formada a partir duma praça, também,
morfologicamente regular, uma vez que neste caso, desta vila, a tipologia urbana
seguida, assenta nas preexistências geo-morfológicas e morfológicas urbanas do
antigo arraial, que desta forma condicionam morfologicamente, sobretudo no seu
centro, o desenvolvimento desta tipologia de crescimento linear, ao longo de um eixo
e convergente na praça.

Fig.184, Hipótese de evolução e crescimento morfológico dos primeiros assentamentos urbanos no lugar de Vila
Boa. Processo de candidatura de Vila Boa a Património Mundial.

Efectivamente, ao afastarmo-nos do centro podemos verificar na representação
desta carta, que deixámos de estar sujeitos ao peso das preexistências, já
anteriormente edificadas. Na periferia da vila a tipologia da malha urbana de
acompanhamento vai ter tendência a clarificar-se e tornar-se, progressivamente, mais
regular, agora associada à forma de losango do quarteirão, nomeadamente, nas
áreas ainda não edificadas, desenhadas para futura atribuição em regime de
Sesmaria ou Aforamento.

É de referir, relativamente a esta última questão das cedências de terreno, o texto
da Carta que refere expressamente a atribuição e dimensão das parcelas a sesmar
“(...)não poderiam ser atribuídos a cada morador (casado), mais do que meia légua
em forma de quadrado(...)”,. Nesse sentido, a utilização duma malha ou célula
agrícola tendencialmente regular, com características mais homogéneas, facilitaria
essa mesma atribuição.

Desta feita, podemos afirmar, ainda, que mesmo podendo estar implícita na
descrição da Carta Régia, a indicação da tipologia urbana, que assentava numa
malha ortogonal regular, formada a partir duma praça, que esta indicação, não teria a
consequência imediata da aplicação sem que houvesse uma interpretação do
projectista, pois, como já foi referido, é dada ao engenheiro-mor a possibilidade
discricionária, mas própria da interpretação sustentada e subentendida do acto
individual projectual. É segundo o seu juízo, suportado na sua experiência e no seu
conhecimento, que há a possibilidade de interpretação projectual, igualmente sujeitas
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à sua interpretação, do local, dos meios físicos e económicos necessários e sujeitas à
sua interpretação das preexistências naturais, ou artificiadas pelo antigo Arraial.

Outro factor importante na definição da tipologia urbana e edificatória deste caso
específico é a existência, neste plano de uma segunda praça de carácter público,
também de primeira ordem, designada por Praça da Casa da Câmara, Audiências e
Cadeia, como que a distinguir em espaços distintos os dois poderes administrativos,
Local\Camarário e Central/Real da Coroa Portuguesa, com expressão idêntica por
exemplo ao Rossio e ao Terreiro do Paço, em Lisboa.

Esta praça localiza-se na área habitacional da vila, aliás, como é referido no texto
da Carta de Fundação, “ (...) se designe o lugar para se edificarem a Caza da Camara
e das Audiencias e Cadeya e mais oficinas publicas que todas devem ficar na área
determinada para as cazas dos moradores...”.

Também nesta praça, e em conformidade com o texto da Carta, os edifícios dos
moradores apresentam-se com igual perfil e alinhados nas frentes das ruas que a
confinam, proporcionando espaços de enquadramento urbano de continuidade,
nomeadamente, o edifício do Quartel da Tropa da Guarnição, Armazém Real e
Hospital, localizados na frente sudeste da praça.

Fig.185, Imagem da Praça da Casa da Câmara vista de Norte para Sul, no sentido do antigo caminho de Cuiabá,
tendo como eixo central o arruamento que é balizado pela Casa da Câmara, Audiências  e Cadeia, hoje Museu
das Bandeiras. Imagem do antigo Quartel da tropa da Guarnição. Fotografias de Pedro Rodrigues, 2002.
   Na praça destaca-se desses referidos alinhamentos e do edificado corrente, a Casa
da Câmara, que enquadra o topo nascente, proporcionando um sentido da
perspectiva de encerramento e de contenção visual do espaço, no sentido da estrada
que prossegue para a Vila de Cuiába e para Pitoens.
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Outro equipamento edificado que se assume, também, com uma forte presença,
posicionado no centro da praça, é a Fonte Nova, erigida em 1778, enquadrada por
duas fiadas de colunas arbóreas. Esse percurso e este espaço central da praça, é
designado por Passeio Público. Este espaço tem um sentido recreativo e os seus
princípios estarão associados ao valor qualitativo do bem-estar público, ao viver lúdico
e ao prazer na arquitectura.

Fig. 186, Imagem da Praça da Casa da Câmara e do frontispício do Fontanário de Cauda da Boa Morte, onde
culminava o Passeio Público arborizado; Esta vista na primeira imagem é produzida no sentido de sul para norte;
Vista do aqueduto e do alçado posterior do Fontanário tendo como enquadramento de figura/fundo a Serra
Dourada; Vista da Praça da Câmara e do Fontanário a partir da Casa da Câmara. Fotografias de Pedro Rodrigues,
2002.

Em síntese, podemos estabelecer que em Vila Boa a ordenação e a disposição
resultante dos espaços e do edificado público, enquadra-se numa óptica de
composição, de equilíbrio, de sistematização e de hierarquização dos espaços,
estruturados pelos seus edifícios públicos e privados que apresentam um grande
sentido de oportunidade topológico arquitectónico, urbano e territorial.
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. O lugar, o seu edificado e as permanências.

 O conceito de lugar está associado às vivências dos espaços, nomeadamente, às
suas permanências. A organização da estrutura urbana, das vivências e das
permanências passa pela composição do edificado associado aos espaços públicos e
privados.

A hierarquização dos espaços públicos e privados é feita a partir da distinção das
características morfológicas da dimensão, da forma, da orientação\direcção, e da
escala dos objectos edificatórios. A hierarquização e composição dos espaços
podem, ainda, ser implementadas pela localização específica de edifícios, de carácter
religioso, nomeadamente da Igreja Matriz, ou dos edifícios de carácter civil, como por
exemplo, pela Casa da Câmara, pelo Palácio do Governador, pelas Oficinas Públicas,
e pela Contadoria da Fazenda Pública, ou pode ser dada, ainda, pelos edifícios de
carácter privado, as casas de habitação corrente e as chácaras.

A articulação harmoniosa desta relação morfológica e funcional entre espaços,
edificado público e privado, permite a constituição duma leitura inequívoca da
compreensão do lugar, da vila entendida como sendo vista como um objecto vivido
como um todo.

Na representação da planta de Vila Boa,498 essa relação de composição e de
hierarquização, bem ordenada e regrada entre o edificado e os seus espaços,
públicos e privados, é clara, cremos nós. Ou seja, podemos considerar, a partir da
análise morfológica desta carta, que é evidente a existência duma articulação espaço
referencial do edificado que pontua os vários espaços, que têm hierarquias e funções
distintas. É verificável que decorrente da atribuição da função do edificado há uma
implementação da leitura das praças que vão ter um carácter mais público e outras
um carácter mais privado. As praças mais privadas têm a função de distribuição local
e estão associadas à envolvente de edifícios com função habitacional. São exemplos,
a Nova Praça (letra X - legenda) que faz charneira com a Praça da Câmara; a Praça
do Ajudante das Ordens (letra T - legenda da Carta), junto da Rua do Médico; a praça
por detrás da Igreja Matriz (letra y - legenda); a Praça da Laje (letra Z- legenda); a
Praça José Moreira; a Praça da Ir. Francisco de Paula ( letras aa ) ou na margem
poente a Praça do Barroso (letras bb).

A algumas destas praças vão ver atribuídos os nomes dos moradores residentes,
o que confere e reforça o sentido semi-privado do espaço.

As praças mais periféricas, morfologicamente, têm a forma geométrica regular,
quadrangular, como é o caso da Praça do Barroso, da Praça do Ajudante das Ordens,
a Praça da Laje e a Nova Praça, ou têm a forma rectangular, como é o caso da Praça
da Ir. Francisco de Paula e Praça José Moreira e têm dimensões aproximadas, com
excepção da Nova Praça, que é de maior dimensão.

                                                  
498 Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr.
Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes.,
escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares color. e a esquerda os alçados das
fachadas do palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877,
Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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No que respeita à orientação do edificado destes espaços das praças, não existe
uma orientação comum a todas elas. A orientação de cada praça está associada à
envolvente local do seu edificado onde vão estar inseridas. Estas praças vão estar
ainda em continuidade com a estrutura da malha urbana.

      Com carácter mais local, estas praças que incorporam o seu edificado, no âmbito
morfológico, vão ser geradoras da estrutura de acompanhamento do tecido urbano.
São as componentes de articulação, mais restritas, de organização de espaços e de
edificado habitacional, dos equipamentos religiosos, que balizam o limite do lugar ou
ainda das estruturas agrícolas de âmbito local.

Igreja Matriz

Casa da Fazenda
Pública e Ouvidoria

Igreja da N.ª S.ª
 da Boa Morte

Casa da
 Fundição

Palácio
 do Governador

Fontanário de Cauda, da Boa
Morte

Casa da Câmara e Cadeia

Quartel Militar

Fig. 187,  Desenho n.º 189 (Tríptico), de W.J. Burchell, 1828 , Vista da Igreja da N.ª S.ª da Boa Morte, Palácio do
Governador e Igreja Matriz de Santana, de Vila Boa – in. BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da
Capitania de Goiás em 1783, pp.,105 Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do
Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás  e de outras entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica
e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.  Fig, 188, Perspectiva de enquadramento visual dos
equipamentos públicos Praça do Palácio e Praça da Câmara - Planta parcial de Vila Boa, Capital da Capitania
Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes, Governador, e
Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes., escala 140, braças. 540x 596, color., Av.,
Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 341

- A topologia edificatória subjacente ao plano e ao lugar.
. Os traçados e a articulação do quarteirão com os equipamentos específicos

de carácter excepcional.

Ao analisar o tecido urbano de Vila Boa499 observamos que a estrutura de
composição é bastante simples. Esta estrutura é composta pela articulação

                                                  
499 Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr.
Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes.,
escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares color. e a esquerda os alçados das
fachadas do palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877,
Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fig. 188, Plantas do Palácio onde residiu D. Luis de Mascarenhas,
Governador e Capitão General da Capitania de Goiás durante a sua estada
em Vila Boa no ano de 1742 , descreve a função dos vários compartimentos,
pertence a José da Silva Valença, Cartografia do Brasil, cota 859, Arquivo
Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fig.189,  Fachadas do Palácio do Governador - Planta parcial de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás,
levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da
mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes., escala 140, braças. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil,
cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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hierarquizada dos arruamentos, dos largos e das praças, associada aos elementos de
continuidade da malha edificatória, protagonizados pela continuidade da estrutura do
quarteirão, e ainda pontuados, topologicamente, pelos edifícios singulares de carácter
excepcional.

Com efeito, a estrutura tipológica urbana desenvolve-se a partir da rua e a partir
da praça pública e consolida-se através da tipologia da malha urbana, em quarteirão
regular, formado pela frente alinhada dos arruamentos e marcado pelo edificado
excepcional que vai pontuar a banda edificatória. Esse edificado excepcional, com o
corrente, forma um volume composto com características morfológicas homogéneas.

Desta forma, a composição do quarteirão vai ser parte integrante da topologia
edificatória. Morfologicamente, o quarteirão tem características regulares,
geometrizadas, tendencialmente em forma de quadrado ou rectângulo.

Em Vila Boa, por ter como forma elementar de
composição um eixo linear associado aos seus
percursos, como é exemplo, o percurso formado
pela Rua Direita e pelas praças que o compõem,
a Praça do Rosário e a Praça da Casa da
Câmara que têm uma forma triangular, e a
Praça do Palácio, que tem  a forma de leque
aberto a dimensão do quarteirão vai ser variável.

A dimensão do quarteirão vai sendo
progressivamente maior no sentido de
afastamento do centro da praça em direcção à
periferia. Por exemplo, os quatro quarteirões
compreendidos e alinhados pela Rua Nova
Luiziana, pela Rua Última e pela Travessa da

Argentina têm características morfológicas idênticas relativamente à dimensão, à
forma e à orientação que é paralela do lado nascente da Praça da Casa da Câmara.
Os quarteirões que se lhes seguem no sentido da mesma direcção, no sentido da
periferia, mantêm as mesmas características dos anteriores, com excepção da
dimensão, que é superior.

Na frente poente da Praça do Palácio os quarteirões vão ter as quatro frentes
edificadas, de um só piso térreo. Essas frentes vão gerar um pátio interno comum.
Essas frentes vão ser formadas pelo alinhamento da Rua Direita do Palácio, pelo
Beco Manuel Pires Neves, pelo Beco da Ourivesaria e pelo eixo perpendicular
formado pela frente da referida praça e pela Travessa Joaquim Roiz.

O mesmo acontece na margem poente de Vila Boa. Nesta margem a orientação
dos quarteirões e do seu edificado é estabelecida pelo eixo formado pela Rua do
Pintor com a Praça Nossa Senhora do Rosário e pelas ruas perpendiculares,
paralelas entre si, designadamente, a Rua do Meio e a Rua de P. Salvador.

Fig. 190, Rua D i re i ta  enc imada
topologicamente no topo pelo eixo perspectico
da Igreja da N.ª S.ª da Boa Morte, e Balizada
lateralmente por o edifício da Real Fazenda,
com dois pisos sobrados.
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Fig.191 e 192, Planta parcial da Rua do Pintor (lengenda-nº14), onde é visível o alinhamento regular continuo da
frente de rua e a estrutura tipológica do quarteirão - Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás,
levantada no ano de 1782, por Manoel Ribeiro Guimarães, fes., escala 140, braças. 540x 596, color., Av.,
Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. E vista actual da  Rua do Pintor (lengenda-
nº14) onde é visível o alinhamento regular continuo da frente de rua e a estrutura tipológica do quarteirão -
fotografia de José Moure - Vila Boa, Cidade de Goiás, Rev. Geográfica Universal, pp2, Bloch, Editores S.A., 1978,
Rio de Janeiro.

Existem, no entanto, duas ruas, que são a excepção à organização da malha
urbana. Essas excepções correspondem às duas ruas diagonais arborizadas e
convergentes para um ponto, para o Outeiro de Santa Bárbara e onde está edificada
a ermida de Santa Bárbara. Esses eixos vão ser oblíquos à malha regular. Um deles
parte da Rua do Pintor rasgando a estrutura do quarteirão. O outro delimita, a poente,
o crescimento do espaço urbano da vila.

        Ao nível da composição, dependendo do grau de desenvolvimento e crescimento
do local onde se insere, o quarteirão é geralmente formado pela frente de rua ou pela
dupla frente composta por edifícios de habitação ou de serviços, que têm
normalmente um só piso. Estes planos marginais do quarteirão vão ter no seu interior
um logradouro privado murado.

Quando a frente de rua ainda não está constituída esses muros compõem e
fecham as restantes frentes do edificado do quarteirão. O logradouro vai ter a função
de horta ou jardim e vai ser o elemento de unificação do espaço interno com o
edificado corrente. Desta forma, o edificado aparece em primeiro plano, no ponto de
vista do observador, e a vegetação por detrás, em segundo plano.

Igreja da N.ª
S.ª do
Rosário

Igreja da N.ª
S.ª da Lapa
(demolida)
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O quarteirão vai ser confinado por arruamentos de igual largueza, paralelos e
perpendiculares às frentes do edificado contínuo. A malha corrente urbana, é assim,
composta pela articulação e composição dos espaços abertos das suas praças, dos
seus largos, dos arruamentos e dos quarteirões.

Ao nível do edificado podemos considerar que em Vila Boa os edifícios de
carácter excepcional são elementos de marcação fundamentais na referenciação e
composição da malha urbana.

Os edifícios estão posicionados de forma estratégica em relação à topologia do lugar,
em relação à topografia do terreno, e estão associados às intenções de marcação e
fechamento visual dos percursos principais, das ruas ou das praças500 Esses edifícios
singulares tem formas, funções, orientações, tipologias e expressões distintas,
valorizando a composição espacial, sem perder o sentido global unitário.

Podemos designar os seguintes edifícios preponderantes que verificam essas
características topológicas associadas aos seus lugares.

Na Praça do Palácio vamos encontrar a Igreja Matriz, o Palácio do Governador, a
Casa da Contadoria dos Rendimentos e Capitania.

A Igreja Matriz, construída em alvenaria, orientada a norte, destaca-se e solta-se
dos restantes edifícios pela sua dimensão. Com pé-direito de 15 metros, esta igreja
está recuada em relação ao alinhamento da fachada principal do Palácio do
Governador, de forma a garantir uma maior amplitude espacial e enquadramento
perspectivo.

O Palácio do Governador, representado graficamente na Planta de Vila Boa,
Capital da Capitania Geral de Goiás, levantada no ano de 1782, vai ser erigido em
forma de gaveto, num só piso sobrado. Este edifício pontua, articula e configura o
espaço de contenção da praça, que tem o sentido linear do atravessamento da Rua
Direita, com a Rua da Fundição. É o elemento perspectivo de encerramento da praça
e da banda composta pelos edifícios da Rua da Fundição.

- A Casa da Contadoria dos Rendimentos e Capitania, (Real Fazenda) como já foi
referido, vai ser implantada no extremo oposto e na banda oposta dos edifícios já
mencionados, como que a balizar do lado oposto e a controlar o espaço da praça.
Este último edifício tem dois pisos mas, neste caso, encontra-se incorporado e
associado à banda, e ao seu quarteirão, marcando o inicio da praça.

                                                  
500  Ver esquemas 1, 2 e 3.

Exemplo do esquema 3 da
implantação topológica da Igreja
do Rosário

Fig. 193, Três formas de enquadramento esquemático do edificado
excepcional, 1 , 2 e 3.
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Fig. 194, Edificado referencial da Praça do Palácio, Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, Igreja Matriz, Palácio do
Governador e edifício Contadoria dos Rendimentos e Capitania da Real Fazenda e Ouvidoria - Processo de
Candidatura a Património Mundial.

- A Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte vai ser novamente erigida em 1779,
supostamente sobre as fundações de uma das casas de Bartolomeu Bueno da Silva.
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Esta igreja vai a sofrer um incêndio em 1921, sendo reconstruída nesse mesmo ano,
com processo construtivo em taipa e pilão. Implantar-se-á em forma de gaveto tendo
em vista a sua valorização e enquadramento, sendo o remate direito da Rua da
Fundição e Rua do Médico, com a Praça do Palácio, hoje designada por Praça da
Liberdade;

- Na Rua da Fundição vamos encontrar a Casa da Fundição, que se localiza de
fronte da Igreja de Nª S.ª da Boa Morte e, em paralelo com a Igreja, fecha e filtra o
espaço da Praça do Palácio que vai enquadrar o sentido do percurso que dá acesso à
Rua da Fundição, (legendada na Carta por nº 1). Este edifício tem um só piso e está
inserido na banda edificada da frente do quarteirão.

Na Praça da Casa da Câmara, poderemos encontrar os seguintes edifícios
preponderantes, que detêm a função referencial e que verificam essas características
associadas aos seus lugares:

- A Casa da Câmara, Audições e Cadeia vai ser erigida em 1761, destaca-se
como elemento referencial compositivo preponderante do espaço da Praça da Casa
da Câmara. Ao nível da tipologia edificatória este edifício sobressai dos demais
edifícios circunvizinhos pela volumetria de dois pisos sobrados. O piso térreo vai ser
destinado às várias celas da cadeia, que são fechadas sem vãos de porta e têm um
acesso pelo primeiro piso através de um alçapão e têm vãos de janela em guilhotina
gradeada. No primeiro piso, vai funcionar a “Caza da Câmara e Audiências” com vãos
de janela de sacada. Este edifício vai ser usado como cadeia até 1950 e é hoje o
Museu das Bandeiras;

- O Fontanário de Cauda da Boa Morte é erigido no Governo do Governador
General, José de Almeida Vasconcelos Souveral e Carvalho, em 1778. Está
localizado no centro da Praça da Casa da Câmara. Esse centro não é geométrico e
vai ser acompanhado por um percurso arbóreo de enquadramento deste espaço e é
designado por Praça do Passeio Público, sendo contemporâneo do Passeio Público
de Lisboa, junto do Rossio;

- Na Praça do Rosário:
  A Praça do Rosário, que se localiza no extremo oposto, na margem oposta à

Praça da Câmara, vai ter um edifício preponderante, que verifica essas características
de referenciação e de elemento estruturante de composição do seu lugar, a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário.

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, vai ser erigida por escravos em 1734,
reedificada duzentos anos depois por padres dominicanos, ocupa topologica e
estrategicamente o enfiamento da Rua Direita, e está ligeiramente recuada em
relação ao plano marginal de um dos lados da Praça Nª S.ª do Rosário.

 - Junto da Rua dos Mercadores estava posicionada a Igreja Nossa Senhora da
Lapa, que foi erigida junto do percurso de ligação da Ponte do Meio, também
designada por Ponte da Lapa, e era o ponto onde se dava o início do percurso da Rua
Direita do Palácio.
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Esta igreja veio a ser demolida pela enchente de 1839. Hoje, no lugar da Igreja,
foi implantado o monumento da Cruz de Anhaguera, que foi descoberta num dos
percursos de acesso a Vila Boa, em 1915, com a inscrição gravada na base, em 172...
(o último dígito é ilegível) e que terá sido supostamente erigida nessa data por
Bartolomeu Bueno (pai).

F

Fig.195, Edificado referencial da Praça da Câmara: o
Quartel do XX, o Fontanário de Cauda da Boa Morte,
Processo de Candidatura a Património Mundial.
 Fig.196, Alçado e plantas da Casa da Câmara,
Audiências e Cadeia - Casa da Câmara e Cadeia de
Villa Boa de Goyás, de 1766, anexo ao ofício geral da
Câmara, Jose Araújo e Sousa, Cartografia do Brasil,
cota 869 a 871, AHU, Lisboa.
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- No Outeiro de Santa Bárbara:
 . A Ermida de Santa Bárbara vai ser erigida em 1780. Encontra-se posicionada

como uma mira territorial, situada no topo do monte. Esta Ermida é, em simultâneo,
uma baliza e um elemento estruturante desta margem. É o ponto de marcação visual
e referencial final das duas únicas ruas arborizadas que são convergentes na Ermida.

 - Na Praça São Francisco de Paula:
. A Igreja de São Francisco de Paula, vai ser erigida em 1761, junto do Rio

Vermelho e da Ponte do Marinho. Esta igreja é posicionada e implantada de forma
sobrelevada ao plano da rua e ocupa a confluência do percurso de atravessamento e
ligação da Igreja do Carmo, com o Cais Fluvial e ainda com a Igreja de Nª Sª da Lapa.

Fig. 196, 197 e 198, Edificado Religioso de Carácter
expecional. O Outeiro de S.ª Barbara, a Igreja S.
Francisco de Paula, e a Igreja de N.ª S.ª do Carmo,
Processo de Candidatura a Património Mundial.
Fotografias de Pedro Rodrigues, 2002.
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- As estruturas secundárias e os elementos edificatórios de acompanhamento
do Plano.

Em Vila Boa de Goiás501 podemos considerar que as estruturas secundárias e de
acompanhamento do plano são formadas pelos elementos de continuidade que
compõem a malha urbana e edificatória.

Esta malha urbana de continuidade está associada ao conceito da tipologia de
quarteirão. Nesta tipologia os edifícios correntes têm funções habitacionais e funções
agrárias e estabelecem a articulação com edifícios singulares de carácter
excepcional, religioso e público, que se encontram inseridos, de forma marcante e
estratégica, na estrutura urbana de acompanhamento.

Estes edifícios de acompanhamento, na generalidade, formam a frente alinhada
dos arruamentos e do edificado em banda. Têm um volume composto com
características morfológicas e métrica idênticas. Têm um só piso térreo, com a cércea
de três a três metros e meio.

Têm, igualmente um vão de porta único de acesso directo ao fogo, que vai ser
também, o eixo de composição do alçado frontal, que geralmente é simétrico, e está
associado aos vãos de janela de peito (guilhotina). Este edificado tem associado, ao
fogo, um logradouro interno. Como exemplo desta tipologia habitacional que forma a
unidade do quarteirão, podemos referir, na margem direita do rio, os edifícios que
formam a Rua do Pintor ou Rua do Marinho ou, ainda, a Rua da Cambauba, junto da
Praça do Rosário. Nesse sentido, na margem poente, esquerda, podemos referir, a
título de exemplo, os edifícios, que compõem a Rua do Médico e a Praça da Câmara,
com excepção da própria Casa da Câmara, ou ainda, de outras ruas, os edifícios da
Rua do Curtume ou da frente de Rua da Chácara do Ajudante das Ordens Jozé Ptº. .

Podemos referir, ainda, que alguns edifícios ou equipamentos singulares de
carácter excepcional, religioso ou público, que apresentam esta característica de
estarem inseridos na estrutura urbana de acompanhamento de forma complanar com
a frente do edificado:

Os equipamentos públicos que se encontram inseridos na malha urbana de
acompanhamento são os seguintes:

. O Quartel do 1º Regimento de Cavalaria Auxiliar e do 20 Bc da 11ª Companhia
dos Dragões Pagos, vai ser erigido a 9 de Janeiro de 1751, pelo General José de
Almeida Vasconcelos Souveral e Carvalho, e está posicionado na frente nascente que
forma a Praça da Câmara. Este equipamento vai ter, posteriormente, a função de
Hotel e de Hospital Brasil Ramos Caiado. Hoje faz parte do Programa Federal
Monumenta de Reabilitação Urbana.

                                                  
501 Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr.
Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes.,
escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares color. e a esquerda os alçados das
fachadas do palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877,
Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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. O Açougue público e as Casas de Depósito dos Mantimentos, que vão erigidos na
frente da margem poente do rio .

. O Hospício de Jerusalém, que se encontra implantado, já fora dos limites da vila,
junto da margem nascente do Rio Vermelho.

. O Cais Novo que vai ser reconstruído na margem nascente, em 1782, entre a Ponte
da Lapa (do Meio) e a Ponte do Marinho.

Os edifícios religiosos que podemos considerar inseridos na composição da
banda edificada de acompanhamento são os seguintes:

- A Igreja de Nossa Senhora do Carmo que vai ser erigida junto da Ponte do Marinho,
e que será, posteriormente, concedida à Confraria de São Benedito.
- As Capelas dos Passos que vão ser erigidas junto da Praça da Caza da Câmara,
Rua do Médico e da Travessa do Joaquim Roiz.

No que se refere aos processos construtivos empregues, vão ser utilizados as
alvenarias de taipa e pilão para paramentos nos edifícios mais nobres, para os
equipamentos públicos e para as igrejas.

Fig. 199 e 200, Edificado habitacional corrente numa
das bandas edificadas na Praça da Câmara hoje,
designada por Praça do Chafariz.
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Estes edifícios correntes têm, geralmente, pavimentos e tectos sobrados em
madeira e as coberturas de duas águas, com telha de canudo e beirado. Os
paramentos são caiados e os portais e ombreiras dos vãos são pintadas com cores
saturadas, nomeadamente o azul. A utilização de adobe vai ser empregue nas
alvenarias dos paramentos das habitações, nomeadamente, nas mais periféricas.
Estas habitações vão ter acabamentos e coberturas com características idênticas aos
edifícios atrás referidos.

Fig. 201, Edificado habitacional corrente situado na banda edificada oposta à Igreja Matriz, situada esta, na Praça
do Palácio, hoje designada por Praça do Coreto, fotografias de Pedro Rodrigues, 2002. Mostra as diferentes
tipologias de composição de fachada e do fogo. A 1ª apresenta quadro vãos, (uma porta num topo que assegura a
distribuição do fogo e três vãos de peito); a segunda tem, igualmente, quatro vãos sendo o vão de porta, o segundo;
a terceira imagem apresenta a correnteza com tipologias e composição diferenciadas, ora com platibanda, com
cimalha ora com beirado, mas mantendo um sentido de unidade dada pela frente do lote e composição dos vãos.
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Fig.201, Análise morfológica; Projectivo de hu novo estabelecimento de Índios da Nação Cayapó, situado na
margem do rio Fartura, denominado Aldeya Maria 1ª, etendo por oráculo a sua Igreja N. Snrª da Gloria como se
vê do n1º,, com vários perfis edificados, data 1782: Vila Boa,  braças (=86mm), 406x287mm, Cartografia do
Brasil, imagem parcial do cota 875/76, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

FIG. 202, Ibidem, imagem total, do plano da fig. 201, e fig. 203 , Aldeia D. Maria I, Plano Plano Projectivo de um
novo estabelecimento de Índios da Nação Cayapó, situado na margem do Rio Fartura, Biblioteca Mário de
Andrade, S. Paulo- DELSON, Roberta Marx - Novas Vilas para o Brasil - Colônia, Planejamento Espacial e
Social no Século XVIII. Ed. Alva, Brasília, 1997.
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 A análise morfológica comparativa efectuada com base num conhecimento
prévio documental.

. Os planos e o edificado de três aldeias da antiga Capitania de
Goiás, fundadas no século XVIII:

 - A Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos Índios Acruâs; - a
Aldeia de Santa Ana; - e a Aldeia Maria, dos Índios da Nação Cayapó.

Os projectos da Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos Índios
Acruâs, o projecto da Aldeia de Santa Ana502 e o projecto do novo estabelecimento da
Nação Cayapó503 vão ser projectados em 1774, em 1775 e em 1782,
respectivamente. Fazem parte dum conjunto de intervenções urbanas sem paralelo,
sob a égide de Marquês de Pombal. Vão ser contemporâneos do plano do
levantamento de Vila Boa,504 de Vila Bela do Mato Grosso,505 de Vila Real de Santo
António, em Portugal e ligeiramente posteriores aos planos da Baixa Pombalina, em
Lisboa.

Com efeito, a política Pombalina encetada pelos recém chegados Capitães
Generais, ditam uma nova estratégia da ocupação dos territórios. Essa ocupação vai
ter como suporte, a fixação urbana interpretada em projectos de povoados que vão ter
um plano regulador prévio, em contraposição dos assentamentos iniciais de alguns
núcleos urbanos, de arraiais ou de casais que terão tido uma implantação da sua
estrutura urbana de forma mais irregular.

Deste modo, associado a essa política, vai impor-se a necessidade da fixação e
aumento demográfico da população. Para isso, o Marquês de Pombal, decreta a
abolição do encarceramento dos Índios e fomenta a miscigenação e casamentos
entre europeus e índios das tribos locais, de forma a garantir a fixação dessas tribos
e, sobretudo que elas defendessem a causa portuguesa, em face da proximidade das
colónias castelhanas.

      Vão ser, então, planeadas e realizadas várias aldeias Índias, também designadas
por “Fabricas Regulares”, como vão ser os casos da Aldeia de S. Miguel, na recente
Capitania do Mato Grosso, da Aldeia de Santa Ana e da Aldeia Maria a 1ª para os

                                                  
502 Planta da Aldeia de Santa Ana, anexa ao ofício de 1775, Agosto, 25, do governador José de Almeida
Vasconcellos, junto do Rio Fartura, Cartografia do Brasil, cota 874, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
E Plano Equinographico da Aldea de S. Jozé de Mossamedes, -abitação dos Índios Acruâs que com incomparavel
zelo da fé catholica e aumentou os vassalos de Srº Mag. Fidellisima os reduzio em suas grandes diligiencias a
sevelização o Altº e Ex.mo Srº General Jozé de Almeida e Vasconcellos de Soveral e Carvalho no ano de 1774
aumentandoce esta povoação do dia 15 de Novembro do dito anno de 74 em 28 de Abril de 1778 o dito Snr madou
tirar esta planta cuja a aldêa se acha situada a cinco léguas distante de Villa Boa, para a parte sudoeste.

503 Plano de hu novo estabelecimento de Índios da Nação Cayapó, situado na margem do rio Fartura, com vários
perfis edificados, data 1782: Vila Boa, braças (=86mm), 406x287mm, Cartografia do Brasil, cota 875/76, Arquivo
Histórico Ultramarino, Lisboa.
504 Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr.
Luis da Cunha Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes.,
escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras militares color. e a esquerda os alçados das
fachadas do palácio e de uma casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877,
Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

505 Planta de Vila Bela de Santíssima Trindade, Cartografia de Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua,
Castendo, Conselho de Penalva.
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índios Cayapó e da Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para os índios Acruâs, na
Capitania de Goiás. A Aldeia de Santa Ana vai ser erigida em 25 de Agosto 1775,
pelo Governador José de Almeida Vasconcellos, junto do Rio Fartura. Nesta Aldeia,
verifica-se que, ao contrário de Vila Boa, a estrutura subjacente do plano da Aldeia de
Santa Ana vai ter o seu assentamento, sobre um terreno ainda por povoar. A estrutura
urbana é morfologicamente regular, quadrangular e é composta por quatro frentes de
edificado ortogonal entre si, que formam a praça.

Fig. 204, Análise morfológica, Planta da Aldeia de Santa Ana, anexa ao oficio de 1775, Agosto, 25, do governador
José de Almeida Vasconcellos, junto do Rio Fartura, e rego de água que se tirou para serventia da Aldeia. Indica
Igreja e no seu eixo Este/oeste uma Casa com sobrado. Cartografia do Brasil, cota 874, Arquivo Histórico
Ultramarino, Lisboa.
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A praça que está associada ao seu edificado excepcional é o elemento de
composição gerador da estrutura elementar do edificado urbano e é o núcleo
embrionário da futura malha urbana. Tem um centro axial da composição morfológica
e é dele que vão surgir as direcções e a orientação da expansão do espaço urbano. É
desse eixo que vão surgir, também, conjuntos de ruas hierarquizadas, que servem de
suporte à malha e tipologia edificada administrativa, habitacional e comercial.

Neste caso, e ao contrário de Vila Boa, aparentemente, a estrutura física
preexistente do território vai ser independente topologicamente do assentamento da
aldeia. Assim, o Rio Fartura não estabelece uma relação directa com a estrutura
urbana. No entanto, nota-se que o assentamento dista do rio, por motivos de
afastamento ao seu leito de cheia.

A aldeia implanta-se com a orientação exacta norte/sul - este/oeste. São
estabelecidos os eixos de composição do edificado, perpendiculares entre si,
assumidos pela relação bipolar dada pela Igreja com o altar a oriente, e pelo edifício
administrativo localizado a ocidente, no extremo oposto.

O outro eixo vai ser formado pelo vazio entre os dois edifícios que compõem as
duas frentes edificadas paralelas. No centro geométrico destes dois eixos vamos
encontrar o poço de água, que é um curso de água desviado do rio, para serventia da
aldeia.

 Em relação ao plano projectivo do novo estabelecimento de Índios da nação
Cayapó este será desenvolvido com características idênticas ao plano da Aldeia de
Santa Ana. Também neste plano o traçado regulador geométrico vai ter como suporte
morfológico a figura geométrica do quadrado. O traçado vai ser estabelecido pela
organização das quatro frentes de edificado e pela praça arborizada em quadrado do
Rossio. A orientação e direcção do edificado em banda é paralela e perpendicular
entre si, com excepção da Igreja Matriz, erigida à Nª Sª da Glória. Esta vai dispor-se
na perpendicular em relação às outras frentes edificadas, estabelecendo um eixo
principal de composição que é definido pela Igreja e pelo espaço de entrada da
aldeia. Os edifícios correntes têm um só piso, nomeadamente, a Casa do Regente e
do Vigário, que compõem, com a Igreja Matriz, a frente da praça.

A igreja destaca-se do conjunto volumétrico pela sua cércea e dimensão superior
ao restante edificado em banda. Este edifício religioso vai ser valorizado ainda,
perspecticamente, dada a inexistência de árvores na sua frente de alçado. Os
restantes edifícios, em banda, são paralelos à frente da Igreja e têm a função de
quartéis, de casas com acomodações para 420 Casais de Índios, ou são, ainda,
equipamentos de utilidade pública.

É de notar, que o edificado de utilidade mais pública, mesmo quando inserido nas
bandas edificatórias, encontra-se posicionado de forma estratégica na marcação do
espaço. Com efeito, o seu posicionamento é referencial e assume os topos, e o centro
dessa banda.

Relativamente ao posicionamento destas duas aldeias, face às características
preexistentes do território, nota-se que estes dois planos localizam-se nas imediações
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de rios, posicionam-se em lugares relativamente mais altos e afastados dos seus rios
e em locais mais secos. Estas “fábricas” posicionam-se em locais com um plano
ligeiramente inclinado que permite um escoamento pluvial.

Fig. 205, Projectivo de hu novo estabelecimento de Índios da Nação Cayapó, situado na margem do rio Fartura,
denominado Aldeya Maria 1ª, tendo por oráculo a sua Igreja N. Snrª da Gloria como se vê do n1º,, com vários
perfis edificados, data 1782: Vila Boa,  braças (=86mm), 406x287mm, Cartografia do Brasil, cota 875/76, Arquivo
Histórico Ultramarino, (A. H. U.) Lisboa.

 A orientação solar dos seus planos não vai ser coincidente, ou seja, essa
orientação não estabelece nenhuma direcção preferencial estruturante com o local de
assentamento seleccionado. O que nos leva a depreender que vai ser a posição e
topologia da estrutura física do terreno que vai ser tida em conta como sendo o
elemento estruturante do posicionamento do edificado.

Relativamente ao plano da Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação
dos Índios Acruâs, este plano de 1774, tem características morfológicas idênticas aos
dois anteriores. Tem uma orientação estruturante estabelecida segundo dois eixos
geradores da forma urbana. Estes dois eixos são perpendiculares entre si, tal como
na Aldeia de Santa Ana. Estes eixos não estão direccionados segundo a orientação
cartográfica norte-sul e este-oeste.

No entanto, poderemos considerar que o eixo norte-sul é o elemento primário
principal da composição. Ou seja, este eixo primário está direccionado segundo o
posicionamento relativo das partes com o todo edificado.

Com efeito, o eixo primário vai ser formado pela direcção obtida pela posição
central da Igreja e pelo pórtico central que se encontra localizado na banda
imediatamente oposta à frente da Igreja.
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O outro eixo é dado pela sua orientação perpendicular ao primeiro eixo da Igreja
e que passa pelo ponto médio desse eixo.

Fig. 206, Plano Equinographico da Aldea de S. Joze de Mosamedes, abitação dos Indios Acruâs que com
incomparável zelo da Fé Catholica e aumento de vassallos de Sua Mag. Fidellisima os reduzio em suas
deligencias à sevelização o Ill. E x.mo Sñr. General Joze de Almeida e Vasconcelos de Soveral e carvalho no anno
de 1774 aumentandoce esta povoação do dia 15 de Novembro do dito anno de 74 em que se marcou o terreno the
28 de Abril de 1778, o dito Sñr. mandou tirar esta planta cuja a aldêa se acha situada a 5 legoas distante de Vila
Boa para a parte de Sudoeste; com legenda explicativa e com a indicação das características e funções do
edificado, mostra ainda, a envolvente da aldeia com terrenos agrícolas; cota 10.01.2085, data 1778, Ministério
Militar, Arquivo Histórico do Exercito do Brasil, Palácio Duque de Caxias (AHE/mapoteca):
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Neste plano, o traçado regulador terá como base a figura geométrica do
quadrado. O traçado será estabelecido pela organização das quatro frentes de
edificado que confinarão a Praça de Almeida em quadrado e que, neste caso, não
será arborizada.

A orientação e a direcção do edificado em banda será paralela, entre si, mas,
neste caso, as suas frentes formam uma frente urbana contínua, que só vai ser
interrompida junto dos seus topos, juntos dos torreões e no meio das bandas de
edificado que ladeiam a Igreja. Esta banda de edificado, onde se implanta a Igreja,
apresenta uma configuração idêntica à banda da Igreja da Aldeia de Maria, a primeira.

Esta estrutura portante dispõe-se na perpendicular, estabelecendo um eixo de
composição assumido pela Igreja e pelo espaço de entrada da aldeia.

Os edifícios correntes das bandas designadas por B, C D, F, G, H e O têm um só
piso, nomeadamente as casas destinadas para os índios. Estas casas estão
localizadas nesta planta com o número onze. Os restantes edifícios vão ser
integrados nessas bandas, são paralelos à frente da Igreja e têm a função de quartéis
ou de casas com acomodações.

Os topos destas bandas são topologica e morfologicamente assumidos com uns
pequenos torreões de dois pisos e que têm a função de equipamentos públicos e de
habitações dos regentes. A igreja destaca-se do conjunto volumétrico pela sua cércea
e dimensão superior ao restante edificado, e é valorizada, ainda, pela inclinação
ligeira do terreno que permite a valorização da leitura perspéctica deste edificado.

Ainda, em relação à Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos
Índios Acruâs, podemos ter um entendimento da forma como o processo de
desenvolvimento se efectuou, dado que existe um plano de levantamento de 1801,506

cujas descrições vão permitir a verificação da evolução e crescimento do edificado
desta aldeia, neste intervalo de tempo, desde o primeiro assentamento até à data do
levantamento. Este segundo plano é mandado levantar, nessa data de 1801 e vai
descrever as patologias encontradas, nomeadamente, identifica os edifícios que se
encontram em estado de ruína.

                                                  

- 506 Esta Aldeia foi mandada erigir na governação de D. José de Almeida de Vasconcelos, em 1774, e foi ampliada
e melhorada pelo Governador Cunha Menezes: - mapas existentes no Arquivo Nacional do Brasil (ANBR): 1º -
cota 10.01.2085, data1778, Plano Equinographico da Aldea de S. Joze de Mosamedes, abitação dos Indios Acruâs
que com incomparável zelo da Fé Catholica e aumento de vassallos de Sua Mag. Fidellisima os reduzio em suas
deligencias à sevelização o Ill. E x.mo Sñr. General Joze de Almeida e Vasconcelos de Soveral e carvalho no anno
de 1774 aumentandoce esta povoação do dia 15 de Novembro do dito anno de 74 em que se marcou o terreno the
28 de Abril de 1778, o dito Sñr. Mandou tirar esta planta cuja a aldêa se acha situada a 5 legoas distante de Vila
Boa para a parte de Sudoeste; com legenda explicativa e com a indicação das características e funções do
edificado, mostra ainda, a envolvente da aldeia com terrenos agrícolas;
2º - Cota 4Y/map.556, sem escala, data 1801,s.n., Perspectiva da aldeia de S. José de Mossâmedes da provincia
de Goiás tirada no ano de 1801 por ordem do Capitão - Gereral D. João Manuel de Menezes, mostra a
composição arquitectonica e organização das bandas edificadas, edifícios públicos e seu estado de conservação,
em alguns casos, embora os edifícios estejam desenhados conforme projecto inicial, estão identificados em estado
de ruína ou demolição. Mapa 51x68cm.Mapas da Perspectiva da Igreja e Quartéis da Aldeia de S. Jozé de
Mossamedes. 1801, Delson, Roberta Marx; Novas Vilas para o Brasil – colónia, Planeamento Espacial e social no
século XVIII, edi Alva-Ciord, 1997, Brasília
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Neste levantamento é visível, igualmente, um prolongamento das bandas edificatórias
alinhadas, pela direcção das bandas legendadas com as letras O e G.

Fig. 207, Perspectiva da aldeia de S. José de Mossâmedes da provincia de Goiás tirada no ano de 1801 por
ordem do Capitão - Gereral D. João Manuel de Menezes, mostra a composição arquitectónica e organização das
bandas edificadas, edifícios públicos e seu estado de conservação, em alguns casos, embora os edifícios
estejam desenhados conforme projecto inicial, estão identificados em estado de ruína ou demolição. Mapa 2º -
Cota 4Y/map.556, sem escala, data 1801,s.n., Mapa 51x68cm.  - Arquivo Nacional do Brasil(ANBR):
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O prolongamento destas duas bandas vai provocar um reposicionamento do
edifício da Igreja que fica agora reposicionada no centro deste conjunto urbano. É
ainda possível verificar, pelo desenho em perspectiva desta localidade, que o acesso
principal faz-se não pelo pórtico da Banda B/C , como estava previsto inicialmente,
mas pela rua lateral direita da banda C.

 Este acesso lateral vem a ser o elemento de composição principal da organização
dum percurso linear de crescimento urbano.

Aliás, verifica-se, a partir deste desenho, que o edificado junto do acesso, destas
bandas F e G, é mais qualificado e tem uma maior importância na consolidação do
tecido urbano, nomeadamente, no desenvolvimento das ruas laterais que partem da
praça.

Este segundo plano é mandado levantar, nessa data de 1801, e vai descrever as
patologias encontradas, nomeadamente através de identificação dos edifícios que se
encontram em estado de ruína. Neste levantamento é visível, igualmente, um
prolongamento das bandas edificatórias alinhadas pela direcção das bandas
legendadas com as letras O e G.

Este segundo plano é mandado levantar, nessa data de 1801, as patologias
encontradas, nomeadamente através da identificação dos edifícios que se encontram
em estado de ruína. Neste levantamento é visível, igualmente, um prolongamento das
bandas edificatórias alinhadas pela direcção das bandas legendadas com as letras O
e G.

.

Fig.208, Mapa das frentes edificadas da Igreja e Quartéis da Aldeia de S. Jozé de Mossamedes. 1801,sem escala,
data 1801,s.n., Perspectiva da aldeia de S. José de Mossâmedes da provincia de Goiás tirada no ano de 1801 por
ordem do Capitão - Gereral D. João Manuel de Menezes, mostra a composição arquitectonica e organização das
bandas edificadas, edifícios públicos Mapa 51x68cm;  mostra planimetria dos alçados das frentes da Praça de
Almeida, S. Jozé de Mossamedes, composição de suportada na repetição dum modulo de vão de porta de vão de
peito. Os topos das frentes da praça os edifícios são encimados por torreões de dois pisos. Os alçados das bandas
edificadas, norte e sul, apresentam um remate com cornijas. O alçado sul apresenta ainda pórtico com uma arcada
de dois níveisin, Delson, Roberta Marx; Novas Vilas para o Brasil – colónia, Planeamento Espacial e social no
século XVIII, pp.83, edi Alva-Ciord, 1997, Brasília, e Cota 4Y/map.556, Arquivo Nacional do Brasil(ANBR):
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É ainda de notar, neste levantamento, que este desenho mostra a representação e
composição dos alçados do edificado da praça. Essa composição evidencia as
diferenças altimétricas, e ritmos de composição distintos do edificado de carácter
excepcional e do edificado corrente. Há, nesses edifícios, a marcação dum sentido de
composição e de ritmo obtido pelos vãos de porta e vãos de janela que difere em
relação às funções destinadas. Por exemplo, as bandas habitacionais dos Índios têm
um ritmo marcado só por vãos de portas de acesso directo para a praça, que traduz
uma tipologia do fogo simples, enquanto na outra banda tem uma composição rítmica
definida pelos vãos de porta e pelos vão de sacada.

Assim, podemos dizer que nestes três casos destas aldeias e deste caso de Vila
Boa de Goiás, no âmbito, da arquitectura, do lugar, e da paisagem, existe uma
estruturação destas localidades em função dessa mesma articulação da morfologia do
seu edificado com o lugar e com o território. Ou seja, existe uma articulação directa
entre o sistema físico geo-morfológico dos sítios e os seus elementos morfológicos
potenciadores da estrutura edificatória que é territorial e urbana.

Há, nestes casos, a clara identificação da paisagem natural articulada com um
sistema morfológico edificatório. No caso destas três aldeias é um sistema mais
elementar, mas vai ter os instrumentos mínimos que permitem a identificação e
entendimento do processo de composição referencial. Este processo de composição
referencial que vai ser suportado pela articulação da topologia do lugar com o seu
traçado, com a sua estrutura fundiária do parcelamento fundiário, com as suas
geometrias, com o seu edificado e ainda com o seu sistema funcional.

 Na relação desta composição referencial vai ser visível a articulação entre os
elementos constituintes do espaço público e do espaço privado enquanto modelo
organizativo. Vai ser, ainda, visível a constituição do conceito  de limite do lugar
urbano, materializado pelo posicionamento do seu edificado excepcional e pelos
elementos constituintes do traçado urbano, das suas praças, e pelas suas ruas
principais estruturantes.

Considerámos com base na nossa investigação e na leitura documental, que
existem, nestes casos, um referencial potencial da memória do lugar público
suportado, precisamente, no entendimento do seu espaço público cénico e no seu
edificado mais público.

Essa identificação vai ser constituída pela morfologia duma imagem de cidade que
se suporta na topologia edificatória de forma articulada. Ou seja, articula a estrutura
física do lugar com os três elementos estruturantes dessa sua morfologia: a Rua
Direita, a praça e o edificado excepcional.

A Rua Direita é entendida como sendo o espaço de organização de percursos
encenados e de movimentos direccionados para o edificado excepcional; a praça é
entendida como sendo o espaço articulado com essa rua e que vai, aqui, ser
entendido como o espaço cénico de fixação duma centralidade e das permanecias; e
o próprio edificado excepcional de carácter público é o elemento que estrutura e que
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pontua de forma cénica o percurso estabelecido pela Rua Direita, e que, ainda,
pontua o espaço da própria praça.

Desta forma, comparando estes casos, em Vila Boa de Goiás vai ser mais evidente
a constituição das suas imagens referenciais suportadas pelo percurso da rua direita
e do seu edificado excepcional que marca nesse mesmo percurso nos pontos cruciais
desse mesmo percurso. Ou seja, esse edificado evidencia “as portas” da cidade, e
esse edificado define os eixos visuais e os limites dos espaços públicos e o limite do
traçado urbano. O edificado vai estabelecer de forma concludente ainda a fixação das
vivencias e das permanências nas suas praças.

Nos restantes três casos destas aldeias, muito embora a imagem referencial
pretendida fosse constituída pela praça, entendida como um todo, é visível que o
edificado excepcional, como vai ser, por exemplo, a casa destinada a alojar o
Governador, ou a igreja, marca esse espaço e esse mesmo eixo visual.

Vai ser ainda identificável que, mesmo tendo estas praças públicas características
morfológicas regulares quadrangulares, com acessos organizados pelo eixo de
simetria, vão ser constituídos pela mediatriz que passa pela igreja. Há um dos lados
da praça que tem um maior valor referencial.

Esse valor vai ser transposto ao nível do número e qualidade dos serviços
públicos. Esse eixo será, igualmente, assumido como sendo o eixo de ligação do
traçado urbano com o território. Vai ser sobre este eixo que se vai desenvolver a
sedimentação e expansão do edificado e do traçado urbano.

Nesse sentido, é perceptível, nestes casos, que há a absorção dum sentido de
percurso preferencial. Esse percurso vai ser dado pela a Rua Direita que coexiste em
simultâneo com a leitura da praça. Este processo vai ser aplicado, nomeadamente, no
caso da Aldeia de S. José de Mossâmedes onde é visível, pela carta de 1801, que
existe, inclusive, um processo de degradação de duas das frentes edificadas da
praça. A frente das habitações dos índios vai ser o elemento de expansão e de
desenvolvimento da terceira frente edificada que se apoia nesse sentido de percurso,
de rua e onde se encontra o edificado de carácter mais público. A quarta frente
constituída pela igreja e pelas suas dependências, prevalece como sendo a frente
visual cénica deste mesmo espaço.

Mesmo nestas aldeias mais regulares, podemos estabelecer que é identificável, no
processo metodológico de concepção do acto projectual, um entendimento com
propósitos e objectivos referenciais, dado pelo engenheiro militar, no âmbito da
personalização do seu acto de projecto.

Esse processo de concepção vai ter, como suporte desse acto, uma reflexão
mental de enquadramento científico dum modelo edificatório e urbano restrito e vai
ter, em simultâneo, a identificação e a classificação da diversidade do lugar e do seu
edificado excepcional e corrente, decorrente da diversidade das actividades humanas
pretendidas para este local.

É essa diversidade de objectivos e da geo-morfológica, por nós encontrada, que
constituem os factores que variam de lugar para lugar. Para que se possa identificar a
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forma topológica e a estratégica pretendida para esse lugar optámos por caracterizar
o seu edificado excepcional comum nas três aldeias, no âmbito das suas funções.

Essa estratégia topológica do edificado vai afirma-se determinante na composição
do edificado, em função da estrutura física do lugar e das suas componentes geo-
morfológicas e, ainda, vai afirmar-se em função dos percursos de articulação com o
território.

Assim, em ambos os casos, parece-nos ser real a aplicação duma ideia do acto
projectual suportado numa ideia de projecto de arquitectura. Esse projecto vai ter um
modelo urbano abstracto, de base regular, vai ter, na sua constituição conceptual, as
orientações régias, “por mais difíceis que fossem as condições encontradas nos
locais”, vai ter a aplicação dum referencial cívico com uma clara adaptação topológica
que é circunstancial na diversidade física dos lugares.

Essa adaptação topológica é estruturante, é obtida pela incursão, nesses espaços,
segundo a rua direita e a marcação topológica do seu edificado excepcional público.

É perceptível, na leitura destes documentos destes casos estudos, que há a
compreensão, do sentido prático e do sentido rigoroso e, ainda, do sentido económico
que estes projectistas-urbanizadores terão tido e que terão aplicado a estes lugares.

Aliás, cremos que é esse sentido perspicaz, verificado neste casos, que vai  ser
exigido e posto em prática por estes projectistas, por estes urbanizadores, como nos
relata um breve excerto da Carta de D. Luís de Albuquerque Mello Pereira e Cáceres,
4º Capitão General da Companhia do Mato Grosso,507 em Junho de 1776, sobre a
construção do Real Forte Príncipe das Beiras na Capitania do Mato Grosso, que
pensamos ser representativo da vontade, da política e do desenvolvimento sem
precedentes estabelecido pelo Marquês de Pombal, pelos Capitães Generais e pelo
quadro administrativo, neste centro-oeste, no interior do Brasil.

“ ... À Soberania e o respeito de Portugal que neste lugar se erga dos
Homens de El-Rei,  nosso Senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e
por mais trabalho que isso dê... é serviço de Portugal. E tem de se cumprir...”.

Este período vai pautar-se por um rigor e perfeição do cumprimento das normativas
régias impostas a esta Capitania, nestas aldeias, nos seus arraias e na sede da
Capitania, em Vila Boa de Goiás.

Esse rigor revela-se, ainda, com maior evidência no mandato do Governador
Cunha Meneses quando este assumiu, em 1778 o governo e o destino desta
Capitania. Este governador vai implementar algumas medidas de ordenação e
regulamentação edificatória e urbana que já haviam sido impostas, mas não foram
feitas cumprir. Estas medidas vão ser implementadas nas novas localidades, nestas
aldeias, bem como também, são implementadas em localidades já existentes como é
o caso de Vila Boa de Goiás e dos seus arraiais circunvizinhos. Este Governador vai
impor por reacção, às preexistências encontradas no lugar, de forma que toda a nova

                                                  
507 A Cartografia de Mato Grosso no Século XVIII, Casa da Ínsua, Castendo, Conselho de Penalva.
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construção vai ter de ser implantada e construída dentro do limite do plano urbano,
para que não houvesse a dispersão do edificado fora  do lugar urbano.

Com efeito, nestes documentos vai ser identificável essa imposição de forma que
as construções vão ser posicionadas nas frentes de ruas alinhadas já existentes. Ou
seja, com esta metodologia vai haver, intencionalmente, a consolidação do espaço, já
construído, ou a construir, mesmo quando a tendência de crescimento fosse linear.
Vai haver uma imposição dum plano que reordena essas frentes e que consolida de
forma regular, de forma mais urbana, os espaços memos qualificados que se
apresentam intersticiais, a essas linhas de expansão linear da cidade.

Estas medidas reactivas vão obrigar um realinhamento e uma uniformização dos
planos marginais de fachada que também vão ser uniformizados no âmbito das
construções existentes ou a construir.

Os espaços mais públicos, as praças, vão ser repensadas no âmbito dessa
uniformização, nomeadamente ao nível do edificado, que vai ser uniformizado pela
pintura duma cor comum. No caso de não ser viável, por motivos económicos, a
demolição desse edificado, que não se encontra dentro dessa normativa pretendida,
vai ser então encontrada uma outra solução adaptativa, restrita, mantendo a sua base
topológica, mas, por motivos de custo, vai ter de ser mais económica, e que atinja,
igualmente, esses objectivos de uniformização e de regularização pretendidos.

Estes objectivos de ordenação do edificado e do espaço urbano detectados
nas Cartas e documentos desses lugares, vão ser a causa dum objectivo maior que é
a transposição deste sentido de ordenança urbana no sentido de ordenança cívica.
Verifica-se que é esta ordenação do edificado e do espaço público que vai originar,
nestes lugares, também uma nova forma de vivencia, mais controlada, mais moderna
e mais civilizacional, e com isso vai haver, também mais benefícios directos para a
Capitania e para a Coroa.

Esta leitura mais civilizacional vai ser, igualmente, obtida pela introdução de
alguns equipamentos públicos com um carácter do lazer, com um carácter lúdico,
dada com da introdução de fontanários, como é exemplo, a introdução na Praça da
Câmara, em Vila Boa de Goiás, do seu passeio público arborizado e o seu fontanário
da Nossa Senhora da Boa Morte.

Estes equipamentos lúdicos vão estar associados à necessidade da
formulação da noção prazer e de deleite, segundo a noção de Tomas Morus que é
obtida pela vivencia corporal desses equipamentos e obtida pela experiência da
vivência dos percursos, captada através dos sentidos e da alma dos seus habitantes.
Esta forma referencial de prazer vai ser obtida pela vivência dos percursos
qualificados, segundo esta nova ordem, e pelos seus equipamentos lúdicos. Esta
forma urbana referenciada vai ser, ainda, conciliada com uma outra ordem de prazer,
o prazer religioso, que já vigorava anteriormente, e que é obtida pela vivência dos
equipamentos religiosos e dos percursos religiosos, ou seja, pelo percurso efectuado
entre edifícios religiosos, pelas procissões religiosas. Assim, podemos estabelecer
que há como objectivo maior. Estas vivências aparecem agora conciliadas e
articuladas com os lugares  de permanência e com os percursos religiosos e lúdicos.
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A análise morfológica comparativa efectuada com base numa abordagem
presencial.

 .  Os planos e o edificado de sete lugares da antiga Capitania de Goiás: –
Vila Boa de Goiás; A Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos Índios
Acruâs; - O Arraial do Corgo de Jaraguá; - O Arraial de Meia Ponte; - O Arraial de
Pillar; - O Arraial Corumbá; e O Arraial do Bonfim.

Esta abordagem analítica comparativa vai ser efectuada segundo a abordagem
presencial em relação aos lugares seleccionados. Tem em conta, o processo de
enriquecimento instrumental (PEI) obtido quando percorremos estes lugares urbanos.

Considerámos com sendo elementos estruturantes desta metodologia, a leitura
duma realidade do lugar, associada à sua topologia edificatória, nomeadamente,
suportada no seu património edificado e na sua articulação com o território. Como tal,
estabelecemos um conjunto de percursos referenciais que nos permitem
compreender e identificar essa articulação do percurso territorial com o percurso
urbano, e com o seu edificado excepcional e corrente.

 . VILLA BOA DE GOYÁS

A evolução morfológica do lugar do
seu edificado.

Vila Boa foi elevada à
categoria de cidade em 1818. É hoje
designada por cidade de Goiás. Após
1782, e até a essa data de elevação a
cidade, a evolução do plano, não sofre
grandes alterações ao nível da estrutura
preexistente urbana, nem sofreu grande
desenvolvimento de expansão e
ampliação. Para esse facto, contribuiu a
passagem da Capital do Estado de
Goiás para a nova capital, Goiânia, que
vai arrastar consigo a máquina
administrativa e, consequentemente, as
suas gentes.

Tendo em conta os elementos
obtidos a partir de fotografias e textos
de 1978,508 e agora tendo em conta os
elementos recolhidos no local, no ano
de 2002, podemos considerar que,
morfologicamente o seu centro urbano
não sofre, aparentemente, significativas
alterações. No entanto, dado que as

                                                  
508 PAIVA, Antônio Callado de, - Vila Boa, Cidade de Goiás, Rev. Geográfica Universal, Bloch, Editores S.A., 1978,
Rio de Janeiro.

Fig.209, Descrição do número de pessoas, fogos de
casas e casais existente em Vila Boa - BERTRAN,
Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás
em 1783, pp.113, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto
de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da
Universidade Católica de Goiás  e de outras entidades
cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ.
Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.
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funções dos seus principais equipamentos públicos foram alteradas, já se nota uma
alteração das vivências habitacionais, e da alteração dos usos da administração local.
No entanto, em relação as vivências dadas pelos costumes, nomeadamente, nas
suas manifestações religiosas, folclóricas e efemeridades, os Reinados dedicados a
Santa Bárbara, as danças dos Índios e as Cavalhadas, que remontam as lutas dos
Cavaleiros Lusitanos contra a Cavalaria Moura, parece-nos que não há grandes
alterações, pois continua a ser visível a importância dada pela comunidade a estas
manifestações culturais e religiosas.

 Talvez a alteração maior em relação encontrada à carta e ao plano, seja o
reforço da vivência urbana, transposta agora para junto do Rio Vermelho, junto o
antigo cais fluvial, agora designado por Rua Dom Prudêncio. Ou seja, há um aumento
das vivências deste eixo que se encontra localizado na rua marginal paralela ao Rio
Vermelho.

Fig. 210 - Planta da Capital de Goyáz com a introdução do caminho ferro projectado. Carta da planta de
Vila Boa de Goiás que mostra o projecto da localização da Estação de Comboio e do percurso do caminho
ferroviário na margem norte – projecto não concretizado. cota 23.01.2069, S.d. copiada em 1920, Ministério Militar,
Arquivo Histórico do Exercito do Brasil, Palácio Duque de Caxias (AHE/mapoteca):

Este eixo vai ser compreendido e delimitado pelo percurso entre a Praça
Vinicius Fleury e a Praça da Bandeira, entre o edifício da Rodoviária e o edifício da
Prefeitura. Este percurso tem como elementos de marcação morfológica, para além
desses dois edifícios, o edifício do mercado, o gabinete local do IPHAN sediado na
antiga casa do Bispo, a Igreja de São Francisco, o Banco do Brasil, o edifício da
Secretaria da Promoção Social, um hotel, alguns serviços e na margem oposta o
Hospital de São Pedro de Alcântara.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 367

Morfologicamente, o centro histórico mantém-se com as mesmas características,
sensivelmente idênticas às iniciais previstas em 1782. Ou seja, este centro mantém-
se com as características pretendidas para o desenvolvimento realinhamento e
expansão do plano de 1782. Mantém-se a leitura referencial da composição da
estrutura urbana associada aos seus edifícios representativos, previstos no plano do
século XVIII, já referidos, e cujo elementos morfológicos estruturantes
topologicamente se mantêm.

As principais diferenças nesta área confinada do centro histórico surgem ao nível
do edificado e das suas funções. Efectivamente, alguns edifícios virão a ser
demolidos por razões naturais, por enchentes, ou por falta de manutenção, como é o
exemplo da Igreja N.ª S.ª do Rosário e da Igreja da N.ª S.ª da Lapa que foram
demolidas e que no seu local são erigidas novas construções, como é exemplo,
respectivamente, da nova Igreja do Rosário e da Cruz de Anhanguerra ou ainda, da
Igreja Matriz, reedificada parcialmente após a Guerra do Paraguai e concluída em
1998.

Noutros edifícios vai alterada a sua função inicial, como é o caso da Câmara
Municipal e Cadeia que é hoje o Museu das Bandeiras. O Quartel da Guarnição vai
ter, também, a sua função inicial alterada. Teve, entretanto, a função de hospital, mas,
neste momento não tem nenhuma função. Neste último edifício está prevista para
breve uma intervenção arquitectónica ao abrigo do programa Federal Monumenta
que, em principio, transformará este antigo quartel em pousada turística.

Foram introduzidos alguns novos equipamentos como o Coreto com
características barrocas, que foi erigido na Praça da Liberdade, ou ainda o também
designado o Largo do Chafariz (antiga Praça da Câmara) onde vão ser introduzidos
um conjunto de jardins geométricos em seu redor junto do Chafariz de Cauda da Boa
Morte.

O texto de Antônio Callado de Paiva509 dá-nos, ainda, algumas referências das
vivências dos finais dos anos setenta deste século, que passamos a citar:
“... Um velho livro sobre a cidade de Goiás assim começa, em seu prefácio, Senhores,
honra tanto nos move em apresentar-vos um justo e fiel quadro de esta Vila Boa, das
Minas dos Goiases, que generoso e querido berço donde se forjou a têmpera d´uma
gente audaz e valorosa, de estirpe tão nobre como tem sido e é a dos goianos... .
Caminha-se por sobre as pedras coloniais que calçam ruas estreitas, aconchegadas,
amigas. Sente-se toda a beleza do pôr-do-sol avermelhado a serra Dourada.
Atravessa-se o Rio Vermelho, pela Ponte da Lapa, diante da Cruz de Anhanguera, e
entra-se pela porta sempre aberta de velhas casas onde vivem poetas, doceiras e
contadores de histórias. Vai-se a Praça da Liberdade ouvir a retreta com a Banda de
João Teles, conhecer a gente, e deleitar-se com um dos mais ricos tesouros, que o
Brasil colonial nos legou - a Cidade de Vila Boa das Minas dos Goiases....”

Hoje, os factores de alteração advêm da introdução no espectro do centro histórico
da cidade, do eventual aumento da actividade sector do turismo, uma vez que a

                                                  
509 PAIVA, Antônio Callado de, - Vila Boa, Cidade de Goiás, Rev. Geográfica Universal, Bloch, Editores S.A., 1978,
Rio de Janeiro.
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cidade histórica foi classificada e delimitada recentemente pela Unesco, sendo-lhe
atribuída o título de Património da Humanidade.

Fig. 211, Planta actual de Vila Boa de Goiás, Cidade de Goiás. Projecto Monumenta, coordenação estadual do
projecto de Goiás.

Podemos ainda verificar, com base na leitura no levantamento da Carta actual de
Goiás, que esta carta define um novo perímetro urbano de Goiás, mais alargado.
Neste âmbito, da morfologia edificatória e urbana, hoje, a cidade e o seu edificado
expandiu-se consideravelmente já para fora dos limites da área prevista de expansão
deste plano do século XVIII e da área considerada como tampão ao centro histórico.

Esta expansão dá-se condicionada pela mesma estrutura hidrográfica e orográfica,
que vai continuar, tal como no primeiro plano, a delimitar a estrutura de composição
do lugar. Essa delimitação continua a ser imposta, decorrente das suas
características naturais já referidas e, impedindo, assim, a expansão do lugar em
algumas direcções.

É possível verificar, pela planta actual desta cidade, e pelo nosso levantamento
fotográfico, que a área de expansão vai delimitada, principalmente, pela sua geo-
morfologia. Ou seja, a norte, o limite urbano é dado pelas condicionantes orográficas
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da Serra Dourada e pelo Córrego Lapinha. A sul, a expansão urbana é delimitada
pelo Rio Bacalhau e pela Serra Dourada. A leste, a expansão é limitada pela Serra
Dourada e pelo Córrego Manoel Gomes. E a oeste esta expansão vai ser delimitada
pelo Córrego da Bagagem e pelo Rio Vermelho.

Fig. 212, Vista aérea de Vila Boa de Goiás, articulação topológica da posição do edificado (patrimonial)
referencial com a geo-morfologia física e com a marcação das “portas” de acesso à vila das três direcções
territoriais: Vila de Cuiabá, Arraial da Barra e Meia Ponte.

Podemos, ainda, verificar que o Córrego da Prata, que se localiza já, no seio da
área expandida, vai continuar a ser um factor de limitação e de estruturação dum
limite, dum primeiro círculo de expansão da cidade. É igualmente visível que, hoje, a
envolvente natural deste córrego é parcialmente absorvida pela nova malha urbana,
mas vai provocar grandes descontinuidades ao nível do tecido urbano e edificado do
Bairro do Rio da Prata.

Podemos estabelecer que é igualmente decorrente das diversas descontinuidades
e irregularidades da estrutura hidrográfica e orográfica que vamos presenciar uma
maior irregularidade morfológica de alguns desses novos quarteirões localizados
nesses novos bairros. São exemplos: o Bairro do Rio da Prata, o Bairro de São
Vicente, o Bairro de Santo Amaro, o Bairro da Serra Dourada, o Bairro João Francisco
e o Bairro Araguary.

Podemos, ainda, verificar, que vai ser nos locais mais periféricos, em relação ao
centro histórico, e mais próximos do limite do perímetro urbano, que vamos encontrar
um conjunto de novos bairros que têm um conjunto de características morfológicas
mais regulares. Estes novos bairros apresentam um conjunto de características
assentes numa tipologia de quarteirão rectangular regular, com uma orientação
direccionada em relação a geo-morfologia predominante do local e organizados em
torno dum seu centro mais público, do seu largo, ou da sua praça.



A análise morfológica comparactiva efectuada com base numa abordagem presencial Capitulo  7

370

Fig. 213, Carta da área de intervenção de reabilitação urbana e dos projectos de recuperação do edificado
excepcional associados ao programa Federal Monumenta. Identifica a rosa a área classificada como património
mundial e ainda o edificado patrimonial de referencia( letra A a K).

São exemplo, os seguintes bairros que apresentam essas características
morfológicas mais regulares: o Bairro da Vila Lions, o Bairro do Aeroporto, o Bairro
Rio Vermelho, o Bairro Vila União, O Bairro Jardim Paraíso, o Bairro do Bacalhau, o
Bairro Vila Ângelo, o Bairro Jardim de Vila Boa, o Bairro Sul, o Bairro Vila Isabel e o
Bairro Dom Bosco.

No entanto, muito embora se possam considerar estes bairros com características
regulares, não é visível a existência duma leitura de conjunto entre o seu edificado ou
não é visível a existência da leitura dum plano que seja estruturado duma forma una,
nomeadamente, na relação com o seu núcleo urbano histórico classificado como
sendo património mundial.

Nesse âmbito desta abordagem analítica presencial estabelecemos como
estruturantes os seguintes percursos urbanos de articulação com o território e com as
antigas Estradas Reais:- O percurso composto pela Praça da Casa da Câmara, pela
Praça do Palácio e pela Rua Direita e ainda pela Praça do Rosário (quadro 1, quadro
3 e quadro 4); - O percurso Ribeirinho do Cais Fluvial (quadro 2 e quadro 5) e as suas
ruas transversais (quadro 3 e quadro 7); e o percurso na margem poente/norte,
compreendido entre a Praça do Rosário e a Ermida de Santa Bárbara (quadro 6).
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O percurso das antigas Estradas Reais articulado com a Praça da Casa da
Câmara, com a Praça do Palácio, com a Rua Direita e com a Praça do Rosário.510

No nosso entendimento, podemos afirmar que o percurso de articulação das
quatro Estradas Reais,511 com a Praça da Casa da Câmara, com a Praça do Palácio,
com a Rua Direita e com a Praça do Rosário, evidencia a relação de estrutural de
movimento estabelecida entre o território, este lugar e o seu edificado excepcional. Ou
seja, são estes quatro percursos que advêm das Estradas Reais ligação às capitanias
circunvizinhas, aqui articulados com o percurso urbano, que nos permitem ter, em
sentido alargado, a clarificação da relação do território, com a geo-morfologia, com a
estrutura de composição da arquitectura e como desenho urbano como lugar.

Esta relação de articulação das quatro direcções territoriais, influi e marca
estruturalmente, o percurso articulado intramuros. Nesse âmbito, urbano, essa
relação é identificável através da estruturação e da composição dos elementos
edificatórios públicos de carácter excepcional, que estão associados a essas
direcções dos caminhos territoriais, e são articulados com a neo-morfologia do terreno
e do rio e têm ainda, uma relação complementar com as suas praças referenciais
topológicas.

Esta composição topológica, simultaneamente, edificatória, urbana e territorial, é
o elemento estruturante principal gerador da estrutura elementar de composição. Esta
leitura, hoje, pode ser transmitida pela sua relação espaço-temporal, dada pelo
edificado e pelo lugar público, referenciados com o período de fundação desta vila,
com o século XVIII.

Nesse sentido, tentámos encontrar a entrada, a porta da cidade, que está
associada às duas Estradas Reais, de Cuiabá e São Paulo. Podemos referir que a
primeira sensação entendível “de porta da cidade” é a própria Praça da Casa da
Câmara e Cadeia. Essa noção de limite e de entrada vai acontecer ao chegarmos à
Praça da Câmara quanto perspectivamos o percurso de entrada pela antiga Estrada
Real de Cuiabá.

Se entrarmos nesse sentido, ficamos com a sensação de que estamos a executar
o percurso de forma invertida. Essa sensação é originada pela existência dum
conjunto edificado, de carácter excepcional, que se posiciona, estrategicamente, na
organização do espaço virado para o vale e que, em relação à nossa posição, está
literalmente “virado de costas “ ao sentido da nossa entrada.

Esses edifícios vão-se posicionar de costas e estão “soltos” do restante edificado
de acompanhamento que compõe a praça e têm os seus alçados principais
orientados a poente. Esse posicionamento dá-nos o entendimento referencial dum
limite e, em simultâneo, interpretação duma articulação com uma progressão
espacial.

                                                  
510 Ver imagens no quadro 1, quadro 3 e quadro 4.
511 A sudoeste, encontramos a Estrada Real, de ligação desta vila de Vila Boa de Goiás, que era a localidade mais
a oeste desta Capitania, à Capitania de Mato Grosso, a Vila de Cuiabá; a sul- sudeste encontramos a Estrada
Real de ligação à Capitania de São Paulo; a norte, encontramos a Estrada Real de ligação ao Arraial da Barra,
ao Arraial de Pilar e ao último Arraial do Pontal; e a nordeste, encontramos a Estrada Real de ligação a Corgo
de Jaraguá e Meia Ponte e à Capitania de Minas Gerais.



A análise morfológica comparactiva efectuada com base numa abordagem presencial Capitulo  7

372

Fig. 214, Quadro 1, Vila Boa tendo como “porta” entrada o acesso por Sul.

Podemos afirmar que a orientação das fachadas principais é entendida com
sendo o elemento cénico de composição, e permite-nos, duma forma clara,
estabelecer a identificação topológica de dois pontos referenciais que balizam a praça
e permitem a identificação da ambiência e da função desta mesma praça, aqui
associada aos seus espaços vivenciais.

Mantendo-nos nesta mesma posição inicial tem-se a percepção visual que a
praça é bastante ampla, tem uma geometria sustentada na forma triangular em forma
de concha, tem um declive descendente para a linha de vale, que acentua esse
sentido, dum espaço que se fecha na direcção dum percurso central e que está
associado à marcação posicional de uma “mira” protagonizada pelo edifício da Casa
da Câmara e pelo edifício do Fontanário de Cauda.
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Esta mira permite o entendimento do percurso bivalente que encerra o espaço e,
em simultâneo, focaliza o sentido da continuidade, e da sua progressão.

Fig. 215, Quadro 2, Percurso entre a Rua Direita e a Praça da Casa da Câmara e Cadeia. Direcção
Norte/Sul.
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Esta bivalência permite-nos interpretar um espaço cujas características de
geometria estão associadas às duas Estradas Reais, à geo-morfologia que evoca um
afunilamento cónico de dois caminhos territoriais que se transformam num percurso
urbano e, ainda, no entendimento duma perspectiva morfológica, que algo mais vai
acontecer a montante deste lugar.

Fig.216, Fotografia aérea obtida por satélite, alt.28363 pés (ft). Google earth. Mostra o Lugar de Vila Boa e a sua
articulação com as ligações dos caminhos territoriais e a geo-morfologia.

Fig. 217, A estrutura física do território que se apresenta articulada e em sintonia com a topologia do Lugar que
aqui é evidenciada pela articulação dos percursos territoriais com os urbanos.
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Permite-nos ainda ter a leitura dum espaço aprazível, agregador e envolvente.
Com efeito, esta interpretação é dada pela forma geométrica do espaço, pela
harmonia tipológica do seu edificado, pela vivência associada ao edificado
habitacional, e pela leitura dialogante que este espaço tem com a sua topografia, com
a paisagem da Serra Dourada, que encerra o nosso último campo visual do território.

Neste espaço somos induzidos a permanecer numa experiência resultante da
vivência de um espaço amplo que é envolvente e decorrente do seu edificado. É-nos
possível aceder ao edificado, quando percorremos o espaço junto das frentes
edificadas, ou, ainda, dada a bivalência espacial, podemos ser levados a percorrer a
praça segundo o seu eixo de enfiamento visual que aponta para a linha do vale.

 Ao deslocarmo-nos em direcção ao edificado excepcional, enquanto
permanecemos junto do edificado corrente habitacional, compreendemos que este é
parte dum todo e que a partir deste ponto mais periférico, é ainda possível visualizar a
totalidade do espaço da praça.

À medida que nos deslocamos para o centro desta praça temos uma leitura clara
do nosso posicionamento no percurso - e da própria vivência do mesmo - que podia
ter sido efectuado em sentido inverso.

Com efeito, ao rodarmos cento e oitenta graus, é ainda mais evidente, a posição
estratégica da implantação cénica da fachada principal da Casa da Câmara e do
frontispício do Fontanário que remata e baliza o Passeio Público.

 Estes dois edifícios estão colocados, de forma isolada, e equilibrados, em lados
opostos, dentro do espaço da praça, no seu topo superior.

 Vendo o percurso, no sentido poente-nascente, verificámos que é inequívoca a
leitura morfológica. São estes dois edifícios, e as duas frentes convergentes
contínuas, dadas pela orientação das duas antigas Estradas Reais, que estabelecem
a organização topológica deste lugar.

Podemos dizer que é a composição destes edifícios e das duas frentes urbanas,
que consubstanciam a identificação do si-nuclear e do si autobiográfico da praça.

Esta composição é estabelecida pela articulação sequencial destes dois
pontos notáveis com a geometria das duas frentes envolventes. Ela estabelece um
sentido e orientação espacial de balizamento, de limite, de fronteira e, ainda, de
articulação de permanências e de movimentos. Permite-nos, ainda, percepcionar o
modo como faz parte dum sistema elementar de composição, segundo as
relações potenciais estabelecidas entre edificado excepcional, com a Estrada Real e
com a praça, aqui entendidas como sendo um sistema que permite uma memória
referencial na compreensão da estrutura pública de composição da cidade.

Dadas as suas funções museológicas, estes dois equipamentos assumem-se
como sendo parte do edificado que verifica, “in loco”, a experiência da mediatização
que é veiculada pelo seu carácter patrimonial. Essa experiência, nestes dois edifícios,
é aferida com a identificação dum espaço-temporal concreto reconhecido como
patrimonial.



A análise morfológica comparactiva efectuada com base numa abordagem presencial Capitulo  7

376

É perceptível que a vivência do património, deste lugar e do seu edificado está
aqui associada ao lazer e ao gozo do “extra - time”. Deste modo, é entendível que
este edificado excepcional detém uma capacidade de memorização e um poder
atractivo turístico interno e externo.

Podemos igualmente afirmar, que a leitura patrimonial deste edificado é reforçada
pelas suas características de diversidade que marcam o espaço e se destacam em
relação à homogeneidade do restante edificado da praça.

Esta diversidade é formal, dimensional, funcional, e posicional. A diversidade é
aqui considerada como topológica e positiva, dado que o restante edificado tem
características funcionais e morfológicas constantes, o que permite a potencialidade
do objecto de excepção aqui entendido como um facto urbano.

Esta composição referencial topológica que articula o diverso com o homogéneo,
permite-nos estabelecer que à medida que nos deslocamos neste percurso central, é
entendível um processo de comparações identificáveis da nossa consciência
alargada. E, desta forma, permite-nos identificar a estrutura morfológica e funcional do
que é comum, e do que é diferente, neste espaço. Esta leitura é obtida através do
processo da percepção do balizamento de cada par de imagens.

É visível que o seu edificado mais homogéneo está associado à função
habitacional, e envolve a quase totalidade da praça. Este edificado habitacional tem
um só piso, confina com um espaço de rua que é protegido visualmente, por uma
correnteza de árvores. Essa arborização reforça esse sentido de homogeneidade e
permite a constituição dum espaço de rua mais privado, semi-fechado e
individualizado na relação com a praça.

Este entendimento dum espaço associado topologicamente ao seu edificado
permite-nos afirmar que no nosso mapa cerebral não sentimos qualquer dificuldade
de compreensão dos sistemas referenciais existentes, e da orientação espacial.512

Também não vislumbrámos qualquer dificuldade na capacidade de
representação, de interiorização e de identificação do lugar associado ao edificado,
nem encontrámos qualquer elemento que induza, nesta percepção analítica, qualquer
disfunção patológica de comunicação que afecte a imprecisão da leitura deste lugar.

Continuando a caminhar sob o eixo central desta praça, segundo a bissectriz,
desta forma de base triangular, e em direcção, ao seu vértice, podemos estabelecer
que é perceptível a orientação inflectida da rua que faz a transição espacial entre esta
praça e a Praça do Palácio.

Essa inflexão direccional é feita em continuidade, pelos planos marginais das
bandas edificatórias da praça. Desta feita, o ponto focal onde convergem os outros
dois caminhos laterais que servem as bandas habitacionais, tem um sentido de

                                                  
512 Ver exemplos, obtidos sobre a orientação espacial segundo o programa de Enriquecimento instrumental (PEI)
de R. Feuerstein, em Victor Fonseca, Aprender a aprender, pp. 134 a 138, notícias editorial, 1996, Lisboa.
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declive descendente e permitem visualizar um novo edifício que sobressai na Praça
do Palácio pela sua grande volumetria, a Igreja Matriz.

Esta intenção de vislumbrar antecipadamente o novo lugar, uma nova praça, tem
um carácter estruturante na orientação espacial do percurso. Podemos dizer que, com
este suporte edificado referencial, somos como que guiados pela Rua Luís de Couto,
no entendimento do lugar central que se segue, a Praça do Palácio513.

A Praça do Palácio é o espaço central de maior concentração de edifícios
públicos. É um espaço que fixa as vivências e onde ocorrem supostamente os
acontecimentos mais públicos.

Em relação à praça anterior, podemos comparar e afirmar que é um espaço de
menor dimensão. Nesse sentido, tem-se um entendimento dum lugar que expressa
um sentido de contenção espacial obtida pelo edificado e pelos seus espaços
envolventes de geometria quadrangular.

Com efeito, é visível que as fachadas principais dos edifícios que estruturam
topologicamente este lugar têm um sentido de composição direccional, que converge
para um centro assimétrico. Este centro é coincidente com o eixo do percurso da Rua
Direita514.

Deste modo, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, o Palácio do
Governador515, a Igreja Matriz e a Casa da Ouvidoria localizam-se estrategicamente
de forma a fechar o espaço, e conferir-lhe um sentido de conjunto referencial e de
identidade patrimonial. Ao nível da geometria, deste espaço e das fachadas principais
deste edificado excepcional, é visível que os seus eixos centrais interagem entre-si e
estabelecem relações de composição direccional que se fecham e se auto-valorizam
perspecticamente.

No entanto, dado que é coincidente, o centro da praça com o eixo do percurso da
Rua Direita, é entendível que para além do sentido de contenção espacial, existe um
sentido de permeabilidade espacial. Há uma articulação da praça com uma
continuidade e com uma progressão espacial assegurada pela Rua Direita.

Estando nesse ponto de convergência dos dois eixos, da praça e da rua, é visível
a articulação dos espaços nucleares que estão associados às suas funções e ao seu
edificado. Esses espaços vão acolhendo o caminhante e em simultâneo balizando o
percurso. Também aqui, neste ponto, nota-se o enquadramento referencial produzido
pela marcação espacial e funcional da praça, do seu edificado e da sua envolvente
imediata. Este enquadramento é ainda obtido pela marcação dum limite perspectico,
que é dado em ambos os sentidos do percurso.

Os limites deste espaço são definidos pela Igreja de Nossa Senhora da Boa
Morte, a nascente e a poente pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada já
na outra margem do Rio Vermelho. Esta organização espacial expressa uma forte

                                                  
513 Praça que hoje é designada por Praça da Liberdade.
514  Rua que hoje é designada por Rua Moretti Foggia.
515 Palácio que hoje é designado por Palácio Conde dos Arcos.
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articulação como as linhas de declive do terreno e acentua enfiamentos visuais
finalizados em edifícios notáveis.

É este sentido de composição e de inserção topológica do edificado valorizado
pela geo-morfologia, que nos permite a compreensão do lugar, entendível como um
todo uno, entendível como uma referência da memória do lugar e nesse sentido
também entendível como um valor referencial patrimonial.

Fig. 218, Quadro 3, percurso da Rua Direita articulado com a Praça do Palácio, Igreja Matriz e Igreja da
Senhora da Boa Morte.
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  O percurso ribeirinho do Cais fluvial 516 e as ruas transversais.517

O percurso ribeirinho marginal ao Rio Vermelho é dado por duas avenidas, a
Avenida Dom Prudêncio, na margem nascente, e a Avenida São Pedro, na margem
poente.

É sobretudo o percurso efectuado na margem nascente, que no nosso
entendimento é gerador da estrutura elementar principal, de composição da cidade.

Este percurso é balizado, a norte, pela Prefeitura, pela Secretaria da Promoção
Social e pela Praça da Bandeira. Cruza o primeiro percurso da Rua Direita, no local
da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, entretanto já demolida, e onde hoje se localiza
o monumento da cruz de Bartolomeu Bueno, o “Anhanguerra”.

A sul encontramos o percurso compreendido entre a Ponte do Meio, a Rua de
Dom Cândido, que termina mais a sul, junto do mercado, junto da Praça Vinicius
Fleury, da Rodoviária e junto da antiga Casa do Bispo, hoje Gabinete do IPHAN.

Este percurso, nosso entendimento, é hoje, o segundo elemento principal
estruturante de Vila Boa de Goiás. E é, talvez, o percurso principal da vivência actual
da cidade Esta estrutura é identificável através dum conjunto pontos, balizados por
serviços e por elementos morfológicos referenciais patrimoniais constituintes duma
organização espacial.

Essa organização comparativa é igualmente dada, pela forma de organização
integrada da morfológica edificatória, urbana e territorial. Ou seja, é dada pela
organização espacial obtida pela percepção analítica, que é definida por um processo
de comparações, de classificações, e de entendimentos das relações familiares
formais/funcionais e temporais adjectivadas ao Cais Fluvial.

Tendo como base as imagens do quadro 2-3-5 e 7, nota-se que parte das
actividades e serviços públicos da cidade, descritos no primeiro percurso, passam a
integrar este eixo paralelo ao Rio Vermelho.

Com efeito, é visível esta alteração e a deslocalização dos usos e das vivências
em relação ao edificado referido no primeiro percurso, que passam para este eixo
ribeirinho.

Essa deslocalização funcional ocorre ora por terem sido extintas as funções
iniciais, nomeadamente, da Ouvidoria e Contadoria da Fazenda Pública, da Casa da
Fundição, e do Quartel Militar, ora por terem-lhes sido dadas novas funções
museológicas, como é, por exemplo, a Casa da Câmara e Cadeia, o Palácio do
Governador, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, e o Fontanário de Cauda.

Podemos afirmar que este percurso ribeirinho, antigamente dignado por Cais
Fluvial, assenta morfologicamente, no traçado e no edificado do plano organizacional

                                                  
516  Ver quadro 2 e quadro 5;
517  Ver quadro 3 e quadro 7;
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desta vila, desenvolvido em 1782. Ou seja, no âmbito morfológico este percurso que
se desenvolve paralelamente à linha irregular do rio, não é estruturante, pois é
entendido, como sendo uma barreira física. No entanto, actualmente, é entendido
como o eixo gerador das principais actividade administrativas e comerciais deste lugar
urbano.

Fig. 219, Quadro 4, Linha de vale e o Rio Vermelho, Percurso Marginal Ribeirinho associado ao Cais Fluvial.

Iniciámos este percurso pelo edifício da Prefeitura. Este edifício localiza-se no seu
topo nordeste. Deste ponto, que considerámos como um limite urbano e um charneira
da serra, podemos observar, quase na sua totalidade, a forma irregular e contínua de
como é produzida a interferência morfológica, causada pelo Rio Vermelho e a forma
como é pontuado o percurso.
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Observando o curso do rio é facilmente identificável a forma de organização deste
percurso que nos é dada pela linha de continuidade do rio e pela marcação do
edificado que pontua estruturalmente este percurso. Essa localização estruturante do
edificado de referência ocorre nas extremidades do percurso e nas intercepções
principais da malha urbana com o rio.

Essa marcação compassada da intercepção do rio é definida pelo edificado que
funciona como sendo uma rótula de articulação associada as ruas transversais e em
simultâneo funciona como uma baliza do percurso principal marginal que é
seccionado estruturalmente nesses pontos, por quatro pontes: A Ponte Cambaúba
(demolida pela última cheia), a Ponte da Lapa (Ponte do Meio), a Ponte  do Marinho
(demolida pela última cheia), e a Ponte da Rodoviária.

Com efeito, verificámos que as quatro pontes marcam o cruzamento do percurso
ribeirinho em pontos chaves da referenciação da cidade.

A primeira ponte é uma porta e um limite do lugar urbano. Esta porta está
associada ao percurso territorial da Estrada Real que dava acesso ao Arraial de Ouro
fino e a Meia Ponte, e está associada à Rua Bartolomeu Bueno que define o início do
acesso à Praça do Rosário e ao do percurso principal da Rua Direita.

A segunda ponte, a Ponte da Lapa, (do meio) é a ponte que absorve e articula o
eixo principal estruturante estabelecido pela Rua Direita e pelo percurso principal
ribeirinho.

Neste ponto é visível a forma como a Rua Direita associada ao seu edificado de
excepção estrutura e a articula a cidade alta com a cidade baixa. Neste ponto
rodando cento e oitenta graus é perceptível a leitura da articulação geo-morfologia
que é estabelecida entre os espaços estruturantes do lugar e a forma de valorização
do seu edificado.

É visível a valorização topológica do enfiamento perspectico altaneiro organizado
em sentidos opostos, dado pela Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, e pela Igreja
da Nossa Senhora do Rosário. É ainda visível o enfiamento perspectico de
fechamento do espaço dado pela Casa do Bispo, e pelo edifício da Prefeitura, situado
em lados opostos deste percurso ribeirinho.

Estes quatro edifícios estabelecem, assim, uma articulação referencial finita
desses dois eixos, eixo longitudinal e transversal, e permitem o entendimento da
cidade vista como um todo. Ou seja, são aqui entendidas as comparações e as
classificações familiares espaço-temporais que nos permitem uma orientação espacial
e a formação da consciência da imagem do lugar.518

A terceira ponte, a Ponte do Marinho, estabelece mais um fraccionamento do
percurso ribeirinho. Este fraccionamento está associado a referenciação da

                                                  
518 Ver os exemplos dados sobre a classificação, as relações temporais segundo o programa de Enriquecimento
instrumental (PEI) de R. Feuerstein, em Victor Fonseca, Aprender a aprender, pp. 143 a 149, notícias editorial,
1996, Lisboa
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articulação de continuidade da Rua Hugo Ramos com a Rua Couto Magalhães e,
transversalmente, com a intercepção da Avenida São Pedro com a Avenida Dom
Prudêncio. Este atravessamento é pontuado, estrategicamente, em ambos lados do
rio.

Fig. 220, Quadro 5 – Percurso ribeirinho e o percurso da Rua Direita- hoje, marcado pelo monumento da
Cruz da Bandeira de Bartolomeu Bueno, pela Ponte do Meio e ainda balizado pelos limites visuais dados pela
Igreja da N.ª S. ª do Rosári,o na margem Norte e pela Igreja da N.ª S.ª da Boa Morte na margem Sul.

Na margem norte, este local é marcado por um edifício de carácter excepcional
de dois pisos. Esse edifício é o Hospital de São Pedro de Alcântara. Este hospital está
localizado no gaveto da Rua Hugo Ramos com a Avenida São Pedro e baliza este
ponto espacial. Na margem sul, o edifício com maior volume é o Banco do Brasil. Este
banco posiciona-se no gaveto estabelecido pela respectiva avenida com a Rua Couto
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Magalhães. Esta última rua culmina no enfiamento visual marcante da fachada lateral
da Igreja Matriz.

Fig. 221, Quadro 6, Rio Vermelho e o Percurso ribeirinho marginal, na margem norte junto da ponte do
Marinho( demolida pela cheia de 2002);  O Hospital e a Casa do Bispo, na margem, assumem-se como uma rótula
do rio.

A última ponte, a Ponte da Rodoviária, não faz parte do plano de melhoramentos
urbanos do ano desenvolvido em 1782. Neste plano do século XVIII, este local era
entendido como sendo um limite urbano e não havia continuidade entre as suas
malhas urbanas.

Com efeito, hoje é ainda entendível, neste lugar, um sentido de limite urbano, na
referenciação espaço-temporal, sobretudo no sentido poente. Esse limite é ainda dado
pela Av. Rio Vermelho, na margem norte e pela Rua 15 de Novembro, na margem sul
que eram as ruas limítrofes do plano. No entanto, é agora visível que esta nova ponte
estabelece a articulação norte e sul, do percurso de entrada e saída do lugar.
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Com efeito, esta nova ponte, está agora associada à Praça Pe. Arnaldo e à Praça
Vinicius Fleury (praça da rodoviária), e articula as duas margens do rio.

 Esse sentido de entrada, de porta nova, é estabelecido pelos equipamentos
comerciais e serviços urbanos que se fixaram na proximidade deste ponto da cidade.
Esse sentido de porta é também evidenciado pela forte circulação viária e de
pessoas.

Essa forte vivência, em circulação, decorre da presença dum edificado com
funções específicas mais públicas, como é exemplo, o matadouro, a rodoviária, o
mercado, os bazares e as oficinas.

Podemos verificar, que neste lugar específico, não há a necessidade da
compreensão espacial, decorrente da percepção e da consciencialização dos seus
valores edificados patrimoniais. Esse facto ocorre dado que a referenciação é aqui
entendida segundo uma ordem funcional.

  Com efeito, os valores patrimoniais que poderiam ser dados por exemplo, pela
casa do Bispo e pela Igreja São Francisco de Paula, são remetidos para um segundo
plano de entendimento. Este edificado só aparece literalmente nas “costas” da leitura
do lugar.

Este sentido de “costas” evidencia a intencionalidade do plano inicial que é
entendido, no âmbito local, segundo uma forma referencial protagonizada no sentido
dum percurso centrífugo, do centro para a periferia, pois, o sentido centrípeto, de fora
para dentro, só é sentido nos percursos primários geradores da malha urbana que
estabelecem uma articulação com o território.

Fig. 222, Quadro 7, Ponte da
Rodoviária vista como
sendo o final do percurso
ribeir inho. Leitura do
p e r c u r s o  r i b e i r i n h o
perspectivado no sentido
poente –nascente.
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 O percurso na margem poente/norte, compreendido entre a Praça do
Rosário e a Ermida de Santa Bárbara519

Considerámos este percurso tendo como referência os pontos de composição, de
convergência e de ancoragem, da margem poente/norte, ou seja, a Igreja do Rosário
e a Ermida de Santa Bárbara.

Iniciamos esse percurso a partir da praça triangular, a Praça do Rosário.

Estando nesta praça é visível o sentido de ancoragem que este espaço tem, na
convergência das diversas direcções urbanas e territoriais. Posicionando-nos junto da
igreja é possível verificar a relação bipolar que este lugar estabelece com a
organização das direcções da margem norte e verificar a sua forte articulação com a
outra margem da cidade, com a Rua Direita, que se apresenta, como já foi referido,
transversal ao rio e à zona baixa da cidade.

Neste ponto, temos uma leitura bivalente, centrípeta, de captação das duas
direcções de articulação com o território, da direcção do Arraial da Barra e de Pilar e
da direcção do Arraial de Ouro Fino, de Jaraguá, e de Meia Ponte, que se fundem
neste espaço e convergem para a Rua Direita. Mas, por outro lado, sentimos a
vivência dum espaço com características centrífugas. Ou seja, a igreja é igualmente
identificada como sendo o ponto de orientação que permite a derivação entre os dois
percursos territoriais, e a nova direcção do percurso da Rua Direita. Estas direcções
fixam a identificação da estrutura elementar de composição, desta malha urbana da
margem norte.

Assim, é-nos permitido entender, que este espaço e a sua igreja são
compreendidos como tendo um leitura referencial. Essa referenciação dá-se a dois
níveis. Dá-se pela sua forma, que é organizadora da leitura de dois percursos
territoriais, e dá-se a um nível local, em que a sua forma é geradora dum percurso
principal de composição linear e dos arruamentos locais.

A noroeste, no outro limite oposto deste percurso, temos o outro elemento de
considerámos como expressivo e identificador duma referência desta margem, o
Outeiro de Santa Bárbara e da sua Capela.

Com efeito, sentimos que existe uma convergência de duas avenidas que partem
do centro para a periferia e se fundem neste edifício. Este ponto edificado gera uma
nova direcção dum percurso de ligação territorial ao arraial mais próximo.

No sentido oposto do percurso é visível que esse sentido referencial é dado pela
ligação deste percurso territorial de ligação que, quanto toca este espaço, se divide
em dois percursos urbanos, o percurso descendente de ligação à Praça do Rosário e
o percurso descendente que se dirige a Ponte da Rodoviária.

Dada a posição altaneira desta colina, em relação à cidade, é possível ter deste
ponto de vista, um entendimento da cidade como um todo, nomeadamente os seus

                                                  
519  Ver o quadro 6.



A análise morfológica comparactiva efectuada com base numa abordagem presencial Capitulo  7

386

limites espaço-temporais520. É ainda possível ter, em simultâneo, a leitura da própria
posição topológica que é intencional, é assumida pela colocação desta capela no topo
do percurso. Também aqui, é a orientação da fachada principal deste edifício, a sua
escadaria, e o seu espaço envolvente, virada para o vale e para o rio, que gera esse
sentido de “porta” do lugar urbano.

Assim, esta leitura posicional deste edificado clarifica a relação de transição da
paisagem territorial com o percurso urbano.

Fig. 223, Quadro 8, Percurso estruturante na margem Norte, obtido pela marcação topológica da Igreja da
N.ª S. ª do Rosário e Ermida de Santa Bárbara.

                                                  
520  São daqui visíveis os limites geo-morfológicos, morfológicos e espaço-temporais. Ou seja, são visíveis os
seguintes limites: - os limites do edificado e da sua envolvente anteriores ao plano desenvolvido em 1782; - os
limites estabelecidos pelo próprio plano; os limites da zona de transição e tampão do plano do século XVIII; e os
limites dos novos bairros desenvolvidos já no século XX.
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 - As leituras das patologias não detectadas ou inexistentes.

Como verificação metodológica final do estudo de Vila Boa de Goiás, da nossa
avaliação da estruturação, da identificação das estruturas de suporte do lugar,521

podemos ainda fazer essa confirmação final através um processo de comparação por
oposição, a partir da nossa leitura das patologias não detectas  que considerámos
serem inexistentes. 522.

Nesse sentido, podemos referir que não nos pareceu que os elementos
referenciais, mencionados, gerem uma leitura e identificação difusa e hesitante, tanto
do entendimento do particular, do edificado, como do geral, do lugar.

Não foi detectado, nesta abordagem metodológica projectual suportada na
redução, na simplificação e na utilização dos meios mínimos estritamente
necessários, para a estruturação referencial, nenhum edifício que origine
comportamentos exploratórios desplanificados, impulsivos e assistemáticos.

Não sentimos, nesse edificado, a existência de elementos referenciais que não
fossem propositados, e determinantes num entendimento duma estruturação simples
e elementar. Nesse sentido, não nos pareceu existir a falta de elementos referenciais
que originem a falta ou a disfunção de conservação de constâncias morfológicas.

Não encontrámos, no posicionamento deste edificado, em relação à articulação
com a sua geo-morfologia, nenhuma patologia, que implique a disfunção de
orientação espacial e que origine a falta de identificação de sistemas estáveis de
referência com os quais se estabelecem organizações topológicas e euclidianas.

 No entanto, no âmbito da adequação da geo-morfologia considerámos que, no
percurso ribeirinho, há um desajuste do posicionamento edificado mais
contemporâneo com leito de cheia do Rio Vermelho. Ou seja, foi criado um espaço
canal edificado que não permite o escoamento fácil das águas, deste rio, nesse
período sazonal das chuvas. Este preocupação, da não ocupação urbana do leito de
cheia e a colocação do edificado só em “terrenos enxutos” é bem evidente no
processo metodológico projectual do plano do século XVIII. Nesse sentido, o edificado
patrimonial, a Casa do Bispo e a Igreja de São Francisco de Paula, por exemplo,
encontra-se implantado em cotas mais elevadas do terreno.

Não visualizamos nestes percursos, no edificado e nas suas envolventes nenhum
factor referencial temporal que carecesse ser introduzido para que se estabelecessem
os elementos referenciais estruturantes desse âmbito espaço-temporal.

Como elementos dissonantes, em nosso entender, existem dois factores que
provocam alterações espaço-temporais que originam leituras distintas às previstas
inicialmente no plano.

                                                  
521 Leituras essas obtidas pela percepção, do input, do seu edificado topológico, patrimonial e do território, destes
vários percursos que considerámos, e cingindo-nos ao lugar delimitado pelo plano do século XVIII.
522  Ver quadro 2 – identificação das disfunções cognitivas segundo o programa de Enriquecimento instrumental
(PEI) de R. Feuerstein, em Victor Fonseca, Aprender a aprender, pp. 143 a 149, notícias editorial, 1996, Lisboa,
quadro que usaremos para aferir a nossa própria compreensão dos mecanismos de formação do campo
referencial do lugar.
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O primeiro factor é dado pela deslocalização funcional que ocorre no percurso
ribeirinho. Ou seja, existe um novo conjunto de edifícios que expressam diferentes
leituras espaço temporais, associadas às novas funções comerciais e de serviços
administrativos nucleares.

O segundo factor é a introdução duma vivência museológica e turística
protagonizada pela vivência do território, dos lugares e do edificado associados ao
património e ao lazer, ao gozo do “extra - time”. Esta alteração funcional estabelece
um novo entendimento do lugar, na sua relação económica com o consumo, e com o
poder atractivo do turístico, interno e externo. Essa alteração dá-se,
predominantemente, no sector do percurso da Praça do Palácio e da Praça da Casa
da Câmara.

No entanto, pensamos que essas diferenças não geram variações em mais do
que uma dimensão, nem originam a falta de precisão e perfeição de captação de
dados.

Com efeito, a alteração funcional museológica não provocou a alteração
morfológica do seu espaço e edificado, nem provocou a alteração dos usos e
vivências habitacionais das suas frentes edificadas que delimitam estes espaços. A
introdução duma nova centralidade, que ocorre junto do rio, não causará uma rotura,
pois, também aqui, esta leitura é marcada pela posição estratégica do seu edificado
patrimonial articulado com os seus eixos estruturantes.

E, como final desta avaliação, podemos considerar que também não
vislumbrámos, nos elementos referências, uma interpretação que origine ou dificulte a
formulação duma leitura ordenada da informação, pois, não nos são dadas várias
fontes de informação simultânea, que originem uma incompreensão do todo e das
partes e ou das novas partes.

 Como conclusão, podemos considerar que foram estruturantes, para o processo
de compreensão do lugar e do seu edificado, os dois processos de abordagem
interpretação do caso de Vila Boa.

Podemos afirmar que a leitura inicial obtida pela interpretação analítica
morfológica e documental, permitiu-nos obter um conhecimento alargado e
sistemático do processo metodológico do acto projectual, aqui suportado por um
programa régio e pelo acto do desenho. Esse processo permitiu-nos obter um
conhecimento que evidenciava a existência duma relação topológica entre o seu
edificado com o lugar, e que estabelecia uma relação de harmonia da sua geo-
morfologia e com os caminhos do seu território. Esse conhecimento permitiu-nos intuir
um conjunto de relações, que agora nesta segunda abordagem presencial analítica
estão associadas ao suporte do processo de captação da realidade espaço-temporal,
vividas pela interpretação da Arquitectura, do seu edificado e do lugar.

Esta segunda leitura, mais sensorial, e perceptiva “in loco”, permitiu-nos clarificar
essas partes analisadas na primeira abordagem, como um todo decifrável e permitiu-
nos a verificação da existência duma leitura coincidente, desse processo analítico de
base morfológica, com a leitura do processo intuído e vivido presencialmente.
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- A Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos Índios Acruâs.523

Também aqui começamos por realizar a leitura do território e do percurso inter-
urbano da mesma forma que nos é apresentado no lugar urbano de Amaurota, da Ilha
da Utopia, de Tomás Morus. Ou seja, percorremos o percurso territorial e
seguidamente percorremos um percurso intra-urbano nesse mesmo sentido do geral
para o particular e a partir do público para o privado.

Assim, primeiramente, percorremos o caminho territorial que liga Vila Boa a
Mossamedes e, seguidamente, tentámos localizar o caminho que dá acesso à “porta”
da cidade.

Fig. 224, Aldeia de São José de Mossamedes, estrutura física do território, é visível a estrutura hidrográfica e
o ligeiro afastamento da Aldeia em relação ao seu rio; é visível a cadeia montanhosa que vai originar um percurso
entre Vila Boa e Mossamedes paralelo a essa frente da Serra Dourada. Imagem aérea capturada por satélite, alt.
39710 ft (pés) Google Earth.

Considerámos como primeiro elemento referencial524 a identificação do ponto de
entrada, da porta. A identificação, desse lugar, permitiu-nos a obtenção da sua visão,

                                                  
523  Aldeia que hoje tem a designação abreviada de Mossamedes.
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a partir da relação de articulação do lugar urbano com a geografia do território, e com
a paisagem. Esse ponto, no nosso entender, é o largo triangular, que antecede a
Praça Almeida,525 e que hoje é designada por Praça Municipal Damiana da Cruz.

Este largo tem a função de convergência de duas direcções e reencaminhamento
do percurso urbano segundo um novo sentido, uma nova direcção. No nosso
entendimento, esta nova direcção é que forma o percurso principal estruturante
gerador da composição e, nesse sentido, designámo-lo por Rua Direita.

Seguidamente, tentámos identificar, igualmente por partes, com base da
experimentação e na percepção corporal, os vários elementos estruturais
constituintes. Nesse sentido, considerámos o percurso principal da Rua Direita e a
sua articulação com Praça Municipal e ainda a sua Igreja, como sendo os elementos
da identificação da consciência nuclear e da consciência alargada produzida pelo
lugar e pelo edificado.

No entanto, decorrente da identificação, obtida por esta experiencia in loco,  dada
pela educabilidade cognitiva e da sua adaptabilidade e modificabilidade cognitiva
estrutural,526 podemos afirmar que existe uma leitura estrutural divergente da leitura
obtida pela análise documental. Essa divergência ocorre dada a impossibilidade da
verificação obtida “in loco”, da experiência, e da mediatização, previamente adquirida,
veiculada pela documentação cartográfica e documental. Com efeito, grande parte do
edificado proposto nos vários projectos527 é hoje inexistente. Já no levantamento
referido de 1801, constatava-se que parte do edificado proposto já havia sido
demolido ou encontrava-se em estado avançado de ruína. Hoje, o único edifício de
referência patrimonial desse período é a Igreja Matriz.

                                                                                                                                                                                    
524 No nosso entender, a identificação desse ponto referencial, prende-se com a identificação do proto-si, do si-
nuclear e do si autobiográfico que nos permite constituir, a potencialidade e a capacidade de memorização, obtida
por esta experiencia in loco.
525  Esta praça foi mandada erigir na governação de D. José de Almeida de Vasconcelos, em 1774, e foi ampliada
e melhorada pelo Governador Cunha Menezes. Os melhoramentos prendem-se com a introdução de elementos
morfológicos edificatórios que reforçam a leitura urbana referencial desta praça. Nesse sentido foram introduzidos
torreões nos topos da praça, um pórtico principal de dois pisos que marcaria a entrada da praça e umas cornijas
decorativas aplicadas no edificado da banda sul e a norte. Serão ainda prolongadas as bandas laterais desta
praça. Este prolongamento permite que a igreja reforce o seu sentido de centralidade axial que agora é também
posicional.
526 Considerámos a modificabilidade cognitiva nas suas leituras micro, meso, exo e macro.
- 527  Mapa do Plano do ano de 1774, ob.cit. Mapas da Perspectiva da Igreja e Quartéis da Aldeia de S. Jozé de
Mossamedes. 1801, - mapas existentes no Arquivo Nacional do Brasil(ANBR): 1º - cota 10.01.2085, data1778,
Plano Equinographico da Aldea de S. Joze de Mosamedes, abitação dos Indios Acruâs que com incomparável zelo
da Fé Catholica e aumento de vassallos de Sua Mag. Fidellisima os reduzio em suas deligencias à sevelização o
Ill. E x.mo Sñr. General Joze de Almeida e Vasconcelos de Soveral e carvalho no anno de 1774 aumentandoce
esta povoação do dia 15 de Novembro do dito anno de 74 em que se marcou o terreno the 28 de Abril de 1778, o
dito Sñr. Mandou tirar esta planta cuja a aldêa se acha situada a 5 legoas distante de Vila Boa para a parte de
Sudoeste; com legenda explicativa e com a indicação das características e funções do edificado, mostra ainda, a
envolvente da aldeia com terrenos agrícolas;
2º - Cota 4Y/map.556, sem escala, data 1801,s.n., Perspectiva da aldeia de S. José de Mossâmedes da provincia
de Goiás tirada no ano de 1801 por ordem do Capitão - Gereral D. João Manuel de Menezes, mostra a
composição arquitectonica e organização das bandas edificadas, edifícios públicos e seu estado de conservação,
em alguns casos, embora os edifícios estejam desenhados conforme projecto inicial, estão identificados em estado
de ruína ou demolição. Mapa 51x68cm. Mapas da Perspectiva da Igreja e Quartéis da Aldeia de S. Jozé de
Mossamedes. 1801,
E  em Delson, Roberta Marx; Novas Vilas para o Brasil – colónia, Planeamento Espacial e social no século XVIII,
edi Alva-Ciord, 1997, Brasília.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 391

 Decorrente da não existência de edificado528 do período de fundação, que era
morfologicamente organizado e composto, como um todo uno, esta leitura morfológica
desta “fabrica regular”, não é verificável. Ou seja, dada a inexistência de edificado
desse período, não nos é possível obter dados que permitam um sistema de
comparação, ou que permitam o estabelecimento dum sistema de classificação,
segundo a relação existente entre os projectos propostos, e a nossa leitura “in loco”,
no sentido do entendimento comparativo da forma como estes objectos edificatórios
produzem na impressão vivida do lugar contemporâneo.

                                                  
528  Com a excepção da sua igreja como já referido.

Fig. 225 e Fig. 226, Interpretação topológica no lugar em relação ao seu edificado e território; desenhos referenciais
segundo a nossa visão morfológica do lugar da Aldeia de S.José de Mossamedes, transposta para esquiço e para
linguagem vectorial tridimensional.
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Contudo, decorrente da nossa leitura presencial, podemos considerar que a sua
praça é, ainda, um espaço de organização espacial referencial, dadas as suas
características de centralidade, de entidade espacial coesa e marcante deste lugar.

Esta nossa leitura de referência é suportada, no nosso entendimento, pela a
articulação geo-morfológica, do desenvolvimento progressivo da pendente natural do
terreno, como forma de valorização topológica do edificado excepcional, da sua
Igreja, na relação perspéctica da porta de entrada, e de quem entra e observa este
espaço.

Fig. 227, Aldeia de São José de Mossamedes, Quadro 1, Praça Almeida, e Igreja Matriz; percurso de identificação
das “portas” do lugar; identificação da centralidade; identificação da estratégia topológica obtida pela articulação da
geo-morfologia do território, com a estrutura urbana e com a marcação morfológica dos seus edifícios.

Neste caso, a valorização topológica não é obtida pela perspectiva axial
estabelecida pelo pórtico de entrada e a igreja, dada a inexistência do próprio pórtico,
e dada a inexistência do arruamento que lhe daria acesso, mas é dada pela
perspectiva em diagonal ligeiramente sobreelevada da Igreja, uma vez que o acesso
à praça, efectua-se pelo topo inferior direito, onde existiria um torreão, com maior
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expressão volumétrica, também ele inexistente. Aliás, não existe nenhum edifício,
com excepção da igreja, com esse propósito topológico de referenciar e de pontuar
verticalmente este espaço.

A valorização da praça é ainda entendível, decorrente das suas características
morfológicas, quadrangulares, regulares, uma vez que os alinhamentos das fachadas
do edificado actual se mantiveram.

Esse edificado hoje, é mais disperso, e as suas frentes não constituem bandas
edificatórias contínuas. No entanto, é ainda verificável o sentido de composição da
praça organizada segundo a sua geometria de base quadrangular, das suas
mediatizes, e sobretudo da sua diagonal que evidencia a direcção da porta de entrada
e da igreja.

 Esta geometria permite, ainda, a leitura da praça que é hierarquizada em duas
partes, subdivididas pela igreja e pelas alas laterais. Mesmo não sendo existentes as
alas edificadas que complementariam a frente edificatória da banda da igreja, é ainda
visível essa hierarquização de espaço da frente e espaço tardoz da igreja, com uma
consequente subdivisão espaço-funcional desta praça.

É igualmente visível que a frente mais edificada contínua é a frente lateral direita.
Este lado da praça tem uma frente edificatória mais coesa, está associada à
continuação do percurso direccional da Rua Direita e, neste ponto intercepta
lateralmente esta praça.

É nesta frente de edificado contínuo que acontecem as principais experiências da
mediatização obtidas pela vivência da actividade comercial e do lazer associados,
aqui, ao consumo, e ao seu poder atractivo interno. Esta leitura permite focalizar e
concentrar neste lado da praça, junto deste edificado, um maior número de vivências
de transeuntes e acontecimentos.

Podemos ainda referir que esta praça, tem características de vivência bivalentes.
Tem uma leitura clara de demarcação topológica, dum sentido de centralidade, de
demarcação dum limite e duma fronteira urbana, sendo entendida como um espaço
potencialmente aglutinador de funções e vivências públicas. Simultaneamente, esta
praça tem características associadas a uma forte transposição espacial que ocorre
em relação ao trânsito e ao movimento estabelecido, com o território, com o lugar e
com o edificado, marcado por este percurso que é definido, e é balizado, nesta praça,
por esta frente edificatória e pela igreja. O edificado desta frente de rua tem como
principal característica uma arcada que a unifica.

Assim, podemos dizer que existem de forma estruturada, duas camadas ou dois
estratos temporais aparentes. A primeira camada, é referencial e é identificável como
sendo um objecto de valor patrimonial, do lugar da memória529.

                                                  
529 Nesse sentido considerámos como instrumentos encontrados dessa leitura patrimonial a constituição dos
seguintes  elementos: - a existência duma identificação objectiva do lugar e da paisagem;

- a identificação do lugar, cénico e da sua memória como identidade referencial, obtida pela Praça Almeida;
- a leitura da Praça Almeida entendida como sendo o espaço público na cidade, na sua função social(ética,

estética e política);
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Esse estrato reporta-se ao período de fundação, ao século XVIII, e tem como
objecto um percurso que é territorial e que quando percorre a praça transforma-se em
percurso urbano.

                                                                                                                                                                                    
- a existência duma leitura desta praça e do percurso territorial, onde é clara a identificação dum sistema
morfológico elementar urbano, suportado numa metodologia projectual e onde são visíveis os instrumentos
mínimos utilizados na sua dimensão restritiva do modelo analógico referencial;

- a leitura desta praça como sendo o elemento da constituição do conceito de limite da cidade;
- a constituição dum conceito, e uma metodologia que se suporta na topologia da morfologia edificatória

articulada com a praça e com o percurso, no traçado, na estrutura fundiária do parcelamento e suas geometrias;
- o estabelecimento de tipologias edificatórias e o recurso ao sistema de modelo analógico;
. e a identificação do sistema funcional urbano e sua relação entre o público e o privado.

Fig. 228, Mapa da região da costa do Brasil,(parcial) com a representação do percurso terrestre entre
Vila Bela do Mato Grosso e Vila Boa de Goiás, Cartografia do Brasil, cota 881, Arquivo Histórico
Ultramarino, Lisboa.
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 No nosso entender, esta sua leitura patrimonial está associada à articulação
subtil que existe entre a geo-morfologia com o percurso nas suas vertentes territoriais
e urbanas, e que é decorrente da manipulação topológica do edificado excepcional
público, aqui sustentado pela praça e pela igreja. Esta leitura permite um sentido de
aprendizagem da paisagem e do lugar.

Este espaço e a sua igreja são, ainda, potencialmente classificáveis por
apresentarem, também, as características funcionais e morfológicas pretendidas para
estas “fábricas regulares” e como tal, esta Aldeia é, igualmente, um objecto
identificável como fazendo parte desta política de enquadramento cívico dos Índios,
desta região, deste mesmo período.

Fig. 229, Planta para a Aldeia de índios de São Jozé de Mossâmedes. Tem legenda com a identificação do
seu edificado e dependências. Mandada criar por D.  José de Almeida Vasconcelos, Futuro Barão de
Mossâmedes. Original na Biblioteca Mário Andrade, São Paulo. In BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da
Capitania de Goiás em 1783, pp.61, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do
Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás  e de outras entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica
e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997

No nosso entendimento, o segundo estrato temporal corresponde à leitura do
edificado corrente actual, que, em parte, assenta sobre o traçado da antiga aldeia.

Este edificado apresenta características heterogénias e confina, espacialmente, o
percurso principal e a praça.
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Estas características morfológicas díspares do edificado corrente não
provocaram, nem afectaram estas experiências do processo de referenciação de
motivação e de desbloqueio de incerteza. Para tal, não é alheia a forte compreensão
da identificação do primeiro estrato temporal, que constitui o lugar como um todo,
obtido pela articulação da geo-morfologia com a artificialização do lugar e da
geometria regular da praça.

Este edificado apresenta, ainda, ao nível funcional, características de espaços
comerciais locais, de acesso directo à rua, que, no nosso entender, não atingem os
níveis de referenciação que lhes permita ter uma leitura patrimonial, mas, mesmo
assim, pensamos que podem ser consideradas de referência cognitiva e
potenciadoras da consciência alargada do indivíduo.

Assim, sintetizando, esta experiência emocional-racional, agora vivida no local,
revelou-nos a capacidade que este lugar tem em absorver, na sua arquitectura
regular, as características físicas naturais do terreno, da sua topografia natural, do
terreno. E, ainda, a intencionalidade do afastamento relativo das condicionantes
hídricas, que permitem o posicionamento desta aldeia em terrenos mais planos e
mais secos.

Esta experiência permitiu-nos, ainda, comparar e poder verificar, o estado de
desenvolvimento morfológico, deste lugar na acção do tempo, e verificar que a sua
base rudimentar formal da praça foi alterada a vários níveis, mas ainda mantém a sua
identidade conforme o proposto nos planos iniciais que foram alvo da análise
morfológica.
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- O Arraial de Corgo de Jarágua.

O lugar seguinte a ser indagado, no entendimento da lógica do percurso
territorial, foi Jaraguá, antigo Arraial do Corgo de Jaraguá.

 Nesta abordagem, como já havíamos dito, pretendemos efectuar a interpretação,
intencionalmente, da fase da análise, partindo directamente da experimentação e da
vivência “in loco” do lugar e do seu edificado, neste caso, sem ter por base o
conhecimento prévio, obtido conforme a forma metodológica aplicada ao lugar de Vila
Boa de Goiás e da Aldeia de São José de Mossamedes.

As únicas informações que tínhamos não nos mostravam a leitura morfológica do
lugar. Com efeito, só tínhamos a informação da posição geográfica deste antigo
arraial no território dado pelas várias Cartas de representação do território e dos
povoados da Capitania que evidenciavam a sua relação de proximidade com o Arraial
de Meia Ponte e que distava quinze léguas de Ouro Fino.

Era igualmente do nosso conhecimento que este arraial tinha surgido no ano de
1736, pela descoberta de minério, por pretos faiscadores e que teve um grande
desenvolvimento, em resultado de se ter tornado um centro agrícola deste centro-
oeste.530

 Sabíamos que neste período o Arraial do Corgo de Jaraguá, pertencia ao julgado
de Meia Ponte, e ao nível do seu edificado excepcional religioso, tinha uma capela
filial da Igreja do Rosário, da Igreja Matriz de Meia Ponte, e uma igreja erigida à
devoção de Nossa Senhora da Lapa.

Tinha, ainda, no âmbito do edificado militar, um Quartel com uma Companhia de
Cavalaria do 1º Regimento. Foi ainda possível ter a leitura do aspecto geral da sua
praça matriz, no ano de 1828, através do desenho nº 206 do botânico W. J.
Burchell531.

                                                  
530 Informação recolhida segundo, BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783,
Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica
de Goiás e de outras entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás,
Goiânia/Brasília, 1997
531 "O Brasil do primeiro reinado visto pelo botânico William John Burchell (1825/1829)",Fund. João Moreira Salles,
Fund. Nacional Pro-memória Rio de Janeiro, 1981, Faculdade de Arquitectura – U.T. Lisboa, cota HA439;

Fig. 230, Desenho n.º 206 de W.J. Burchell, 1828 , Vista da Igreja da N.ª S.ª da Boa Morte, Palácio do
Governador e Igreja Matriz de Santana, de Vila Boa – O Brasil do primeiro reinado visto pelo botânico William
John Burchell (1825/1829)",Fund. João Moreira Salles, Fund. Nacional Pró-Memória Rio de Janeiro, 1981,
Faculdade de Arquitectura – U.T. Lisboa, cota HA439;
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Neste desenho é entendível a relação do posicionamento relativo da praça em
relação à sua serra. É ainda visível que a praça está implantada no sopé da encosta,
e tem uma geometria triangular oblonga articulada no seu topo com um percurso que
lhe é associado.

A Igreja Matriz apresenta-se no topo oposto à serra e ao percurso da Rua do
Rosário. As frentes desta praça apresentam-se já constituídas na sua totalidade, por
bandas contínuas de edificado de um e dois pisos sobrados.

Mantivemos a nossa metodologia de começar por realizar a leitura do lugar
através do sentido do geral para o particular, mais a partir do sentido do lugar público
para o privado. Ou seja, primeiramente, percorremos o percurso territorial
desenvolvido entre Vila Boa / Mossamedes e Jaraguá e, seguidamente, tentámos
encontrar o sentido desse percurso, que dá acesso à “porta” da cidade, ou às portas
da cidade.

Fig. 231, Corgo de Jaraguá, são visíveis os percursos territoriais que dão acesso às “portas” do lugar; é
visível a sua articulação com o lugar através da incorporação desses percursos numa Rua Direita. A centralidade
da Praça da Matriz ocorre na junção desses percursos.; identificação da estratégia topológica obtida pela
articulação da geo-morfologia do território, com a estrutura urbana e com a marcação morfológica dos seus
edifícios de carácter excepcional. Imagem aérea capturada por satélite, alt. 42277 ft (pés) Google Earth. E análise
morfológica.

Considerámos como primeiro elemento de referência neste percurso532 a
identificação do ponto de passagem do percurso territorial que se transforma, neste
local, em percurso urbano. Esse ponto de convergência e de charneira, entre
percursos, foi entendido, em simultâneo, como sendo um limite do espaço urbano e
da porta de entrada. Neste caso de estudo, esse ponto é-nos dado pela marcação

                                                  
532 No nosso entender, estes dois edifícios e as suas praças encerram, em si, a identificação desse espaço
referencial, entendido como sendo o proto-si, do si-nuclear e do si autobiográfico que nos permite constituir a
potencialidade e a capacidade de memorização, obtida por esta experiência “in loco”.
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topológica da Igreja do Rosário, pela sua praça triangular que vai estar fortemente
associada ao do território, e à paisagem.

Essa identificação deste primeiro acontecimento urbano é estabelecida pela visão
da perspectiva oblíqua que esta igreja apresenta, na sua relação de articulação visual
finita deste percurso territorial com a cidade.

Nesse sentido, esta igreja posiciona-se, visualmente num ponto intermédio, de
forma articulada entre a rua do alto e a rua que procede para a linha de vale. A rua
territorial de meia encosta é designada por Rua Alto do Rosário, tem uma única frente
edificada e tém, ainda, um sentido não urbano. A rua descendente é designada por
Rua do Rosário, já tem as duas frentes edificadas e tem o seguimento direccional e
natural descendente para o vale. Estas duas ruas associadas à Rua do Vigário
Alvares, que se desenvolve na direcção perpendicular à Rua do Rosário, constituem o
sentido atribuído à Rua Direita que vai desembocar no outro limite urbano, a Praça da
Igreja Matriz.

Esta estrutura elementar de composição deste lugar é feita por estas duas praças
encimadas topologicamente pelas suas igrejas533 e pelo percurso da Rua Direita que
justificadamente, fica balizado e demarcado por estes dois pontos de excepção
referencial.

Também, neste caso de estudo, estas igrejas posicionam-se nos topos das suas
praças como que viradas de frente uma para a outra. Ou seja, as suas fachadas e os
seus pórticos principais dirigem-se para um centro urbano, interpretado no sentido
duma vivência do percurso do centro para a periferia. O posicionamento topológico
destas igrejas permite não só enquadrar o entendimento do percurso urbano, mas
também, expandir e aumentar o entendimento dum espaço público e da sua
dimensão de centralidade axial. Esse entendimento de espaço público é, então,
composto pelas duas praças e pela Rua Direita.

Com efeito, a Praça da Matriz e a Praça do Rosário têm a função de
convergência de duas direcções e reencaminhamento do percurso urbano segundo
um novo sentido, uma nova direcção. Esta nova direcção forma o percurso principal
estruturante vai ser gerador da composição da estrutura elementar e, nesse sentido
designámo-lo por Rua Direita.

Tal como nos casos de estudos anteriores, podemos, igualmente, referir que
segundo a base da experimentação e da percepção corporal identificámos a leitura
morfológica dos elementos estruturais definidores duma noção de limite urbano.
Nesse sentido, considerámos estas duas praças e as suas igrejas, como sendo os
elementos de identificação dum sentido de limite da consciência nuclear e da
consciência alargada.

 Considerámos, igualmente, como elementos condicionantes e definidores dum
limite, duma baliza urbana, as suas linhas de águas, o Rio Vermelho, a nascente, o
Córrego de Monjolinho, a poente e, a sul, a encosta acentuada da serra. Com efeito,

                                                  
533 Aliás, esse processo de posicionamento relativo das igrejas num sentido do centro para a periferia é recorrente
nos casos de Vila Boa, de Mossamedes.
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parece-nos evidente que é propositado o afastamento do edificado destes terrenos
mais inclinados e dos terrenos mais baixos, alagadiços e como tal, a progressão e
desenvolvimento do lugar urbano faz-se interceptando a linha de vale, no sentido de
sul para norte, no sentido de Pillar.

 Decorrente da não existência de documentação534 do período de fundação
deste Arraial, não é verificável, através dum sistema de comparação, ou por um
sistema de classificação, a relação existente entre os projectos propostos, e a nossa
leitura “in loco”, no seu entendimento comparativo da forma como estes objectos
edificatórios produzem na impressão vivida do lugar contemporâneo.

Contudo, decorrente da nossa leitura presencial, podemos considerar que
actualmente as suas praças e o percurso compreendido entre elas vão ser o espaço
de organização espacial referencial, dadas as suas características de centralidade e
de entidade espacial coesa, marcante e referencial deste lugar.

Fig. 232, Quadro 1, percurso da Rua Direita, Igreja da N.ª S.ª do Rosário – Igreja da N.ª S.ª da Conceição e
Igreja Matriz.

                                                  
534  Com a excepção das duas igrejas, como já referido.
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Decorrente da identificação, obtida por esta experiência in loco, e dada pela
educabilidade cognitiva, da sua adaptabilidade e modificabilidade cognitiva
estrutural,535 podemos afirmar que existe uma leitura estrutural obtida in loco, da
experiência, e da mediatização, veiculada pela paisagem, destes leitos do Rio
Vermelho e Córrego e pelo edificado religioso, pela Igreja do Rosário e pela Igreja da
Nossa Senhora da Conceição, que são os únicos edifícios de referência patrimonial.
Esta última igreja está posicionada, topologicamente, no final da Rua Direita e no
início da Praça da Matriz e é, nesta praça, o único elemento de referência patrimonial.

Esta nossa leitura de referência é suportada, no nosso entendimento, dada a
articulação geo-morfológica, pelo desenvolvimento progressivo da pendente natural
do terreno, como forma de valorização topológica do edificado excepcional, das suas
igrejas, na relação perspéctica da porta de entrada, e de quem entra e observa este
espaço.

A valorização topológica é dada pela perspectiva obtida em diagonal ligeiramente
sobreelevada das igrejas, uma vez que o acesso à Praça da Matriz efectua-se pelo
topo inferior direito, junto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

Podemos também aqui, referir que esta praça tem características de vivência
bivalentes. Tem uma leitura clara de demarcação topológica, dum sentido de
centralidade, de demarcação dum limite e duma fronteira urbana, sendo entendida
como um espaço potencialmente aglutinador de funções e vivências públicas.
Simultaneamente, esta praça tem características associadas a uma forte transposição
espacial que ocorre em relação ao trânsito e ao movimento estabelecido sul-norte,
com o território, com o lugar e com o edificado, marcado por este percurso que é
definido, e é balizado, nesta praça, por esta frente edificatória, pela Igreja de N.ª S.ª
da Conceição e pela Igreja Matriz.

Assim, podemos dizer, que também aqui, em Jaraguá, existem de forma
estruturada, duas camadas morfológicas e dois estratos temporais aparentes536. A
primeira camada, referencial é o identificável como sendo um objecto de valor
patrimonial, do lugar da memória. 537

                                                  
535 Considerámos a modificabilidade cognitiva nas suas leituras micro, meso, exo e macro.
536 Esse estrato reporta-se ao período de fundação, ao século XVIII e tem como objecto, um percurso que é
territorial e que quando percorre a praça transforma-se em percurso urbano.

537 Nesse sentido considerámos como instrumentos encontrados dessa leitura patrimonial a constituição dos
seguintes  elementos: - a existência duma identificação objectiva do lugar e da paisagem;

- a identificação do lugar cénico e da sua memória como identidade referencial, obtida pela Praça do Rosário,
pelo percurso da Rua Direita e pela Praça da Matriz

- a leitura destes três elementos é entendida como sendo o espaço público na cidade, na sua função social
(ética, estética e política);
- a existência duma leitura desta praça e do percurso territorial, onde é clara a identificação dum sistema
morfológico elementar urbano, suportado numa metodologia projectual, onde são visíveis, os instrumentos
mínimos utilizados, na sua dimensão restritiva do modelo analógico referencial;

- a leitura destas praças e dos seus rios como sendo os elementos da constituição do conceito de limite da
cidade;

- a constituição dum conceito, e uma metodologia que se suporta na topologia da morfologia edificatória
articulada com as praças e com o percurso, no traçado, na a estrutura fundiária do parcelamento e suas
geometrias;

- o estabelecimento de tipologias edificatórias e o recurso ao sistema de modelo analógico dos arraiais já
analisados;
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 No nosso entender, existe esta leitura patrimonial, que está associada à
articulação da geo-morfologia com o percurso morfológico nas suas vertentes
territoriais e urbanas. Essa articulação é decorrente da manipulação topológica do
edificado excepcional público, aqui sustentado pelas duas praças e pelas suas
igrejas. Podemos estabelecer que, muito embora esta leitura da geo-morfologia e da
própria morfologia do lugar seja bastante diferente da dos dois casos anteriormente
estudados, existe, também aqui, um sentido de aprendizagem desta paisagem e do
lugar.

Fig. 233, Interpretação topológica do lugar em relação ao seu edificado e ao território; desenhos referenciais
segundo a nossa visão morfológica do lugar de Jaraguá, transposta para a linguagem vectorial tridimensional.

O segundo estrato temporal corresponde à leitura do edificado corrente actual,
econstitui a grande expansão urbana deste lugar. Esta expansão assenta em parte
sobre o traçado do antigo Arraial e na generalidade assenta nos novos loteamentos
que ultrapassam, largamente, os limites urbanos iniciais, já referidos.

                                                                                                                                                                                    
.. e a identificação do sistema funcional urbano e sua relação entre o público e privado.
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Ao nível do edificado podemos estabelecer que neste segundo estrato temporal o
edificado corrente apresenta-se com características heterogenias, e está inserido em
quarteirões rectangulares, que constituem malhas regulares ajustadas aos primeiros
assentamentos urbanos e à geo-morfologia deste lugar.

Fig. 234, análise morfológica referencial, perspectiva de Jaraguá. Verifica-se que o caminho que vem de Vila
Boa, traça uma linha a meia encosta e transpõe o lugar urbano, junto do largo do Rosário. O lugar e a Rua Direita
ficam entre rios “fugindo” às linhas de vale mais pronunciadas. A Praça da Matriz encontra-se a uma cota já
superior, em local mais “enxuto”. Esta praça e a sua Igreja Matriz ira partir desse enfiamento visual altaneiro, visto
no sentido do percurso sul/norte. O edificado religioso vai pontuar os enfiamentos visuais e as transições de
direcções dos percursos.

 Estas características morfológicas díspares do edificado corrente não provocam
nem afectam o processo de referenciação de motivação e de desbloqueio de
incerteza. Para tal, não é estranha a forte compreensão da identificação dos lugares
públicos e do seu edificado excepcional e da malha regular adaptativa, que constitui o
lugar como um todo, vivido pela articulação da geo-morfologia com a artificialização
do lugar e da geometria triangular das praças.
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Assim, sintetizando a experiência deste caso de estudo revelou-nos, também
aqui, a capacidade que este lugar tem em absorver, na sua arquitectura topológica, as
diferentes características físicas naturais do terreno, da sua topografia natural, do
terreno. É visível que existe a intencionalidade do afastamento dos percursos
territoriais e urbanos, em relação às condicionantes hídricas e ao posicionamento
estratégico dos seus elementos edificatórios estruturais colocados em terrenos mais
planos e mais secos.

Fig. 234. É visível que a estrutura física
natural condiciona o desenvolvimento urbano
a Este e a Oeste pelos seus rios e a Norte
pela sua Serra.

Esta experiência permitiu-nos, ainda, verificar, que existe uma forte expansão
urbana deste lugar e que a base elementar da estrutura rudimentar formal do
percurso da Rua Direita, das suas duas praças, e do seu edificado, foi alterada ao
nível do edificado, mas ainda se mantém, topologicamente, como sendo um
instrumento estruturante na constituição e na expansão da nova cidade.
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O Arraial de Pillar.

O antigo Arraial de Pillar é o lugar posicionado no extremo mais a norte, do
percurso do “f”,

Sobre o antigo Arraial de Pillar, as únicas informações que tínhamos não nos
mostravam qualquer leitura morfológica do lugar. Com efeito, só tínhamos a
informação escrita, que consta no documento do ano de 1783,538 e que mostra a
posição deste Arraial, dada pelas várias cartas de representação do território e dos
povoados da Capitania.

                                                  
538  Documento do Juiz Ordinário João Alvares Pereira Fontoura, designado por “ Relação, ou cópia que envia o
Juiz ordinário do Arraial de Pilar ao Ilmo. Sr. Luís da Cunha e Menezes na forma que lhe determinou pela
Secretaria em 1782, e expedida deste Arraial em 3 de Fevereiro de 1783”.
Este documento é um levantamento das relação das distâncias deste arraial aos outros distritos, da posição
geográfica deste antigo arraial no território que passamos a citar “(…) Pillar, Vigairaria, tem por filial Gautitos. Há
perto de cinco mil pessoas. Alguns (dos seus) Sítios como são Calhamares, Guarinos e Sam Patrício, muito
doentios, são das melhores Minas da Comarca. Tem boas lavras, belos matos para rosas. É também sua Filial o
Arraial de Morrinhos. Dista o Arraial de Pillar da Vila cinquenta e três léguas para Poente. Do Trahiras ao Levante
trinta, e ao da Meia Ponte a Nordeste, Quarenta (…)”. Este documento é um levantamento dos recursos hídrico
desta freguesia, dos seus arraiais dependentes, como é o caso do Arraial de Lavrinhas. Este documento informa-
nos o seguinte: o número de moradores, brancos, pardos, pretos forros, e escravos; dá-nos ainda a informação do
número das lavras e as suas pertenças; dá-nos conta do número de roças, do número de engenhos reais de água,
e o número das engenhocas que são de bois ou sendo de água são só de farinha. Refere, ainda este documento,
que este arraial tinha o edificado, que passamos a citar: ” nove lojas de fazenda Seca e três de molhados do Reino
e quarenta e oito tabernas em que entram as casas de comissões dos Engenhos. A freguesia na sua totalidade
tinha quinhentos e vinte e dois fogos. Este documento apresenta ainda a os rendimentos do Conselho ”.
Informação recolhida segundo, BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, Soc.
Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de
Goiás e de outras entidades científicas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília,
1997.

Fig. 235, Documento do Juiz Ordinário João Alvares Pereira Fontoura, designado por “ Relação, ou cópia que
envia o Juiz ordinário do Arraial de Pilar ao Ilmo. Sr. Luís da Cunha e Menezes na forma que lhe determinou pela
Secretaria em 1782, e expedida deste Arraial em 3 de Fevereiro de 1783, pp150. BERTRAN, Paulo, organizador,
Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos
Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás e de outras entidades científicas e culturais, Edit.
Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.
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Era igualmente do nosso conhecimento, que este arraial tinha surgido, no ano de
1741, pela descoberta das minas no seu ribeirão, no Rio Vermelho. O seu descobridor
foi João de Godoi Pinto Silveira, que tinha como autoridade o Governo de Dom Luís
de Mascarenhas, Governador e Capitão–General desta Capitania e tendo como
Ouvidor Geral o Dr. Agostinho  Pacheco Telles.

Este arraial foi constituído como julgado, em 1778. E até então pertencia ao
julgado de Crixás.539. Sabíamos que, neste período, ao nível do seu edificado
excepcional existiam, a Igreja Matriz, erigida em devoção à Nossa Senhora do Pilar, e
a Casa da Câmara e Cadeia.

O princípio metodológico que efectuámos, nesta abordagem presencial, vai ser
equivalente ao aplicado no processo do lugar de Vila Boa de Goiás, da Aldeia de São
José de Mossamedes e de Jaraguá.

                                                  
539 Informação recolhida segundo, BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783,
Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica
de Goiás e de outras entidades científicas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás,
Goiânia/Brasília, 1997.

Fig. 236, Arraial de Pillar; é visível o percurso territorial de ligação Sul/Norte(Vila Boa- Pillar-Crixás) que dá
acesso às “portas” do lugar; é visível a sua articulação topológica com o lugar através da incorporação desse
percurso; a meia encosta que prossegue em continuidade “dentro de Portas” com a direcção Este/Oeste, através
duma Rua Direita. Imagem aérea capturada por satélite, alt. 14847 ft (pés) Google Earth. E análise morfológica.
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Nesse sentido esta nossa abordagem presencial vai ter o mesmo objectivo, o
entendimento do lugar e do seu edificado através do sentido de vivência da
paisagem, do território e na sua passagem a lugar urbano.

Desta forma, percorremos o percurso territorial desenvolvido entre Jaraguá e
Pilar, para, primeiramente, identificar a articulação da geo-morfologia do território e do
ponto de passagem referencial da demarcação do início deste arraial, que é
consubstanciado, por uma eventual “porta do lugar urbano”.

Fig. 237, Mapa de estradas do Centro-Oeste do Brasil, Estado de Góiás. Identificação do percurso do “f”,
efectuado em 2002. pp. 62, Roteiro 26, Identifica Vila Boa (Góiás) e Meia Ponte ( Pirenópolis) como locais a visitar.
Guia Quatro Rodas, Brasil, 1999

Efectuámos o caminho actual que dá acesso à “porta” da cidade e que nos
permitiu a obtenção da visão deste lugar, a partir da sua relação geográfica com o
território e com a paisagem.

Nesse sentido, a leitura que obtivemos não foi entendida, como no caso anterior,
pela marcação dum edificado excepcional. Neste caso, esta demarcação foi-nos dada
pela mudança da direcção do percurso territorial.

Com efeito, este antigo arraial encontra-se implantado, a meia encosta, num local
mais plano em relação às suas cercanias e que neste ponto é somente ligeiramente
declivado.



A análise morfológica comparactiva efectuada com base numa abordagem presencial Capitulo  7

408

O ponto de marcação desse sentido de “porta” dá-se quanto efectuamos a
inflexão de direcção e atingimos a cota altimétrica da rua que estrutura este arraial.
Ao inflectir para a esquerda, esta rua torna-se plana. Esse facto marcante deve-se ao
facto desta rua se desenvolver com perfil geométrico, sempre paralelo à curva
topográfica de nível, desta colina, e daí resulta uma leitura duma rua quase plana.

Fig. 238, Quadro 1, percurso da Rua Direita, Praça da Matriz  e Igreja Matriz da N.ª S.ª do Pilar, a sua fachada foi
remodelada. Os seus sinos são os originais, do século XVIII.

Esta rua, que aqui adquire uma leitura mais urbana, vai ser entendida como
sendo o eixo estruturante linear de desenvolvimento duma malha urbana que,
morfologicamente, tem como base uma quadrícula quadrangular regular.

Esta rua pode ser ainda entendida como sendo estruturante, por ter o sentido de
progressão do caminho territorial, uma vez que garante a ligação ao antigo Arraial de
Crixás. Tem ainda um sentido estruturante, uma vez que confina, a sul, a frente da
Praça da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, no sentido oposto da frente da Igreja.
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Assim, designámos esta rua por Rua Direita, por ter um sentido gerador, tanto na
amarração da praça e do seu edificado corrente, como também na definição do
entendimento do lugar e do seu território, visto com um todo. Esta rua, no âmbito
funcional, é caracterizada pela predominância do comércio local.

Fig. 239, Interpretação topológica do lugar em relação ao seu edificado e ao território; desenhos referenciais
segundo a nossa visão morfológica do Arraial de Pilar, transposta para a linguagem vectorial tridimensional. É
visível a articulação topológica do lugar através da incorporação do percurso territorial a meia encosta que
prossegue em continuidade no lugar com a direcção Este/Oeste, através duma Rua Direita. A posição da Praça da
Matriz e da Igreja da N.ª S.ª do Pilar surge num ponto de equilíbrio em que é possível estabelecer o
desenvolvimento também para sul da malha regular, adaptada em socalcos à encosta, e que aqui não colide com
o leito do Rio Vermelho. A Praça da Matriz desenvolve-se para Norte do percurso da Rua Direita, tem uma ligeira
pendente o que permite uma circulação fácil e em simultâneo detém um posicionamento estratégico altaneiro da
sua Igreja.

Para além desta rua estruturante, podemos considerar que Praça da Igreja de
Nossa Senhora do Pilar e a sua Igreja são, igualmente, elementos principais
estruturantes.

A praça posicionada, estrategicamente, no final deste percurso, num sentido
transversal sul/norte é um limite urbano, e, organiza, ainda, a métrica da composição
dos quarteirões.
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A sua Igreja é, igualmente, estruturante, pois está colocada estrategicamente no
eixo central da praça e goza, topologicamente, da ligeira inclinação do plano para
sobressair visualmente, no topo superior da praça e, assim, destaca-se como sendo o
ponto de referência principal desta praça.

Ao implantar, no centro da praça rectangular, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar,
esta torna-se geradora da composição da própria praça e da composição da malha
urbana dos quarteirões. Esta igreja subdivide esta praça, em dois espaços, de
geometria quadrangular. Essa geometria vai ser a métrica utilizada na composição
dos quarteirões adjacentes. A sua posição relativa e o seu alçado principal assumem-
se como sendo a primeira frente desta praça e como o ponto referencial da frente do
arruamento longitudinal que se encontra posicionado numa cota topográfica superior
e paralelo à Rua Direita.

Nesse sentido, os quarteirões podem ser considerados elementos referenciais,
mas secundários, pois a sua composição e a sua geometria advêm de elementos
terceiros, geradores da leitura do lugar.

Estes quarteirões têm características regulares de acompanhamento e adaptam-
se às várias topografias, dos planos inclinados transversais e dos planos que são
pouco acentuados longitudinalmente. Ou seja, no sentido transversal da colina a
adaptação é feita em socalcos progressivos compatibilizados com o declive
acentuado do terreno. No sentido longitudinal a adaptação das costas de soleira do
edificado é mais fácil, dado que as suas frentes são paralelas às linhas de encosta e
como tal, são arruamentos com um perfil mais plano.

Como elementos definidores duma noção de limite e de fronteira, podemos
considerar que para, além do limite, já referido, transmitido pela “porta”, a nascente, e
pela Praça da Matriz que define o limite a norte, vamos ter um outro limite a sul e
poente, que é dado pela encosta acentuada da colina e pelo leito do ribeirão, do Rio
Vermelho.

Podemos referir, com base na percepção corporal obtida por esta experiência “in
loco”, que considerámos como elementos definidores do proto-si, do si-nuclear e do si
autobiográfico aqueles que geram a potencialidade da capacidade de
memorização540.

Nesse sentido, considerámos os seguintes elementos definidores dessas noções:
a estrutura elementar de composição é dada pela Rua Direita, que articula as várias
partes, e que é, em simultâneo, o caminho de ligação deste Arraial a Crixás e a
Jaraguá541; é dada pela Praça da Igreja Matriz, e pela própria Igreja de Nossa
Senhora do Pilar542 e é dada, ainda, pela sua geografia orográfica e hidrográfica, que
marca geo-morfologicamente o limite desta paisagem urbana.543

                                                  
540 No sentido da relação espaço-temporal, encontrada nas diversas leituras pessoais e naturais.
541  Esta leitura é obtida pelo sentido que esta rua produz na educabilidade cognitiva e da sua adaptabilidade e
modificabilidade cognitiva estrutural nas suas leituras micro (no entendimento do edificado corrente), meso (na
própria identidade comercial da rua e na forma como esta rua confronta e define a praça da matriz), exo (no ponto
de vista externo, de fora para dentro, que ocorre junto da porta urbana) e macro (na leitura do ponto de vista mais
longínquo do território)
542 Esta leitura é obtida pelo sentido que esta praça produz na educabilidade cognitiva e da sua adaptabilidade e
modificabilidade cognitiva estrutural, obtida nas suas leituras micro, (no entendimento referencial do
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Fig. 240. Casa da Câmara e Cadeia de Pilar, fotografia de Ana Maria Borges, 1982, pp.154. BERTRAN, Paulo,
organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e
Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás e de outras entidades científicas e
culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.

Nesse sentido, é visível que são estes elementos os marcos suficientes para o
estabelecimento duma leitura referencial estrutural. Essa leitura é suportada, aqui,
pela relação encontrada destes elementos, com a topologia do lugar e com o seu
edificado.

                                                                                                                                                                                    
posicionamento da igreja em relação ao edificado corrente), e no sentido meso (no entendimento da praça, no
sentido de organização das partes, dos restantes quarteirões e na noção de limite urbano).
543 Esta leitura é obtida pelo sentido que esta praça produz na educabilidade cognitiva e da sua adaptabilidade e
modificabilidade cognitiva estrutural, obtida nas suas leituras exo e macro (na leitura do ponto de vista geo-
morfológico das características físicas naturais do terreno, da sua topografia natural, do terreno e das suas
condicionantes hídricas, provocadas pelo Rio Vermelho).

Fig.241, Casa em Pillar designada por “da princesa”. Considerado o único edifício setecentista ainda existente.
fotografia de Ana Maria Borges, 1982, pp.154. BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás
em 1783, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da
Universidade Católica de Goiás e de outras entidades científicas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de
Goiás, Goiânia/Brasília, 1997
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Esses elementos topológicos são pontos referenciais, que se suportam no
edificado excepcional, na igreja, e nos espaços públicos, na Rua Direita e na Praça da
Igreja Matriz e ainda nos elementos que estabelecem a leitura dos limites, duma
fronteira, da borda, entre a paisagem territorial e o lugar544.

Dado que a leitura destes elementos referenciais é inequívoca, podemos
considerar que são inexistentes, no âmbito dum quadro patológico, os factores que
geram disfunções de comunicação.

Fig. 242, Interpretação topológica no lugar em relação ao seu edificado e território; desenhos referenciais
segundo a nossa visão morfológica do lugar da Aldeia de S.José de Mossamedes, transposta para esquiço
desenhado no local. 2002.

Disfunções essas que poderiam ser dadas pela falta de interpretação do edificado
na sua leitura da realidade morfológica e funcional deste lugar. Ao contrário, neste
caso de estudo, é bem evidente nesta experimentação do lugar o sentido da
aprendizagem cognitiva que este lugar e esta estrutura elementar produzem, no

                                                  
544 No sentido de trânsito da informação obtida pelo movimento perceptivo estabelecido com o território, com o
lugar e ainda com o edificado aferido na sua relação espaço-temporal.
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nosso sentido da aprendizagem e do desenvolvimento da consciência alargada do
lugar.

Com efeito, podemos afirmar que a paisagem, o lugar, a sua Rua Direita, a Praça
da Matriz, e a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, são os elementos constituintes duma
imagem estrutural organizada que é entendível como um todo articulado. Articulado
na organização do todo com as suas partes, e na organização das partes com as
partes.

Esse sentido de identificação desta articulação permite que haja um modo de
afectação emocional e racional, destas experiências percepcionais entendidas de
forma simples e como tal, que geram um processo de mediatização, previamente
adquirida, que é consequente, na produção duma motivação e dum desbloqueio de
incerteza da execução dum percurso espaço-temporal545.

Neste caso, também, é verificável que dessa experiência obtida “in loco”, essa
mediatização, previamente adquirida, é veiculada, principalmente, pela relação
topológica articulada dos seus elementos e não pela leitura patrimonial que esses
objectos possam representar.

Deste modo, não foi captada, nesta leitura obtida do território, do lugar e do
edificado, uma relação imediata produzida pelo entendimento duma realidade
consequente da compreensão dada pelo património546, e dada pela forma estruturada
das várias camadas temporais aparentes, que conferem o sentido patrimonial ao lugar
e ao objecto da memória.

No entanto, esta experiência emocional-racional, vivida no local, revelou-nos que
este lugar tem a capacidade em absorver, na sua arquitectura, a geo-morfologia da
paisagem, adaptada ao entendimento topológico de referenciação edificatória. E é
essa leitura topológica que acreditamos ter sido intencional de desenvolvimento
morfológico no acto projectual, da estruturação deste lugar, que pode ter sido parcial,
e que pensamos ser passível de identificação duma leitura patrimonial.

Desta forma, constatámos que neste Antigo Arraial, em Pilar, há uma organização
do lugar estabelecida pela seguinte organização sequencial:

- são identificáveis, neste território e na arquitectura deste antigo Arraial, os seus
elementos constituintes547, que suportam a estrutura e organização morfológica
urbana e territorial;

                                                  
545 Num percurso topológico obtido por pontos referenciais que fomentam um sentido funcional e uma orientação
espacial que nos permitirá absorver as leituras temporais dos espaços com os sentidos de permanências e de
movimentos. Estes pontos notáveis quando associados permitem, neste caso, identificar um sistema rudimentar de
classificação de relações potenciais.
546 No sentido do património associado ao lazer – o gozo do “extra - time” o seu papel face ao consumo, e na
relação do seu poder atractivo do turístico interno e externo.
547 Tal como já referido, considerámos como estrutura elementar de composição os seguintes elementos: a Rua
Direita, que articula as várias partes, e que é, em simultâneo, o caminho de ligação deste Arraial a Crixás e a
Jaraguá; a Praça da Igreja Matriz; a própria Igreja de Nossa Senhora do Pilar; e a sua geografia orográfica e
hidrográfica, que marca geo-morfologicamente o limite desta paisagem urbana.
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- esta organização morfológica suporta-se no estudo do sistema físico do sítio – lugar,
que vai ser pontuado, topologicamente, pelos elementos potenciadores da estrutura
urbana e edificatória.

- são esses elementos que aqui geram a identificação do lugar e da paisagem;
- são esses elementos que permitem a identificação do lugar cénico e a sua

memória como identidade referencial;
- há em Pilar a criação do sistema funcional urbano articulado entre o público e

privado onde os elementos edificatórios estruturantes são identificadores do espaço
público enquanto estrutura de composição do lugar e do modelo organizativo da
cidade;

- essa leitura permite o entendimento da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, da
Rua Direita e da Praça da Matriz como sendo uma memória referencial pública;

- são esses elementos que conferem a leitura pública do lugar, no entendimento
da sua função social, ética, estética e política;

- são esses elementos que geram um sistema morfológico elementar edificatório –
urbano, e que suportam uma metodologia do acto projectual protagonizado pela
utilização de instrumentos mínimos e pela leitura da dimensão restritiva do modelo;

- esse recurso a uma dimensão restritiva do modelo, visa a sistematização da
utilização do menor números de instrumentos possíveis para materializar a leitura
sugestionada duma dimensão operativa cívica mais alargada.

 Assim, esses elementos permitem a leitura topológica e a constituição do conceito
do lugar, suportado pela relação estratégica do posicionamento cénico do seu
edificado com a morfologia urbana, com o traçado delimitado, com a estrutura
fundiária do parcelamento e com as suas geometrias.

Podemos igualmente concluir que o estabelecimento destas estratégias de
referenciação cénica do edificado, da igreja, não invalidam a utilização de tipologias
urbanas e o recurso ao sistema de modelo regular de quadrícula. Neste caso, existe
um sistema articulado da malha regular adaptativa ao terreno que é também
articulado, com a sua estrutura, com a rua e com esses elementos edificatórios
representativos da leitura pública do lugar.
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O Arraial de Meia Ponte.

O antigo Arraial de Meia Ponte encontra-se posicionado no troço do percurso
transversal poente-nascente, do percurso do “f”.

Sobre o antigo arraial de Meia Ponte548, podemos referir que, também aqui, as
informações que tínhamos não nos mostravam qualquer leitura morfológica da
totalidade do lugar. Com efeito, só tínhamos a informação documental escrita
encontrada nos vários acervos históricos que nos informavam do grande
desenvolvimento urbano, mercantil e agrícola549 deste arraial, que ombreava a sua
importância com Vila Boa de Goiás.

Sabíamos, segundo essa documentação e através do documento da Noticia
Geral da Capitania de Goiás do ano de 1783550 que existiriam várias estradas que

                                                  
548 Este Arraial tem o nome de Meia Ponte, devido à cheia que danificou parte da ponte sobre o Rio das Almas.
A partir do ano 1890 será designado por Pirenópolis, nome da serra dos Pirenéus que envolve este antigo arraial.
549  Teve um grande desenvolvimento agrícola com a produção de algodão a partir do ano de 1800.
550  Documento designado por”(…) Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 1783.
Neste documento existe informação sobre este Arraial que é referida no documento ”(…)Noticia Geral(…”); é
referida no documento” (…) Cousas mais notáveis desta Estrada:
 Estrada Nascente, saindo da Vila (Vila Boa de Goiás) (…)” Arraial de Meya Ponte, assim chamado por estar
perto de um ribeirão deste nome posto pelos primeiros que vieram a este continente. É o maior Arraial
desta Capitania, Cabeça de julgado e de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, com quatro Capelas
dentro de si: o Senhor do Bonfim, Nossa Senhora do Rosário dos pretos, Nossa Senhora do monte do
Carmo e Nossa Senhora da Lapa, além de um Ospicio em que residem os Frades Franciscanos incumbidos
de esmolas da Terra Santa. Tem de quartel duas Companhias de Cavalaria do Primeiro Regimento uma de
pardos e duas de Ordenanças. Foi descoberto no ano de 1731 por Manoel Rodrigues Tomar. Dista do
Corgo de Jaraguá 8 léguas. Em Meia distancia, há uma Capela de Santo António, em um Sítio do mesmo
nome na Estrada. Tem mais este Arraial outra Capela sua filial no Rio Corumbá(…). (…) Nas vizinhanças da
Meya Ponte, há abundância de pedras elásticas tão planas e lisas que fazem delas fornos para torrar
farinha. Há testemunhas que viram dobrar algumas, que se conservavam em plano recto sem defeito
algum.
Adiante da Meya Ponte quatro léguas, arredadas da estrada, estão os Montes Perinicos. Destes montes
saem vertentes para caudalosos rios e é a verdadeira surça (ponte) do Rio das Almas. Além destes saem
águas para o Rio Verde, que vai no rumo do Norte desaguar no Maranhão. O Rio do Peixe que caminhando
para o Noroeste vai ao das Almas, e outras vertentes que vão ao Corumbá, Rio decantado, que vai ao
Paraguay. Reflectindo na situação destes Montes, podemos dizer ser este o lugar mais alto desta
Capitania, pois em uma grande distância não há água que corra neles.

 (…) Estrada Sul que principia na Meya Ponte que passamos a citar (…) 1º Arraial que se encontra por esta
Estrada, é Santa Cruz, Cabeça de Julgado e Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Dista da Meia Ponte 33
léguas. (…) ;  e é ainda  referida na ”(…)  breve noticia da comarca(…)”. Este documento é um levantamento
dos caminhos a sul, e das relação das distancias deste arraial de Meia Ponte aos outros distritos a sul e que dá
posição geográfica deste antigo arraial no território, que passamos a citar: “(…) Meia ponte, Vigairaria, há de ter
sete mil pessoas Tem filiais o Corgo de Jaraguá, o Rio do Peixe, a Serra Negra, o Buriti Queimado, e o
Curumbá, distando estes Arraiais uns dos outros uma soma de léguas, Os Juízes deste distrito têm mais
de trezentas léguas(uma légua brasileira corresponde a 6km e 600m) de jurisdição, Estende-se esta desde
o Pouso Alto até ao Rio Grande de Sam Paulo, que em linha rectasão mais de cento e cinquenta léguas. É
a terra mais saudável da Comarca e mais estéril de Ouro. Uma légua distante da Meia Ponte nasce o Rio
das Almas que corre ao Pará, mui doentio. Abaixo trinta léguas das suas Cabeceiras é o Rio de Ouro de
que só se utilizam na força da seca, por ser largo, fundo e arrebatada a sua corrente. Este Arraial devia de
estar a cabeça da Comarca, por fazer esta aqui pião, e ser quase o centro dos extremos mais próximos às
que seguem ao Rio de Janeiro, Baia, e Pernambuco. Em distancia de três léguas nasce o Rio Corumbá, e
pelo distrito de Meia Ponte passa o Rio das Velhas, e o Rio Grande do Norte, que divide esta Comarca da
de São Paulo. Dista este Arraial da Vigairaria de Santa Cruz quarenta légua (…)”. Este documento mostra
igualmente um levantamento dos recursos hídricos desta freguesia, dos seus arraiais dependentes, como é o caso
do Arraial de Jaraguá. Informação recolhida segundo, BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania
de Goiás em 1783, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da
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principiavam neste Arraial. Essa posição de encruzilhada no território é visível nas
várias cartas de representação do território e dos povoados da Capitania. Este ponto
nos mapas define-nos a posição de entroncamento deste arraial, que era estratégica,
na direcção do Arraial de Corumbá, de Santa Luzia e da Capitania de Minas Gerais e
na direcção do Arraial de Bonfim, de Santa Cruz e da Capitania de São Paulo.

Fig. 243, O território do “f” e do “t”, do Centro-Oeste do Brasil, Estado de Goiás. Imagem aérea capturada por
satélite, alt. 14847 ft (pés) Google Earth. Identificação dos lugares do Caso de Estudo.

Era igualmente do nosso conhecimento, através deste documento da (…)
Descrição da Noticia Geral, (…) que este arraial teria surgido, no ano de 1727, pela
descoberta das minas auríferas, pelos portugueses Manoel Rodrigues(Roiz) Tomar,
chefe dum grupo de Garimpeiros, submetido ao bandeirante Anhanguera e guiado por
Urbano do Couto Menezes.551

Sabíamos, através dos desenhos nº184 e nº185, do botânico William John
Burchell, que nos anos de 1825 a 1829552, ao nível do seu edificado excepcional
encontravam-se erigidas a Igreja Matriz construída, por mão-de-obra de Índios
Carajás e Javaés e em devoção à Nossa Senhora do Rosário que era pertencia ao
bispado do Rio de Janeiro, e a Igreja do Carmo, que se localizava junto do Rio das

                                                                                                                                                                                    
Universidade Católica de Goiás e de outras entidades científicas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de
Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.
551  Segundo a Informação recolhida por, BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em
1783, Urbano do Couto Menezes, proto-geógrafo desta Capitania seria o maior descobridor de descobertos e o
maior fundador de arraiais nesta Capitania de Goiás.
552 O Brasil do primeiro reinado visto pelo botânico William John Burchell (1825/1829), Fundação João Moreira
Salles, Fundação Nacional Pro-memória Rio de Janeiro, 1981, F.A. –U.T.Lisboa, cota HA439.

Arraial de Pillar
Arraial de Pillar

Arraial do Corgo de Jaraguá Arraial de Meia Ponte

Arraial de Bonfim

Arraial de Corumbá de Goiás
Aldeia de São José de
Mossamedes

Vila Boa de Goiás
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Almas e da Ponte, que deu nome a este Arraial de Meia Ponte. Esta cidade foi
classificada pelo IPHAN como sendo Património Histórico Nacional Brasileiro, em
1988.

Fig. 244, Desenho que mostra a Igreja da N.ª S.ª do Carmo, a Ponte Meia Ponte, e o Palácio do Frota, (patrono da
construção da Igreja da N.ª S.ª do Carmo), desenho, nº 185, 1827; in O Brasil do primeiro reinado visto pelo
botânico William John Burchell (1825/1829), Fundação João Moreira Salles, Fundação Nacional Pro-memória Rio
de Janeiro, 1981, cota HA439, F.A. – U.T. Lisboa,.

Fig. 245, Desenho que mostra a Igreja Matriz da N.ª S.ª do Rosário vista pelo seu alçado lateral direito e posterior.
desenho, nº 184, 1827, in O Brasil do primeiro reinado visto pelo botânico William John Burchell (1825/1829),
Fundação João Moreira Salles, Fundação Nacional Pro-memória Rio de Janeiro, 1981, cota HA439, F.A. – U.T.
Lisboa.

A análise deste arraial vai ter o mesmo objectivo do caso anterior. Ou seja, vai ter
como objectivo o entendimento duma realidade suportada pela leitura do lugar e do
seu edificado, no âmbito do seu processo metodológico de estruturação e composição
morfológica do lugar553.

Também, neste caso de estudo, esse entendimento é aqui obtido através da
identificação da forma como é processada a articulação da paisagem, do território
com a arquitectura, com a geometria dos seus espaços públicos, das suas ruas e com
a marcação topológica do seu edificado.

                                                  
553 Podemos dizer que a identificação deste lugar passa pela compreensão do quadro restrito do modelo
organizacional desta vila que assenta, na base topológica e direccional dos seus percursos das suas três Igrejas,
da Igreja Matriz, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo e da Igreja de Nossa Senhora do Bonfim; Ou seja,
podemos dizer que são estes edifícios associados às suas ruas de ligação, entre igrejas, ao seu espaço
envolvente que geram a identificação do si-nuclear e do si autobiográfico e da capacidade de memorização em
relação à estrutura desta vila que será aqui obtida principalmente pela compreensão da cidade projectada e
delimitada neste período temporal. Ou seja, ao percorrer esta parte da cidade, aqui é identificável, de forma clara,
a estruturação da cidade suportada neste edificado e nas suas ruas de ligação.
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Assim, segundo este princípio metodológico, desta abordagem presencial,
estabelecemos três percursos urbanos que advêm das quatro direcções dos
caminhos de ligação territorial.

O primeiro percurso é constituído pelo caminho de ligação Oeste, de ligação da
Igreja do Rosário à Vila Boa de Goiás e ao Arraial do Corgo de Jaraguá.

Fig. 246, Quadro 1 percurso 1 efectuado e balizado pela Rua Direita e a Igreja Matriz da N.ª S.ª do Rosário.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 419

O segundo percurso é definido pela continuação do primeiro percurso e é o
caminho da ligação, desta Igreja Matriz, com o lugar situado a nascente, deste
território, à Capitania de Minas Gerais, o Arraial de Corumbá e o Arraial Santa Luzia.

O terceiro percurso é constituído pela estrada de ligação, desta Igreja Matriz, ao
caminho Norte desta Capitania, que liga este arraial ao antigo Arraial de Pillar e que
estabelece a ligação ao caminho sul, ao Arraial de Bonfim, ao Arraial de Santa Cruz e
à Capitania de São Paulo.

Nesse sentido, primeiramente, tentámos identificar nestes três percursos, a forma
como se processa a articulação destes percursos com a geo-morfologia do Rio das
Almas e dos seus dois ribeirões, e a forma como é estabelecido o conceito da sua
vivência da centralidade, de limite urbano, no momento da passagem deste território a
lugar urbano.

Fig. 247, Quadro 2, percurso 2, efectuado e balizado pela Rua do Rosário passando pelo adro da Igreja Matriz da
N.ª S.ª do Rosário e finalizado na Igreja do N.º S.º do Bonfim.
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Identificámos dois elementos referenciais que marcam a centralidade da estrutura
elementar de composição. Esses dois momentos de centralidade distinguem-se e
ocorrem de forma deslocada.

O primeiro momento é provocado pela geo-morfologia, e ocorre na linha de vale e
de leito do Rio das Almas. A linha de água tem um ponto referencial que evidencia
essa centralidade que é materializada pela sua única ponte.

Fig. 248, Quadro 3, percurso 3, efectuado e balizado pela Igreja da N.ª S.ª do Carmo passando pelo Ponte de Meia
Ponte, pela Casa da Câmara e Cadeia e finalizado no adro da Igreja Matriz de N.ª S.ª do Rosário. Imagens de
Agosto de 2002, anteriores ao fogo que danificou quase por inteiro a Igreja.

Esta ponte é o único ponto de atravessamento do rio no lugar urbano e funciona
como uma verdadeira rótula das duas margens. Esse sentido de rótula é transmitido
pelo seu sentido posicional que gera uma orientação posicional do edificado
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excepcional. Ou seja, tanto a Igreja do Carmo, que se encontra no início da margem
norte, como a Casa da Câmara e Cadeia que se encontra no início da margem sul,
direccionam os seus adros e as suas fachadas principais para a ponte denominada
Meia Ponte.

 Esse sentido de posicionamento, de virar os adros das igrejas e as suas
fachadas principais para ponte, para o vale, manter-se-á em todo o edificado
excepcional, nomeadamente, na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim e na Igreja
Matriz.

 O segundo momento de centralidade ocorre no ponto do cruzamento das
duas direcções destes dois percursos territoriais. Esse cruzamento é deslocado
da linha de rio.

Fig. 249, Vista aérea parcial do antigo Arraial de Meia Ponte. Análise morfológica que evidencia a estratégia
topológica suportada da intervenção pontual do edificado de carácter excepcional articulado com as direcções dos
caminhos territoriais.

Essa centralidade é dada pela leitura funcional e cénica da Igreja Matriz de Nossa
Senhora do Rosário e da sua envolvente, aqui perspectivada pelo seu
posicionamento topológico em relação aos seus percursos tangenciais, e em relação
à sua posição topográfica de meia encosta do terreno. Ou seja, a igreja e o seu adro
encontram-se posicionados para a linha do vale e captam perspecticamente os dois
sentidos de orientação dos percursos territoriais.

Esses percursos interceptam, visualmente, a igreja, mas os seus traçados
desviam-se deste objecto referencial e prosseguem no seu sentido direccional
territorial sul-norte e este-oeste.
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Assim, a igreja tem uma leitura funcional bivalente, é um marco visual, fixa as
vivências, mas também permite o sentido de continuidade e de alongamento do
percurso, que aqui é urbano, mas que, a montante, voltará a ser territorial.

Identificámos como sendo os elementos referenciais que constituem um limite
urbano, segundo a sua posição topológica, os seguintes pontos notáveis:

Em relação ao primeiro e ao segundo percurso entendemos como sendo um
limite a Este, o edificado público, dado pela Igreja de Nosso Senhor do Bonfim e pelo
seu adro. Este sentido de limite é tanto mais atribuído, dada a sua orientação espacial
deste ponto de marcação topológica, que se volta para o centro da cidade, para a
linha do vale, para a ponte.

Fig. 250, Planta de Pirenópolis; A Igreja Matriz adquire uma maior centralidade dada a sua posição relativa e
devido ao facto de absorver no seu adro as duas direcções territoriais.

Esse sentido de limite é também obtido através da junção dum outro percurso,
vindo da direcção norte, da Ponte da Meia Ponte, que aponta perspecticamente para
esta igreja. Estes dois percursos convergem na igreja neste ponto referencial de
focagem, fundem-se num só caminho, que daí em diante prossegue em direcção ao
antigo Arraial de Santa Luzia,554 e adquire um sentido menos urbano.

No outro sentido do percurso entendemos que existe, também, a possibilidade da
leitura de um limite do espaço urbano. Assim, a oeste, considerámos como sendo o
limite desse percurso, o ponto de cruzamento da linha de água do ribeirão do Rio das
Almas com esta rua, com a Rua Direita. Esta articulação do ponto de passagem do
ribeiro com a morfologia da linha do curso de água ocorre no ponto mais vantajoso
para que se prossiga a continuidade do percurso.

                                                  
554  Hoje, este arraial tem a designação de Luiziânia.
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Esse ponto de passagem é afastado do Rio das Almas e posiciona-se no ponto
estratégico em que as suas margens quase se tocam e assim permitem uma
passagem fácil, sem ter a necessidade de grandes infra-estruturas.

Neste ponto é ainda visível que há uma inflexão da inclinação do percurso que a
partir daqui se eleva com um sentido direccional na mira perspectica da Igreja Matriz.

Neste sentido oeste-este, após a passagem deste ribeirão, a rua forma-se com
duas frentes mais consolidadas o que, também, favorece a leitura dum espaço que
tem uma apetência e um sentido urbano.

PONTE MEIA
PONTE

IGREJA
MATRIZRUA DIREITA

CASA DA CÂMARA E CADEIA

IGREJA DA
N.ª S.ª DO
CARMO

Fig. 251, Interpretação topológica do lugar em relação ao seu edificado e ao território;
desenhos referenciais segundo a nossa visão morfológica do Arraial de Meia Ponte,
transposta para a linguagem vectorial tridimensional. Identificação da noção de limite e
de centralidade
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Esta Rua Direita desenvolve-se a uma cota topográfica de nível, encontra-se
posicionada a meia encosta, com uma direcção paralela à linha do vale.

Visualmente, esta rua é marcada pela existência do edifício do cinema e é
confrontada no seu topo final com o corpo lateral da Igreja Matriz. Quando próximos e
confrontados com o alçado lateral da Igreja Matriz somos obrigados a contornar a
igreja através da Rua do Rosário, passando de nível pela frente desta igreja, voltando
a descer novamente para a linha de vale produzida por um segundo ribeirão e em
direcção à Rua e Igreja de Nosso Senhor do Bonfim.

IGREJA DO
BONFIM

IGREJA DA N.ª S.
ª DO CARMO

PONTE DE
MEIA PONTE

IGREJA MATRIZ

IGREJA DO
BONFIM

Fig. 252, análise morfológica referencial,-  perspectiva do Arraial de Meia Ponte. Interpretação topológica do lugar
em relação ao seu edificado e ao território; desenhos referenciais segundo a nossa visão morfológica do Arraial de
Meia Ponte, transposta para a linguagem vectorial tridimensional. Identificação da noção de limite e de
centralidade
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Também aqui a direcção da rua é perpendicular à do curso do ribeirão permitindo
um fácil atravessamento. Nesse sentido, do posicionamento em relação geo-
morfológica, a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, já se vai encontrar numa cota
altimétrica mais elevada e afastada da linha de água.

No sentido norte-sul, o primeiro ponto de referencial de marcação dum limite é a
Igreja da Nossa Senhora do Monte do Carmo. Esta Igreja está topologicamente
colocada junto do Rio das Almas e fecha, com o seu alçado principal, o campo visual,
de quem atravessa a ponte Meia Ponte, no sentido sul-norte. No nosso entender, é o
edifício público, da margem norte, que mais se destaca nesta relação de marcação e
pontuação do percurso norte. A ponte em si, como já referido, é um marco referencial
e uma rótula do traçado e da orientação do edificado excepcional público.

Nesse sentido norte-sul o percurso passa lateralmente à igreja, tem continuidade
com a ponte para a margem oposta.

Na margem sul, logo após passada a ponte, somos confrontados com a frente
Casa da Câmara e Cadeia que tem dois pisos e localiza-se topologicamente em
cunha.

A posição deste edifício origina duas direcções de percursos que compõem a
estrutura principal do lugar. Essas duas direcções têm uma leitura de percurso urbano
finito e culminam na Igreja do eosso Senhor do Bonfim e na Igreja Matriz. Essa leitura
de espaço finito555 é assim definida pela posição topológica do edificado excepcional,
a partir desses seus pontos notáveis.

Estes pontos notáveis formam uma triangulação entre si e geram um conjunto de
ruas que formam o traçado principal deste lugar. Esta triangulação gera um conjunto
de relações potenciais que formam uma leitura pública coesa e finita.

Essas relações potenciais são, ainda, visíveis pela leitura de homogeneidade
morfológica que em ambos os casos formam uma leitura duma consciência alargada
transposta ao nível do entendimento do lugar segundo uma referência topológica do
seu edificado.

Nesse sentido, tendo o mesmo quadro de referenciação e de caracterização dos
lugares já analisados, podemos concluir, que neste caso de estudo, são estes os
elementos definidores da centralidade e de limite que podem ser tidos como marcos
referenciais suficientes para o estabelecimento duma leitura referencial estrutural
coesa. Essa leitura é suportada, aqui, pela relação encontrada destes elementos, com
a geo-morfologia e com o seu edificado gerador duma estrutura topológica.

Esses elementos topológicos são pontos referenciais que se suportam no
edificado excepcional, nas suas igrejas e adros e nos espaços públicos, na Rua
Direita, na Rua do Rosário, na Rua do Bonfim, e na Rua da Aurora e ainda nos

                                                  
555 No sentido norte – sul, após a passagem do marco referencial de centralidade que é, também, de limite que
neste caso é dado pela Igreja Matriz, e pelo teatro, situado nesta mesma Rua do Rosário, há a continuação do
percurso urbano que se dirige para sul, no entanto, não sentimos que a edificação mais recente que se encontra a
montante deste percurso nos transmita uma leitura urbana qualificada e referencial do lugar.
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elementos que estabelecem a leitura dos limites, duma fronteira, da borda, entre a
paisagem territorial e o lugar556.

Dado que a leitura destes elementos referenciais é inequívoca, podemos
considerar que também aqui são inexistentes, no âmbito dum quadro patológico,
factores que geram disfunções de comunicação. Disfunções essas que podem ser
dadas pela falta de interpretação do edificado na sua leitura da realidade morfológica
e funcional deste lugar. Ao contrário, também aqui, neste caso de estudo, é bem
evidente, nesta experimentação do lugar, o sentido da aprendizagem cognitiva que
este lugar e esta estrutura elementar produzem, que é igualmente considerada como
patrimonial, no nosso sentido da aprendizagem e do desenvolvimento da consciência
alargada.

Fig. 254, análise morfológica referencial, perspectivada do Arraial de Meia Ponte. Interpretação topológica do
lugar em relação ao seu edificado e ao território; desenhos referenciais, segundo a nossa visão morfológica do
Arraial de Meia Ponte, transposta para esquiço e para a linguagem vectorial tridimensional. Identificação do eixo
estruturante entre margens.

                                                  
556 No sentido de trânsito da informação obtida pelo movimento perceptivo estabelecido com o território, com o
lugar e, ainda, com o edificado aferido na sua relação espaço-temporal.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 427

Com efeito, podemos afirmar que a paisagem, o lugar, o seu edificado
excepcional557 e as ruas que o interligam, são os elementos constituintes duma
imagem estrutural organizada. Essa leitura é entendível como um todo articulado.
Articulado na organização do todo com as suas partes, e na organização das partes
com as partes. Esse sentido de identificação desta articulação permite que haja um
sentido de afectação emocional e racional, destas experiências percepcionais
entendidas de forma simples e como tal geram um processo de mediatização,
previamente adquirida, que é consequente na produção duma motivação e dum
desbloqueio de incerteza da execução dum percurso espaço-temporal558.

Neste caso, é verificável, dessa experiência obtida “in loco”, que essa
mediatização, previamente adquirida, é veiculada, principalmente, pela relação
topológica articulada dos seus elementos referenciais, que neste caso têm um
significado igualmente patrimonial559.

Nesse sentido, esta experiência emocional-racional, vivida no local, revelou-nos,
que este lugar tem a capacidade em absorver, na sua arquitectura, a geo-morfologia
da paisagem, adaptada ao entendimento topológico de referenciação edificatória. E é
essa leitura topológica que pensamos ter sido intencional, na estruturação deste
lugar, no processo de desenvolvimento morfológico, que cogitamos ser
consubstanciado no acto projectual, que pode ter sido produzido em vários tempos,
mas que achamos ser passível de identificação duma leitura patrimonial.

Deste modo, também aqui nos vamos repetir, no sentido, que é entendível, nesta
leitura, obtida do território, do lugar e do edificado, uma relação imediata produzida
pelo entendimento duma realidade consequente da compreensão dada pelo
património560, que é dada pela forma estruturada das várias camadas temporais
aparentes, que conferem o sentido patrimonial ao lugar e ao objecto da memória;

Desta forma, também aqui constatámos, neste antigo Arraial da Meia Ponte, que há
uma organização do lugar estabelecida pela seguinte organização sequencial:

- são perceptíveis neste território e na arquitectura, deste antigo arraial, os elementos
constituintes561, da estrutura e organização morfológica urbana e territorial;

                                                  
557  Ou seja, a Igreja da Matriz, o seu adro, o edifício do teatro, a Ponte da Meia Ponte, a Casa da Câmara, a Igreja
da Nossa Senhora do Carmo e o seu adro, a Igreja de Senhor do Bonfim e o seu adro.
558 Num percurso topológico são obtidos pontos referenciais que fomentam um sentido funcional e uma orientação
espacial que nos permitirá absorver as leituras temporais dos espaços com os sentidos de permanências e de
movimentos. Estes pontos notáveis, quando associados, permitem, neste caso, identificar um sistema rudimentar
de classificação de relações potenciais.
559 Esta cidade foi classificada pelo IPHAN como sendo Património Histórico Nacional Brasileiro em 1988.

560 No sentido do património associado ao lazer –  o gozo do “extra - time” o seu papel face ao consumo, e na
relação do seu poder atractivo do turístico interno e externo.
561 Tal como já referido, considerámos como estrutura elementar de composição os seguintes elementos: a Rua
Direita, que articula as várias partes, e que é, em simultâneo, o caminho de ligação deste Arraial Vila Boa de Goiás
e a Jaraguá; o adro da Igreja Matriz; a própria Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário; a Ponte da Meia Ponte;
a Casa da Câmara; a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e o seu adro; a Igreja do Bonfim e o seu adro, as ruas de
interligação e a sua geografia orográfica e hidrográfica, que marca geo-morfologicamente o limite  sul desta
paisagem urbana.
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- esta organização morfológica suporta-se no estudo do sistema físico do sítio, do
lugar que é pontuado topologicamente pelos elementos potenciadores da estrutura
urbana e edificatória.

-  são esses elementos que aqui geram a identificação do lugar e da paisagem;
- são esses elementos que permitem a identificação do lugar cénico e a sua

memória como identidade referencial;
- há em Meia Ponte a criação do sistema funcional urbano articulado entre o

público e o privado onde os elementos edificatórios estruturantes são identificadores
do espaço público enquanto estrutura de composição do lugar e do modelo
organizativo da cidade;

- essa leitura permite o entendimento da Igreja da Matriz, o seu adro, do edifício
do Teatro, da Ponte da Meia Ponte, da Casa da Câmara, a Igreja de Nossa Senhora
do Monte do Carmo e o seu adro, a Igreja de Senhor do Bonfim e o seu adro e das
ruas de ligação deste edificado como sendo uma memória referencial pública;

- são esses elementos que conferem a leitura pública do lugar, no entendimento
da sua função social, ética, estética e política;

- são esses elementos que geram um sistema morfológico elementar edificatório e
urbano, que suportam uma metodologia do acto projectual protagonizado pela
utilização de instrumentos mínimos e pela leitura da dimensão restritiva do modelo;

- esse recurso a uma dimensão restritiva do modelo, visa a sistematização da
utilização do menor números de instrumentos possíveis para materializar a leitura
sugestionada duma dimensão operativa cívica mais alargada.

Assim, repetindo esses elementos permitem a leitura topológica e a constituição
do conceito do lugar, suportado na relação estratégica do posicionamento cénico do
seu edificado com a morfologia urbana, com o traçado delimitado, com a estrutura
fundiária do parcelamento e com as suas geometrias.

O estabelecimento destas estratégias de referenciação cénica do edificado, da
igreja, não invalidam a utilização de tipologias urbanas e o recurso ao sistema de
modelo de quarteirão de base geométrica regular trapezoidal. Neste caso, existe um
sistema articulado da malha regular adaptativa ao terreno que é também articulado,
com a sua estrutura, com a rua e com os esses elementos edificatórios
representativos da leitura pública do lugar.
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O Arraial de Corumbá de Goiás.

O antigo Arraial de Corumbá encontra-se posicionado no extremo nascente do
troço do percurso transversal poente-nascente, do percurso do “f”.

Sobre o antigo arraial562 podemos referir que, também aqui, não tínhamos
informações, que nos mostrassem qualquer leitura morfológica da totalidade do lugar.
Com efeito, só tínhamos uma parca informação documental escrita, encontrada nos
acervos históricos, já referidos, que nos informavam que este Arraial distava cinco
léguas para Este do Arraial de Meia Ponte. Tinha uma capela filial da Igreja da Matriz
de Meia Ponte, e que era particular.

Sabíamos, segundo essa documentação e através do documento da Noticia
Geral da Capitania de Goiás do ano de 1783563 que existiria uma estrada vinda de
Meia Ponte que continuava para o Arraial de Santa Luzia que se vai desenvolver,
principalmente, com a passagem do circuito de distribuição aurífera da estrada do sul
que liga Santa Cruz ao Rio de Janeiro, e em direcção à estrada Este, em direcção a
Salvador da Baía.564

Tendo o mesmo objectivo do caso anterior, este processo metodológico de
análise baseia-se no entendimento duma realidade suportada, quase exclusivamente
pela leitura presencial do lugar e do seu edificado, no âmbito da estruturação e da
composição morfológica do lugar e do seu edificado565.

                                                  
562 Este Arraial tem o nome de Corumbá pela sua proximidade com o Rio Corumbá.
563  Documento designado por”(…) Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 1783.
Neste documento existe informação sobre este Arraial que é referida no documento ”(…)Noticia Geral(…”); é
referida no documento” (…) Cousas mais notáveis desta Estrada, Estrada Sul que principia na Meya Ponte
que passamos a citar: breve noticia da comarca(…)”. Este documento é um levantamento dos caminhos a sul, e
da relação das distâncias deste arraial de Meia Ponte aos outros distritos a sul e que dá a posição geográfica
deste antigo arraial no território, que passamos a citar: “(…) Meia ponte, Vigairaria, há de ter sete mil pessoas
Tem filiais o Corgo de Jaraguá, o Rio do Peixe, a Serra Negra, o Buriti Queimado, e o Curumbá, distando estes
Arraiais uns dos outros uma soma de léguas, Os Juízes deste distrito têm mais de trezentas léguas(uma
légua brasileira corresponde a 6km e 600m) de jurisdição, Estende-se esta desde o Pouso Alto até ao Rio
Grande de Sam Paulo, que em linha recta são mais de cento e cinquenta léguas. É a terra mais saudável da
Comarca e mais estéril de Ouro. Uma légua distante da Meia Ponte nasce o Rio das Almas que corre ao Pará, mui
doentio. Abaixo trinta léguas das suas Cabeceiras é o Rio de Ouro de que só se utilizam na força da seca, por ser
largo, fundo e arrebatada a sua corrente. Este Arraial devia de estar a cabeça da Comarca, por fazer esta aqui
pião, e ser quase o centro dos extremos mais próximos às que seguem ao Rio de Janeiro, Baia, e Pernambuco.
Em distancia de três léguas nasce o Rio Corumbá, e pelo distrito de Meia Ponte passa o Rio das Velhas, e o
Rio Grande do Norte, que divide esta Comarca da de São Paulo. Dista este Arraial da Vigairaria de Santa Cruz
quarenta légua (…)”.Informação recolhida por, BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás
em 1783, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da
Universidade Católica de Goiás e de outras entidades científicas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de
Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.
564 Essa posição de passagem no território é visível em várias cartas de representação do território e dos
povoados desta Capitania.

565 Podemos dizer que a identificação deste lugar passa pela compreensão do quadro restrito do modelo
organizacional desta vila que assenta, na geo-morfologia de base topológica e direccional dum percurso orientado
pela sua Igreja Matriz, de Igreja da Nossa Senhora da Penha de França; Ou seja, podemos dizer que é este
edifício associado às suas ruas de ligação e envolvente, que baliza a centralidade do lugar e gera a identificação
do si-nuclear e do si autobiográfico e da capacidade de memorização em relação à estrutura desta vila. E também
aqui é obtida principalmente pela compreensão da cidade projectada e delimitada neste período temporal do
período aurífero. Ou seja, ao percorrer esta parte da cidade, é identificável, de forma clara, a estruturação deste
lugar suportada neste edificado e no edificado habitacional que constitui as frentes da praça desnivelada e do largo
adjacente à igreja.
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Também, neste caso de estudo, esse entendimento é aqui obtido através da
identificação da forma de como é processada a articulação da paisagem, do território
com a arquitectura, com a geometria dos seus espaços públicos, das suas ruas e com
a marcação topológica do seu edificado.

Nesse sentido, estabelecemos como elemento estruturante de análise um
percurso urbano que advém da direcção do caminho de ligação territorial.

Este percurso é constituído pelo caminho de ligação a nascente, de ligação de
Meia Ponte a Santa Luzia.

Fig. 255, Mapa da região da costa do Brasil, com a representação do percurso terrestre entre Vila Bela do
Mato Grosso e Vila Boa de Goiás, Cartografia do Brasil, cota 881, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Nesse sentido, primeiramente, tentámos identificar a estrutura de composição
deste lugar suportada, neste percurso, na forma como se processa a articulação
deste percurso com a geo-morfologia territorial das serras e das suas encostas e do
Rio Corumbá. Tentámos, ainda, identificar, neste processo de vivência, o sentido de
centralidade, e de limite urbano, no momento da passagem, do território a lugar
urbano.

No âmbito do território, podemos verificar, que vai existir um percurso territorial
que vai ser efectuado, também aqui, de duas formas. Estes percursos vão ocorrer,
ora a meia encosta, ora junto dos seus rios.

O sentido do percurso territorial vai ser balizado pelo leito do Rio Corumbá e
balizado pelas duas vertentes da sua serra.

Este percurso territorial vai ter um desenvolvimento em continuidade direccional
este-oeste, vai ser processado paralelamente às suas linhas topográficas de nível. Vai
ser paralelo à estrutura orográfica da cadeia montanhosa, às suas linhas de cumeada
e às linhas do vale.

Tem, ainda, um desenvolvimento direccional transversal produzido de forma
enviesada ou perpendicular. Esta forma enviesada ocorre quando o sentido
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pretendido de progressão do percurso territorial é perpendicular à cadeia montanhosa
ou à linha de vale e, assim, há a necessidade da selecção dos pontos de
transposição topológica mais favoráveis, dessas linhas de cumeada, das encostas,
das linhas de vale, e das linhas de água.

Seguindo esse princípio, podemos considerar que a estrutura elementar
morfológica deste lugar, mantém esses princípios e tem uma interpretação racional
geométrica associada à geo-morfologia e adaptada à diversidade geográfica
encontrada neste local.

Fig. 256, Arraial Corumbá de Goiás - análise morfológica referencial. Interpretação topológica do lugar em
relação ao seu edificado e aos percursos no território; desenhos referenciais, segundo a nossa visão morfológica
do Arraial Corumbá de Goiás, transposta para esquiço. Identificação do eixo de composição estruturante da Rua
Direita, e seus enfiamentos visuais que culminam no edificado de carácter público.

Nesse sentido, podemos considerar que a estrutura elementar de composição
deste lugar assenta sobre o traçado do caminho territorial. O seu assentamento
ocorre topologicamente a meia encosta. Essa posição topológica da fixação do arraial
desenvolve-se tendo como marcação a centralidade. Essa centralidade, dá-se no
ponto de charneira da transição da direcção paralela e perpendicular ao rio.

Com efeito, a morfologia do assentamento vai seguir estas duas direcções
territoriais. Dá-se afastada da linha de água do Rio Corumbá566, tem o seu

                                                  
566  Este assentamento do lugar terá tido em conta as primeiras experiências mal sucedidas dos primeiros núcleos
mineiros que se localizavam e posicionavam nas imediações dos rios, que com as enchentes do período das
chuvas eram completamente inundados e demolidos. Esses leitos de cheia eram onde se encontravam as lavras e
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assentamento ao longo da meia encosta norte, desenvolvido paralelamente ao rio. E
tem, ainda, de forma a evitar as maiores pendentes, a progressão do seu
assentamento segundo o desenvolvimento da direcção perpendicular a essa linha de
água, no sentido da direcção dum pequeno promontório.

 Decorrente da pendente acentuada deste lugar, a estrutura de composição vai
desenvolver-se em forma de socalcos paralelos às linhas de vale. Esses socalcos
permitem a ocorrência de espaços e ruas transversais mais planas.

Fig. 257, análise morfológica referencial, perspectivada do Arraial de Corumbá. Interpretação topológica do lugar
em relação ao seu edificado e ao território; desenhos referenciais, segundo a nossa visão morfológica do Arraial
transposta para a linguagem vectorial tridimensional. Identificação do eixo  estruturante da Rua Direita, articulado
com a praça e edificado excepcional.

                                                                                                                                                                                    
faísqueiras auríferas que eram exploradas no período seco. Como tal, a localização deste arraial terá tido em
conta essa experiencia anterior e dá-se afastada do leito de cheia do seu rio.
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Esta estrutura tem a forma de espinha e é configurada em curva com um ângulo
que perfaz noventa graus. Essa espinha é composta por um eixo central estruturante
que atravessa a totalidade do lugar, e tem um sentido referencial da Rua Direita.

 Esta estrutura em espinha é, ainda, composta por ruas transversais,
perpendiculares ao eixo estruturante. Estas ruas à medida que se afastam do eixo
principal vão perdendo o seu sentido urbano e vão adquirindo um sentido mais rural e
da paisagem.

Esse sentido de transposição dum sentido urbano, em que a rua perde o seu
significado urbano e adquire um sentido do rural, é causado frequentemente pelo
declive acentuado da encosta e pela existência dum final de rua que perde as frentes
edificatórias e, como tal, os seus lotes adquirem uma nova lógica associada ao
terreno rural.

Este eixo principal de composição incorpora o percurso territorial e tem um o
ponto marcante referencial nesse percurso, que é a rotula do lugar visualizada na
inflexão das duas direcções. Dada a pequena dimensão deste lugar, esse ponto
referencial marca, simultaneamente, a centralidade e um limite da estrutura elementar
de composição.

Esse ponto de rótula é obtido pela posição topológica assumida pela Igreja Matriz
de Nossa Senhora da Penha de França e pelos dois espaços públicos que a
envolvem e que articulam a relação, desse percurso descendente-ascendente, com
as duas direcções, a linha de talvegue do vale e a linha de meia encosta.

Este momento edificado assumido pela igreja tem um sentido posicional cimeiro,
é gerador duma leitura referencial, entendida pela rotação de noventa graus e pela
sua articulação com o declive acentuado da encosta, e ocorre estrategicamente
posicionado na direcção da linha do vale e do leito do Rio Corumbá.

Essa linha de água que contorna esta posição da igreja e desta forma permite a
visualização cénica e altaneira desta igreja que tem a sua fachada principal virada
essa linha de vale e para a praça contígua.

Esse sentido de posicionamento, de virar o adro da igreja e da sua fachada
principal para o vale, permite o desenvolvimento da praça posicionada num plano de
cota inferior à da igreja. Esta praça é ligeiramente inclinada nos dois sentidos, é
quase paralela às curvas de nível e garante a bivalência da fixação do lugar público e
a continuação do percurso territorial.

Por essas razões podemos estabelecer que esta praça é estruturante no
entendimento da morfologia do lugar. Tem a geometria dum triângulo isósceles
oblongo que acompanha a leitura orográfica do vale.

Esta leitura triangular vai gerar a organização espacial segundo o seu vértice
obtido pelos dois lados maiores do triângulo, entendido como a porta que se abre na
direcção do espaço público, no sentido da base menor do triângulo.
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Esta geometria permite a identificação do espaço segundo a bissectriz maior,
segundo o eixo visual que é encimado por um elemento edificatório referencial, o
teatro. Este teatro fecha topologicamente este lado mais pequeno do triângulo, fecha
esta terceira frente edificatória. Os dois lados maiores do triângulo são desnivelados
entre-si. Esse desnível acompanha as duas frentes edificatórias urbanas.

Fig. 258 Quadro 1, Arraial de Corumbá de Goiás; percurso efectuado e balizado pela Rua Direita
circundando a Praça da Matriz pelo adro da Igreja Matriz de N.ª S.ª da Penha de França, pelo Cineteatro e
finalizado novamente no alçado lateral da Igreja Matriz. Este arraial tem uma estrutura urbana posicionada numa
encosta escalonada a Sul. A Rua Direita é o eixo de composição e de ligação do edificado que se encontra
posicionado nestes socalcos.

Desta forma, esta praça incorpora esta leitura de espaço público, que tem um
centro ajardinado e as duas ruas que ladeiam esse centro. As duas ruas têm cotas
altimétricas diferenciadas. A rua situada a uma cota mais baixa, mais próxima da linha
de vale, tem um sentido menos inclinado e sugere-nos uma leitura espacial de maior
continuidade suportada pela rua direita. Esta rua contorna o edifício do teatro e
desemboca no segundo espaço público que ladeia o alçado lateral da Igreja Matriz.

Este largo tem como eixo visual central cénico esta igreja. Esta igreja tem, assim,
um sentido topológico e gerador da articulação e organização morfológica dos dois
principais espaços públicos. Encontra-se num socalco situado a uma cota já superior
à primeira praça. Na leitura topográfica desta praça, esse sentido visual é interpretado
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como sendo um espaço plano de nível junto da igreja. Essa leitura vai-se alterando à
medida que nos afastamos da proximidade da igreja e nos dirigimos para o vale.

Nesse sentido verificámos que, ao afastarmo-nos da igreja, existe um sentido de
inclinação ligeiramente descendente que é progressiva e acentuada na direcção do
vale.

Desta feita, sintetizando, é esta relação de centralidade e de articulação
estratégica produzida por estes dois edifícios, a igreja e o teatro, em relação aos seus
espaços públicos, da parte baixa e alta do lugar e com a sua geografia, que podemos
considerar como sendo os elementos identificadores da leitura do lugar.

 Essa centralidade é dada pela leitura funcional e cénica do teatro e da Igreja
Matriz, da sua envolvente, aqui perspectivada pelo seu posicionamento topológico em
relação aos seus percursos tangenciais, em relação à sua posição topográfica de
meia encosta do terreno. Ou seja, o teatro, a igreja e o seu adro alargado à função de
praça, encontram-se posicionados em direcção da linha do vale e captam
perspecticamente os dois sentidos da orientação dos percursos territoriais. Esses
percursos interceptam visualmente a igreja, mas o seu traçado desvia-se deste
objecto referencial e prossegue o seu sentido direccional territorial este-oeste.

Assim, é sobretudo a igreja, que tem uma leitura funcional bivalente, que constitui
um marco visual, fixa as vivências, mas, também, permite o sentido de continuidade e
de alongamento do percurso, que aqui é urbano, mas que a montante voltará a ser
territorial. Essa leitura de espaço finito da igreja e do teatro é assim definida pela
posição topológica deste edificado excepcional, a partir desses seus pontos notáveis.

Estes pontos notáveis geram um conjunto de ruas que formam o traçado principal
deste lugar e produzem um conjunto de relações potenciais que formam uma leitura
pública coesa e finita.

Essas relações potenciais são ainda visíveis pela leitura de homogeneidade
morfológica, que em ambos os casos, formam uma leitura duma consciência alargada
transposta ao nível do entendimento do lugar segundo uma referência topológica do
seu edificado.

Nesse sentido, tendo o mesmo quadro de referenciação e de caracterização dos
lugares, já analisados, podemos concluir, neste caso de estudo, que são estes
elementos definidores da centralidade e de limite que podem ser tidos como sendo
marcos referenciais suficientes para o estabelecimento duma leitura referencial
estrutural coesa. Essa leitura é suportada, aqui, pela relação encontrada destes
elementos, com a geo-morfologia e com o seu edificado gerador duma estrutura
topológica.

Esses elementos topológicos são pontos referenciais que se suportam no
edificado excepcional, na sua igreja, no teatro, nos espaços públicos, na Rua Direita e
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que estabelecem a leitura dos limites, duma fronteira, da borda, entre a paisagem
territorial e o lugar567.

Dado que a leitura destes elementos referenciais é também aqui, inequívoca,
podemos considerar que são inexistentes, no âmbito dum quadro patológico, factores
que geram disfunções de comunicação.

Fig. 259, análise morfológica referencial, perspectivada do Arraial de Corumbá. Interpretação topológica do lugar
em relação ao seu edificado e ao território; Identificação do eixo  estruturante da Rua Direita, articulado com a
praça e edificado excepcional, a igreja Matriz e Cine-teatro.

                                                  
567 No sentido de trânsito da informação obtida pelo movimento perceptivo estabelecido com o território, com o
lugar e, ainda, com o edificado aferido na sua relação espaço-temporal.

Igreja Matriz da Nossa Senhora da Penha de França

Cine Teatro
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Neste caso de estudo é bem evidente, nesta experimentação do lugar, o sentido
da aprendizagem cognitiva, que este lugar e esta estrutura elementar produzem, o
nosso sentido da aprendizagem e do desenvolvimento da consciência alargada e
como tal pode ser eventualmente considerada como objecto patrimonial.

Com efeito, podemos afirmar, que a paisagem, o lugar, o seu edificado
excepcional568 e as ruas que o interligam, são os elementos constituintes duma
imagem estrutural organizada.

Essa leitura é entendível como um todo articulado. Articulado na organização do
todo com as suas partes, e na organização das partes com as partes. Esse sentido de
identificação desta articulação permite que haja um sentido de afectação emocional e
racional, destas experiências percepcionais entendidas de forma simples e como tal
que geram um processo de mediatização, previamente adquirida, que é consequente
na produção duma motivação e dum desbloqueio de incerteza da execução dum
percurso espaço-temporal569.

- Neste caso, é verificável, dessa experiência obtida “in loco”, que essa mediatização,
previamente adquirida, é veiculada, principalmente, pela relação topológica articulada
dos seus elementos referenciais, que neste caso têm um significado igualmente
patrimonial.

Nesse sentido, esta experiência emocional-racional, vivida no local, revelou-nos
que este lugar tem a capacidade em absorver, na sua arquitectura, a geo-morfologia
da paisagem, adaptada ao entendimento topológico de referenciação edificatória. E é
essa leitura topológica que pensamos ter sido intencional, na estruturação deste
lugar, no processo de desenvolvimento morfológico, que cogitamos ser
consubstanciado, pelo acto projectual, que pode ter sido produzido em vários tempos,
mas que achamos ser passível de identificação duma leitura patrimonial.

Deste modo, é entendível, nesta leitura, obtida do território, e neste ponto central
deste lugar e do edificado, que há uma relação imediata produzida pelo entendimento
duma realidade consequente da compreensão dada pelo património570, e que é dada
pela forma estruturada das várias camadas temporais aparentes, que conferem a este
espaço central, associado ao período aurífero, o sentido patrimonial ao lugar e ao
objecto da memória;

Muito embora as condições e características geo-morfológicas aqui encontradas
sejam muito diferentes, dos anteriores casos de estudo, há, na generalidade, uma
leitura muito equivalente, no âmbito da aplicação dum processo metodológico
suportado pela utilização do mesmo quadro instrumental e pelos mesmos elementos
que suportam o acto projectual e a constituição do lugar.

                                                  
568  Ou seja, a Igreja da Matriz e as frentes edificadas do seu largo lateral e da sua praça.
569 Num percurso topológico obtido por pontos referenciais que fomentam um sentido funcional e uma orientação
espacial que nos permitirá absorver as leituras temporais dos espaços com os sentidos de permanências e de
movimentos. Estes pontos notáveis quando associados permitem, neste caso, identificar um sistema rudimentar de
classificação de relações potenciais.
570 No sentido do património associado ao lazer – o gozo do “extra - time” o seu papel face ao consumo, e na
relação do seu poder atractivo do turístico interno e externo.
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Desta forma, também aqui constatámos, neste antigo Arraial de Corumbá, que
neste centro histórico há uma organização do lugar estabelecida pela seguinte leitura:

- são perceptíveis neste território e na arquitectura, deste antigo arraial, os
elementos constituintes571, da estrutura e organização morfológica urbana e territorial;
- esta organização morfológica suporta-se no estudo do sistema físico do sítio, do
lugar, que é pontuado topologicamente pelos elementos potenciadores da estrutura
urbana e edificatória.

- são esses elementos que aqui geram a identificação do lugar e da paisagem;
- são esses elementos que permitem a identificação do lugar cénico e a sua

memória como identidade referencial;
- há em Corumbá de Goiás, a criação do sistema elementar funcional urbano

articulado, entre o público e o privado, onde os elementos edificatórios estruturantes
são identificadores do espaço público enquanto estrutura de composição do lugar e
do modelo organizativo da cidade;

- essa leitura permite o entendimento da Igreja da Matriz, do seu largo, da sua
praça e das ruas de ligação deste edificado como sendo uma memória referencial
pública;

- são esses elementos que conferem a leitura pública do lugar, no entendimento
da sua função social, ética, estética e política;

- são esses elementos que geram um sistema morfológico elementar edificatório e
urbano, que suportam uma metodologia do acto projectual protagonizado pela
utilização de instrumentos mínimos e pela leitura da dimensão restritiva do modelo;

- é esse recurso a uma dimensão restritiva do modelo, que visa a sistematização
da utilização do menor número de instrumentos possíveis para materializar a leitura
sugestionada duma dimensão operativa cívica mais alargada que considerámos ser
uma metodologia projectual passível de ser considerada de valor patrimonial.

Assim, podemos concluir que são esses elementos que permitem a leitura
topológica e a constituição do conceito do lugar, que vai suportar o entendimento da
relação estratégica, do posicionamento cénico, do seu edificado com a morfologia
urbana, com o traçado delimitado, com a estrutura fundiária do parcelamento e com
as suas geometrias.

Podemos ainda concluir que, também aqui, o estabelecimento destas estratégias
de referenciação cénica do edificado, da igreja, não invalidam a utilização dum
modelo suportado em tipologias urbanas e dum recurso ao sistema de modelo
conceptual que tem o quarteirão como base geométrica regular.

Neste caso, podemos considerar que vai existir um sistema articulado entendido
como um todo, que associa a geo-morfologia à malha regular adaptativa aos socalcos
do terreno, que é também articulado com a sua estrutura topológica elementar de
composição, ou seja, com a rua e com os elementos edificatórios representativos da
leitura pública do lugar.

                                                  
571 Tal como já referido, considerámos como estrutura elementar de composição os seguintes elementos: a Rua
Direita, que articula as várias partes, e que é, em simultâneo, o caminho de ligação deste Arraial às ruas de
interligação com a sua geografia orográfica e hidrográfica, que marca geo-morfologicamente o limite a sul e a norte
desta paisagem urbana.
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O Arraial de Bonfim.

O antigo Arraial do Bonfim encontra-se posicionado no extremo sul do troço do
percurso norte-sul, do percurso do “f”.

Sobre o antigo arraial572 podemos referir que, também aqui, não tínhamos um
suporte documental que nos mostrasse uma clara leitura morfológica do lugar. Com
efeito, só nos era possível ter um entendimento da posição da localização geográfica
relativa deste arraial aos circunvizinhos.

Esta localização é mostrada nos inúmeros mapas geográficos e topográficos
mandados levantar no século XVIII, que evidenciam, neste caso, um percurso
territorial a sul, onde é demarcada esta posição geográfica do Arraial de Bonfim, que
estava associado ao caminho de ligação desta Capitania a São Paulo.

Era do nosso conhecimento que este arraial faria parte do Julgado de Santa Cruz.
Teria surgido no último quartel do século XVIII, com o fim de fixar um lugar urbano
junto duma lavra aurífera.573 Este Arraial distava vinte léguas para sul do Arraial de
Meia Ponte e quinze léguas a norte do Arraial de Santa Cruz.574 Tinha uma Igreja, a
Matriz575.

                                                  
572 Este Arraial é hoje é designado por Silvânia.
573 Este “descoberto de oiro” foi desenhado no ano de 1827, desenho nº182, na obra O Brasil do primeiro reinado
visto pelo botânico William John Burchell (1825/1829), Fundação João Moreira Salles, Fundação Nacional Pro-
memória Rio de Janeiro, 1981, FA –U.T.Lisboa, cota HA439.
574  Esta informação consta no Documento designado ”(…) Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é
notável até o ano de 1783.  Neste documento existe informação sobre este Arraial produzida em Santa Cruz, pelo
Capitão Teodoro Silva Bellem, na data de 27 de Janeiro de 1783, e que é pertencente à Noticia Geral e
intitulada “ Notícias do Julgado de Santa Cruz no Ano de 1783”, que passamos a citar “(…) Por ordem do
Ilmo. Exm. Snr. Governador e Capitão General desta Capitania de Goiás, expedida pela Secretaria do seu
Governo, em 13 de Dezembro de 1782 e recebida em 26 de Janeiro de 1783. Dou a notícia de que foram
esta Minas do Arraial de Santa Cruz descobertas em o ano de 1733 pelo Mestre de Campo Manoel Dias da
Sylva, e repartidas pelo Mestre, como Guarda-mor, com Comissão do Coronel Governador Bartholomeu
Bueno da Silva que então governava toda a Capitania por haver sido descobridor dos Goyá, a quem algum
tempo depois sucedeu por Capitão General, D. António Luís Távora.
Em o ano de 1776 se estabeleceu Julgado neste Arraial por ordem do Ilmo. Exmo. SNr. Barão de Mossamedes,
José de Almeyda de Vasconcellos Soveral e Carvalho, Capitão-General que então era desta Capitania e servia de
Ouvidor o Desor. António José Cabral de Almeida.
Tem este Julgado de Longitude, pela estrada que segue desta Capitania para a Cidade de São Paulo,
noventa e quatro léguas; pela fantezia.(suposição). As léguas que tem de latitude se ignoram, por ser o
dilatado Sertão que confina em as margens do Ribeiros navegáveis, da cidade de São Paulo para as Minas
de Cuyabá.
Principia a divisão do dito Julgado com o de Meya Ponte deste o Ribeirão de Piracanjuba, e finda em o barranco
do Rio Grande que divisa esta Capitania com a cidade de São Paulo. E distam deste Arraial para aquela divisão
do dito Arraial 76 léguas e deste Arraial ao de Meya Ponte 36 léguas.
Confina este Arraial com o de Santa Luzia, e distam de um ao outro 32 léguas. Confina com o de Cabeceiras
do Rio das Velhas e tem distância pelo caminho que se segue 84 léguas; confina mais com o Arraial de Paratau,
da Capitania de Minas Gerais, e fica em distância de 40 léguas.

Pertence a este Arraial o do Bonfim que dista daquele 15 léguas pela mesma estrada que segue para o de
Meya Ponte. Há em o dito Arraial do Bonfim uma Lavra, em que são interessados o Capitão Manoel Ribeiro
da Silva, Pedro Monteiro da Silva, João da Sylva Guimarães, João Dias de Souza, Custodio Monteiro
Mascarenhas e Vicente Gomes e nela se ocuparam no exercício de minerar, debaixo de administração, 147
escravos pertencentes aos ditos.
Tem o dito Arraial do Bonfim 65 moradores, e entre estes 9 Casais de pessoas brancas, 7 casais de
pessoas pardas, dois casais de pretos libertos, entre todos conservam no serviço de suas Casa 82
escravos.
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Tendo o mesmo objectivo do caso anterior, estabelecemos que este processo
metodológico de análise vai-se basear também no entendimento duma realidade
suportada, quase exclusivamente, pela leitura presencial do lugar e do seu edificado,
no âmbito da estruturação e da composição morfológica do lugar e do seu
edificado576.

Fig.260. Índices do que contem a noticia geral da Capitania de Goyás, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
e In BERTRAN, Paulo, organizador, Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, pp.99, Soc. Goiana da Cultura,
do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás  e de outras
entidades cientificas e culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.

                                                                                                                                                                                    
Hão em o dito Arraial do Bonfim 42 escravos faiscadores pertencentes a todos, e também hão dez
tavernas. Os mascates de fazendas poucos dias se demoram em o dito Arraial(…)”  BERTRAN, Paulo,
organizador, “ Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783”, Soc. Goiana da Cultura, do Instituto de Pesquisas e
Estudos Históricos do Brasil Central, da Universidade Católica de Goiás e de outras entidades cientificas e
culturais, Edit. Univ. Católica e Univ. Federal de Goiás, Goiânia/Brasília, 1997.
575   Esta igreja é retratada no ano de 1827, no desenho nº181, na obra O Brasil do primeiro reinado visto pelo
botânico William John Burchell (1825/1829), Fundação João Moreira Salles, Fundação Nacional Pro-memória Rio
de Janeiro, 1981, FA –U.T.Lisboa, cota HA439.
576 Podemos dizer que a identificação deste lugar passa pela compreensão do quadro restrito do modelo
organizacional desta vila que assenta, na geo-morfologia de base topológica e direccional dum percurso orientado
pela sua Igreja Matriz. Ou seja, podemos dizer que é este edifício associado às suas ruas de ligação e envolvente,
que baliza a centralidade do lugar e gera a identificação do si-nuclear e do si autobiográfico e da capacidade de
memorização em relação à estrutura desta vila. E também aqui é obtida, principalmente, pela compreensão da
cidade projectada e delimitada neste período temporal do período aurífero. Ou seja, ao percorrer esta parte da
cidade, é identificável, de forma clara, a estruturação deste lugar suportada neste edificado e no edificado
habitacional que constitui as frentes da praça ligeiramente desnivelada tendo no seu topo a igreja.
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Também neste caso de estudo, esse entendimento é aqui obtido através da
identificação da forma de como é processada a articulação da paisagem, do território
com a arquitectura, com a geometria dos seus espaços públicos, das suas ruas e com
a marcação topológica do seu edificado.

Nesse sentido, também aqui estabelecemos como elemento estruturante de
análise um percurso urbano, que advém, neste caso, da direcção do caminho de
ligação territorial norte-sul. Este percurso é constituído pelo caminho de ligação de
Meia Ponte a Santa Cruz.

Nesse sentido, também aqui, tentámos identificar a estrutura de composição
deste lugar suportada neste percurso, na forma como se processa a articulação deste
percurso com a geo-morfologia territorial deste planalto. Tentámos ainda identificar a
forma topológica de como é estabelecida a vivência da centralidade, e de limite
urbano, no momento da passagem, deste território a lugar urbano.

 No caso deste arraial, um dos aspectos mais relevante prende-se com a
compreensão da geo-morfologia dum lugar quase plano. Comparando-o com os
anteriores arraiais, verificámos que neste arraial vai haver uma diferença topográfia
do terreno significativa, tanto no percurso territorial como na localização deste lugar.
Ou seja, tanto o percurso como o arraial são estabelecidos num lugar bastante mais
plano.

Fig. 261, Desenho que mostra as Minas de Ouro de Bonfim, hoje designada por cidade de Silvânia, desenho, nº
182, 1827; in O Brasil do primeiro reinado visto pelo botânico William John Burchell (1825/1829), Fundação João
Moreira Salles, Fundação Nacional Pro-memória Rio de Janeiro, 1981, cota HA439, F.A. – U.T. Lisboa.

Pensamos que esta localização deve-se ao facto de este arraial ter sido
estabelecido tardiamente, na proximidade duma lavra aurífera talhada a céu aberto
num ribeirão, já no último quartel do século XVIII.

Por ser um arraial já fundado tardiamente, a sua estrutura elementar de
composição está mais associada à interpretação dum modelo, duma praça regular,
duma “fábrica regular de índios”, como é o exemplo, da Aldeia de São José de
Mossâmedes, afastando-se da geometria da estrutura de composição dos primeiros
núcleos urbanos mineiros desta Capitania.
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Efectivamente, no âmbito da articulação da geo-morfologia associada à forma de
pensar do acto do projecto, não se encontram as duas formas referenciais,
detectadas em todos os casos anteriores, que são caracterizadas, fortemente, pelas
balizas das suas serras e seus rios.

Fig. 262, Quadro 1 - Arraial do Bonfim, percurso vindo de Norte, de Corumbá na Sul, direcção da Cidade de
São Paulo. Percurso, efectuado e balizado pela Rua Direita circundando a Praça da Matriz pelo adro da Igreja
Matriz passando pela Praça da Câmara, terminando no alçado lateral da Igreja de N.º S.º do Bonfim.

No entanto, não queremos dizer que a geo-morfologia deste lugar não cumpra os
requisitos previstos. E que essa leitura da organização espacial da geo-morfologia
não tenha tido um papel determinante na forma de “ajuizar” a composição do lugar.
Bem pelo contrário, pensamos que a opção da selecção dum local mais plano é
intencional.
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Esse facto deve-se à alteração das condições de estruturação territorial deste
período do século XVIII. Com efeito, dado que os requisitos programáticos seriam
diferentes em relação aos primeiros assentamentos do princípio deste século, já seria
possível e já era pretendido implantar este lugar, suportado, precisamente, com um
modelo regular, desenvolvido por uma praça que se implantaria num local quase
plano. Este local é plano, mas tem a inclinação suficiente para permitir enquadrar, no
local mais elevado, a sua igreja e satisfazer as condições técnicas de drenagem
natural.

Nesse sentido, podemos considerar que a estrutura elementar de composição
deste lugar assenta sobre o traçado duma praça rectangular regular. No entanto
continua, igualmente, a fazer-se sentir a referenciação do caminho territorial e a
marcação topológica territorial da sua igreja.

O seu assentamento ocorre topologicamente num local plano e articulado com os
elementos referenciais referidos nos casos anteriores.

Assim, nessa posição topológica da fixação do arraial ocorre a marcação da
igreja e da praça que têm uma leitura de espaço central.

Essa centralidade dá-se com a orientação da praça que tem o seu eixo maior na
direcção este-oeste. Esta direcção assegura as ligações mais locais. A outra direcção
norte-sul, do eixo menor da praça, assegura a ligação urbana e territorial.

Fig. 263, Desenho que mostra os alçados posterior e lateral da Igreja do Bonfim, e da sua praça; desenho, nº 181,
Outubro de 1827; in O Brasil do primeiro reinado visto pelo botânico William John Burchell (1825/1829), Fundação
João Moreira Salles, Fundação Nacional Pro-memória Rio de Janeiro, 1981, cota HA439, F.A. – U.T. Lisboa.

Este sentido de marcação territorial da igreja e da praça, é visível no desenho
deste lugar, de William John Burchell. Esse sentido de articulação territorial da
paisagem com a arquitectura, no momento da entrada na praça, vindo deste
quadrante sul, onde a posição desta igreja funciona como marco territorial de
articulação das duas direcções urbanas e de referência topológica. Este desenho
retrata o sentido de posicionamento oportuno do ponto de entrada dado pela igreja.

Esse ponto de entrada, pode ser considerado de articulação da geo-morfologia da
paisagem com a arquitectura e que nos é mostrada com o enquadramento da igreja,
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do seu alçado posterior e lateral esquerdo. Ou seja, vindo da direcção sul, do Arraial
de Santa Cruz, visualizámos como primeira imagem do Arraial a igreja, que se
apresenta “de costas” para o percurso territorial e está virada para o centro do lugar,
direccionada para a ténue linha de vale.

Este processo de baliza, de marcação topológica territorial, obtido pela igreja,
assume, nesse momento, em simultâneo, a função de rótula, o que permite o
desenvolvimento multidireccional da composição da morfologia urbana.577

Fig. 264, análise morfológica referencial, perspectivada do Arraial de Bonfim. Interpretação topológica do lugar em
relação ao seu edificado e ao território; visão morfológica do Arraial transposta para a linguagem vectorial
tridimensional. Identificação do eixo  estruturante da Rua Direita, articulado com a praça e edificado excepcional.

                                                  
577 Este sentido de captação da oportunidade de articulação da natureza da paisagem com o edificado excepcional
territorial, com o posicionamento das suas igrejas é recorrente em todos os arraiais estudados.

Igreja do N.º S.º do Bonfim

Igreja Matriz

Casa da
Câmara

Igreja do Bonfim

Casa da Câmara

Igreja Matriz
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Com efeito, esta implantação, em charneira desta igreja, provoca uma direcção
de desenvolvimento urbano na direcção territorial sul-norte e é, em simultâneo, o
limite sul. Esta implantação vai ainda ser articulada com a direcção do percurso
territorial, assumindo a função territorial e urbana, protagonizada pelo sentido de rua
direita, que também, neste caso, vai-se dar afastada da linha de água.578

Esta estrutura do percurso urbano, que tem a igreja como ponto de partida, vai
assentar morfologicamente sob a forma de uma espinha. Essa espinha é composta
por um eixo central estruturante, que atravessa a totalidade do lugar, e tem o sentido
referencial da Rua Direita.

Esta estrutura é, ainda, composta por ruas transversais, perpendiculares ao eixo
estruturante. Estas ruas à medida que se afastam do eixo principal vão perdendo o
seu sentido urbano e vão adquirindo um sentido mais rural e da paisagem. Esse
sentido de transposição, dum sentido urbano em que a rua perde o seu significado
urbano e adquire um sentido do rural, é causado frequentemente pela ausência de
edificado e pela existência dum final de rua, que perde as frentes edificatórias e onde
os seus lotes adquirem uma nova lógica rural.

Esta estrutura de composição é pontuada topologicamente por três edifícios
públicos, a Igreja do Bonfim, a nova Igreja Matriz, e o novo edifício da Câmara
Municipal e pelos seus espaços envolventes, que definem neste percurso os seus
topos e o seu ponto central.579

Este eixo principal de composição incorpora na paisagem estes pontos marcantes
de referência desse percurso. Estes pontos permitem o reencaminhamento das
direcções visualizadas em continuidade espacial.

Este momento edificado assumido pelas duas igrejas tem um sentido posicional
cimeiro e vai ser gerador duma leitura referencial entendida pela visualização cénica,
finita entre igrejas.580

A visão de centralidade vai ser dada pela leitura funcional pública e cénica do
novo edifício da Câmara Municipal que está associada à sua praça regular. Esta
praça vai evidenciar, aqui, a perspectiva do seu posicionamento topológico em
relação aos seus percursos tangenciais que vão ser estabelecidos em relação à
posição das duas igrejas. Ou seja, este edifício e a praça encontram-se posicionados
na direcção dos enfiamentos visuais destas igrejas e captam, perspecticamente, os
dois sentidos da orientação do percurso territorial.

                                                  
578 Esse sentido de posicionamento de virar o adro da igreja e da sua fachada principal para o vale, permite o
desenvolvimento duma praça posicionada num plano inclinado inferior à da igreja. Esta praça é ligeiramente
inclinada, é quase paralela às curvas de nível e garante a bivalência da fixação do lugar público e a continuação
do percurso territorial.
579 Esses pontos de rótula são obtidos pela posição topológica assumida pela nova Igreja Matriz pela Igreja do
Bonfim, pela Câmara Municipal e pelas praças públicas que os envolvem e que articulam a relação desse percurso
norte-sul.
580 Esta geometria permite a identificação do espaço lido, segundo o eixo visual que é encimado por um elemento
edificatório referencial.
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Assim, este edificado tem uma leitura funcional bivalente, é um marco visual, fixa
as vivências, mas também permite o sentido de continuidade e de alongamento do
percurso, que aqui é urbano, mas que, a montante, vai voltar a ser territorial.

Fig. 264, análise morfológica referencial, perspectivada do Arraial de Bonfim. Interpretação topológica do
lugar em relação ao seu edificado e ao território; visão morfológica do Arraial transposta para a linguagem vectorial
tridimensional. Identificação do eixo  estruturante da Rua Direita, articulado com a praça e edificado excepcional.

Essa leitura de espaço finito dado pelo enquadramento da igreja e da
centralidade obtida pela Câmara Municipal vai conferir, assim, essa posição
topológica, deste edificado excepcional, referenciado a partir desses seus pontos
notáveis.
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Estes pontos notáveis geram um conjunto de ruas que ao formar o traçado
principal deste lugar, produzem um conjunto de relações potenciais que reforça uma
leitura pública coesa e finita.

Essas relações potenciais são ainda visíveis pela leitura de homogeneidade
morfológica que, em ambos casos, formam uma leitura duma consciência alargada
transposta ao nível do entendimento do lugar, segundo uma referência topológica do
seu edificado.

Nesse sentido, tendo o mesmo quadro de referenciação e de caracterização dos
lugares já analisados, podemos referir que, neste caso de estudo, são estes
elementos definidores da centralidade e de limite que podem ser tidos como marcos
referenciais suficientes para o estabelecimento duma leitura estrutural coesa.

Essa leitura é suportada, aqui, pela relação encontrada destes elementos
geradores duma estrutura topológica, com as frentes edificadas correntes, e com a
geo-morfologia.

Esses elementos topológicos são pontos referenciais que se suportam no
edificado excepcional, nas suas igrejas, na Câmara Municipal e nos espaços públicos,
na Rua Direita e que estabelecem a leitura dos limites, duma fronteira, da borda, entre
a paisagem territorial e o lugar581.

Dado que a leitura destes elementos referenciais é também aqui, inequívoca,
podemos considerar que o edificado corrente não é referencial e não afecta a leitura e
a compreensão do lugar.

Com efeito, embora não tenha sido encontrado nesse edificado corrente um valor
arquitectónico, não considerámos que esse facto impeça o sentido estrutural da
referência topológica do edificado excepcional. Nesse sentido, são inexistentes, no
âmbito dum quadro patológico, factores que geram disfunções de comunicação do
lugar.582

Nesse sentido, podemos afirmar que a paisagem, o lugar, o seu edificado
excepcional,583 e as ruas que o interligam, são os elementos constituintes duma
imagem estrutural organizada.

Essa leitura é entendível como um todo articulado. Articulado na organização do
todo com as suas partes, e na organização das partes com as partes. Esse sentido de
identificação desta articulação permite que haja um sentido de afectação emocional e
racional destas experiências percepcionais entendidas de forma simples e, como
tal, geram um processo de mediatização, que num futuro vai ser entendida como

                                                  
581 No sentido de trânsito da informação obtida pelo movimento perceptivo estabelecido com o território, com o
lugar e ainda, com o edificado aferido na sua relação espaço-temporal.
582 Disfunções essas que poderiam ser dadas pela falta de interpretação do edificado na sua leitura da realidade
morfológica e funcional, deste lugar. Ao contrário, neste caso de estudo, é bem evidente nesta experimentação do
lugar, o sentido da aprendizagem cognitiva que este lugar e esta estrutura elementar podem ser igualmente
considerados como patrimoniais e que produzem o nosso sentido da aprendizagem e do desenvolvimento da
consciência alargada.
583  Ou seja, a Igreja da Matriz e as frentes edificadas do seu largo lateral e da sua praça.
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sendo previamente adquirida, e que vai ser consequente na produção duma
motivação e dum desbloqueio de incerteza da execução dum percurso espaço-
temporal584.

Podemos então estabelecer que é verificável, a partir dessa experiência obtida “in
loco”, que essa mediatização vai ser veiculada, principalmente, pela relação
topológica, que articula metodologicamente os seus elementos referenciais, e que no
âmbito patrimonial, só a Igreja do Bonfim tem um significado patrimonial.

Fig. 264, análise morfológica referencial, perspectivada do Arraial de Bonfim. Interpretação topológica do lugar em
relação ao seu edificado e ao território; visão morfológica do Arraial transposta para a linguagem de desenho.
Identificação do eixo  estruturante da Rua Direita, articulado com a praça e edificado excepcional.

Nesse sentido, esta experiência emocional-racional, vivida no local, revelou-nos
que este lugar tem a capacidade em absorver, na sua arquitectura, a geo-morfologia

                                                  
584 Num percurso topológico obtido por pontos referenciais que fomentam um sentido funcional e uma orientação
espacial que nos permitirá absorver as leituras temporais dos espaços com os sentidos de permanências e de
movimentos. Estes pontos notáveis, quando associados, permitem, neste caso, identificarem um sistema
rudimentar de classificação de relações potenciais.
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plana da paisagem, adaptada ao entendimento topológico de referenciação
edificatória.

 É essa leitura topológica que pensamos ter sido intencional, na estruturação
deste lugar, no processo de desenvolvimento morfológico, que cogitamos ser
consubstanciado no acto projectual, que foi produzido em vários tempos, mas que
achamos, também aqui, ser passível de identificação duma leitura patrimonial.

Deste modo, também neste lugar, é entendível, nesta leitura, obtida do território,
na estruturação deste lugar e do edificado excepcional, que há uma relação imediata
produzida pelo entendimento duma realidade consequente da compreensão dada
pelo património585, e dada pela forma estruturada das várias camadas temporais
aparentes, que conferem a esta estrutura de composição e ao acto projectual
associados ao período aurífero, o sentido patrimonial do lugar e objecto da memória;

Muito embora as condições e características geo-morfológicas aqui encontradas
sejam muito diferentes, dos anteriores casos de estudo, há, na generalidade, uma
leitura muito equivalente, no âmbito da aplicação dum processo metodológico e da
utilização do mesmo quadro instrumental e do dispositivo dos elementos que
suportam o acto projectual na constituição referencial do lugar.

Desta forma, também aqui constatámos que há uma organização do lugar
estabelecida da seguinte forma:

- são perceptíveis neste território e na sua arquitectura, deste antigo arraial, os
elementos constituintes586 da estrutura e organização morfológica urbana e territorial;

- esta organização morfológica suporta-se numa composição que equaciona o
estudo do sistema físico do sítio, do lugar, e tem como objectivo e resposta a
pontuação topológica oportuna do seu dispositivo edificatório excepcional,
potenciador da estrutura de composição urbana e edificatória corrente.

- são esses elementos que aqui geram a identificação do lugar articulado  com a
paisagem;

- são esses elementos que permitem a identificação do lugar cénico e a sua
memória como identidade referencial;

- há, neste lugar, a criação do sistema elementar funcional urbano articulado
entre o público e o privado onde os elementos edificatórios estruturantes são
identificadores do espaço público enquanto estrutura de composição do lugar e do
modelo organizativo da cidade;

- essa leitura permite ter o entendimento da Igreja do Bonfim, da Igreja da Matriz
e da Câmara Municipal, associadas às suas praças e às suas ruas de ligação deste
edificado como sendo uma memória referencial pública;

- são esses elementos que conferem a leitura pública do lugar, no entendimento
da sua função social, ética, estética e política;

                                                  
585 O sentido do património, aqui, não está associado ao lazer, ao gozo do “extra - time”, o seu papel face ao
consumo, mas sim, na produção da vivência quotidiana suportada pela  estrutura pública do lugar que pode
transmitir um referencial da memória.
586 Tal como já referido, considerámos como estrutura elementar de composição os seguintes elementos: a Rua
Direita, que articula as várias partes, e que é, em simultâneo, o caminho de ligação deste Arraial às ruas de
interligação com a sua geografia orográfica e hidrográfica, que marca geo-morfologicamente o limite a sul e a norte
desta paisagem urbana.
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- são esses elementos que constituem um sistema morfológico elementar
edificatório e urbano, que suportam a metodologia do acto projectual, protagonizado
pela optimização dos instrumentos mínimos e pela leitura da dimensão restritiva do
modelo.587

Concluindo, podemos referir que, também neste lugar, esses elementos permitem
a leitura topológica e a constituição do conceito do lugar, suportado na relação
estratégica, oportuna do posicionamento cénico, no âmbito urbano, territorial, e do
seu edificado. Essa leitura vai ser identificada a partir da morfologia urbana, do
traçado que é delimitado, e da sua estrutura fundiária do parcelamento e das suas
geometrias.

O estabelecimento destas estratégias de referenciação cénica do edificado, das
suas igrejas, e da Câmara Municipal, não invalidam a utilização de tipologias urbanas
e o recurso ao sistema de modelo de quarteirão de base geométrica regular
quadrangular. Neste caso, existe um sistema articulado da malha regular adaptativa
às várias direcções do percurso que é também articulado, com a sua estrutura, com a
rua e com esses elementos edificatórios representativos da leitura pública do lugar.

                                                  
587 Esse recurso a uma dimensão restritiva do modelo, visa a sistematização da utilização do menor números de
instrumentos possíveis para materializar a leitura sugestionada duma dimensão operativa cívica com um efeito
dimensional mais alargado.
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Conclusão

O percurso efectuado decorre dos acontecimentos reflexivos ao longo dos sete
capítulos anteriores, que geram leituras múltiplas, consolidando conceitos no saber
disciplinar da Arquitectura alicerçado numa metodologia que se pretende adequada e
que se foi sedimentando ao longo dos diferentes registos.

A estratégia de abordagem adoptada decorre da dualidade de duas formas de
análise. Esse propósito foi estabelecido para que ocorresse a fixação de conceitos
que suportaram o próprio sentido da compreensão da dissertação e da metodologia
do acto projectual em Arquitectura588.

O recurso à metodologia teve como objectivo estratégico a compreensão de sete
lugares, fundados no período aurífero, no século XVIII, da antiga Capitania de Goiás,
no Centro-Oeste do Brasil. Esse objectivo primeiro decorre do entendimento do acto
do processo de Arquitectura na concepção dos lugares seleccionados para caso de
estudo.

O estudo não se pretende nem se encerra na simples compreensão das conclusões
analíticas do edificado e lugar histórico. Pensamos que esta forma de enquadrar este
processo com algum carácter intemporal permite consubstanciar a forma analógica de
compreensão do processo de decisão no acto projectual da Arquitectura.

O recurso à analogia resulta do processo metodológico de contextualização em
Arquitectura que evoca a intencionalidade de ordenar oportunamente a ocupação, a
estruturação e a reestruturação do território, aqui suportada na morfologia e numa
estratégia topológica.

A Arquitectura em presença com carácter patrimonial é traduzida  no sentido do
lugar enquanto identidade cívica que expressa um sentido de urbanidade, num quadro
instrumental que recorre a uma certa intemporalidade da forma urbana.

Pode –se afirmar que o sentido patrimonial deste caso de estudo reporta-se à
identificação “da arte de bem arruar”589 dos processos de interligação dos dispositivos
territoriais, com os urbanos e naturais, que ocorrem com a interligação dos diversos
dispositivos da Arquitectura suportados na topologia edificatória corrente ou
monumental, projectada em tempos distintos.

O manuseamento do quadro instrumental recorre à conceptualização da
composição tendo como horizonte a topologia. A estratégia, a metodologia projectual
repousam nos exemplos analisados e nos seus actos projectuais e assim concluir que
podemos atender como valor, o potencial inovador dum dispositivo operativo mínimo
topológico e elementar, como uma forma de perspectivar soluções oportunas e de

                                                  
588 Neste sentido em que a arquitectura expressa através do seu edificado uma estratégica posicional topológica
territorial, do lugar.
589  Expressão utilizada por Murillo Marx, Professor Titular da FAU (Faculdade de Arquitectura e Urbanismo), USP
(Universidade de São Paulo) como síntese de todo processo de fundação da cidade colonial portuguesa no Brasil.
Ver o sentido do arruar MURILLO, Marx, - Cidade no Brasil em que termos?,  pp. 99 a pp. 100, 1999, Ed. Studio
Nobel, São Paulo.
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concretizar ideias conceptuais desenvolvidas com um suporte num reconhecimento
analítico, racional e emocional.
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Bibliografia:

- 1- Fontes iconográficas e manuscritas,
- – Consulta efectuada no Brasil
- Rio de Janeiro
1.1- Ministério Militar, Arquivo Histórico do Exército do Brasil, Palácio Duque de Caxias
(AHE/mapoteca):
- Documentos consultados, entre outros:
- Cota 10.01.2063, data 1777-78, Sousa Tomás, Carta, Plano Geographico da
Capitania de Goyas huma das do centro da América meridional pertencente ao Reino
de Portugal, que se tirou por ordem do III.mo e Ex.mo.Sr. Joze de Almeida de
Vasconcelos de Soveral e Carvalho. Governador e Cap. General da dita Capitania; do
dia 26 de Julho de 77, the Mayo de78, por Thomas de Sousa Sargento Mor do
regimento da Cavalaria Auciliar da mesma quase toda vista por sua Ex.ª a quem o
autor acompanhou em todo o tempo do seu governo; indica advertências com legenda
explicativa ; mapa a nanquim e aguarela s. papel entelado, 89x58 cm, com tem textos
explicativos e indicação dos núcleos urbanos.

- Cota 10.01.2065, data 1778, Sousa Tomás, Sargento -Mor, Carta da Capitania de
Goyas, levantada pelo sargento-mor Thomas de Sousa em 1778, mapa a nanquim e
aguarela s. papel entelado, 95x97cm, indica a localização dos núcleos urbanos com
textos explicativos.

- Cota 10. 01. 2076, data 1767, Sousa Tomás, planta duma fortaleza na capitania de
Mato grosso.

- Cota 10.01.2077, data 1849, planta da vila de Caravellas.

 - Cota 10.01.2085, data 1778, Plano Equinographico da Aldea de S. Joze de
Mossamedes, abitação dos Indios Acruâs que com incomparável zelo da Fé Catholica
e aumento de vassallos de Sua Mag. Fidellisima os reduzio em suas deligencias à
sevelização o Ill. E x.mo Sñr. General Joze de Almeida e Vasconcelos de Soveral e
carvalho no anno de 1774 aumentandoce esta povoação do dia 15 de Novembro do
dito anno de 74 em que se marcou o terreno the 28 de Abril de 1778, o dito Sñr.
mandou tirar esta planta cuja a aldêa se acha situada a 5 legoas distante de Vila Boa
para a parte de Sudoeste; com legenda explicativa e com a indicação das
características e funções do edificado, mostra ainda, a envolvente da aldeia com
terrenos agrícolas.

 - Cota 23.01.2069, S.d. copiada em 1920, Planta da Capital de Goyáz com a
introdução do caminho ferro projectado.

 1.2- Arquivo Nacional do Brasil(ANBR):
Documentos consultados, entre outros: - Cota  Og/map.27, data 1794, s.n. carta do
continente da Capitania de mato Grosso, Goiás e de s. Paulo, com a configuração de
todos os rios e serras, com os dois caminhos de S. Paulo para Cuiába, um pelas
margens dos rios, e outro por terra, o primeiro destes caminhos vai notado por
quadrados de carmim que principiam na Aravitaguava e continuam pelos rios Tietê,
Paraná, Pardo, Camapoã, Coaxim, Taquari, Paraguai, Xianés, Parrudos e Cuiabá, até
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à vila deste nome, o segundo vai designando por duas linhas paralelas, e principia na
cidade de S. Paulo seguindo os rumos N e NNO até ao Arraial de Meia Ponte, na
Capitania de Goiás e voltando o rumo de Oeste passa por Vila Boa capital de Goiás e
segue o mesmo rumo com pouca diferença até a Vila de Cuiabá; mapa com 51x70cm;

- Cota 4Y/map.556, sem escala, data 1801,s.n., Perspectiva da aldeia de S. José
de Mossâmedes da provincia de Goiás tirada no ano de 1801 por ordem do Capitão -
Gereral D. João Manuel de Menezes; mostra a composição arquitectónica e
organização das bandas edificadas, edifícios públicos e seu estado de conservação,
em alguns casos, embora os edifícios estejam desenhados conforme projecto inicial,
estão identificados em estado de ruína ou demolição. Mapa 51x68cm.

1.3 - Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNDI/SECTOR DOC. CARTOG.):
Documentos consultados, entre outros:  - Cota ARC 28-11-17 (BNDI/SECTOR
DOC. CARTOG.), data 1855, s.n., Carta corografica das províncias do Maranhão e
Piauhy e parte das do Pará, Goyás, Bahia, Pernambuco, e Ceará. Mapa que assinala
hidrografia, acidentes geográficos e localidades, //cidades //vilas// e lugares; Planta
com tinta preta e com aguarela a azul e vermelho sobre papel com 50x56cm.

- Cota ARC 19-13-18 (BNDI/SECTOR DOC. CARTOG.), data 1813, Carta Geral
das Capitanias do Grão Pará e Maranhão com os governos inclusive do Mato Grosso,
e Goiás: a Leste os limites com a de Pernambuco, e a Oeste com os Domínios
espanhóis. Feita por ordem do Brigadeiro Manoel Marques, por Serafim Joze Lopes,
Segundo Tenente de Art.a do Pará, e extrahida e organizada sobre os Planos, e
memórias que abaixo se citão, e sobre os que possuía o dito Brigadeiro, dignos de fé
por sua exatidão.

- Cota ARC 32 - 6-9-11(BNDI/SECTOR DOC. CARTOG.),Goiás (GO), data de
1758, mapas de Villa  Boa de Goyás e tudo que pertence ao seu termo; mapas
reproduzidos dos mapas existentes no Arquivo Histórico Ultramarino, AHU.

 - Cota ARC 17-2-26ª (BNDI/SECTOR DOC. CARTOG.), data1776-1836, autor
Matos, Raimundo Jozé da Cunha; Carta Corografica da Provincia de Goiáz e dos
Julgados do Araxá e dezemboque da província de minas Gerais; escala
indeterminada.

5.º - Cota ARC 2-11-14 (BNDI/SECTOR DOC. CARTOG.), data 1891, autor Alves,
Hermillo, Mappa organizado no escritório técnico da Companhia Oeste de minas com
indicação da Viação Férrea em trajecto da zona sul e oeste de Minas e de sua ligação
com a viação das Estradas do Rio de Janeiro, S. Paulo e Goyaz.

1.4 - Mapoteca do Palácio Itamaraty:
Documentos consultados, entre outros:  - Cota 779. gmbh, data 1838, inv. 2983,
mapa corografico da capitania de Goiás e regiões circunvizinhas mostrando os
percursos de acessos às vilas e arraiais.

 - Cota 779.2 gmbh, data 1764, inv. 640, mapa corografico da Capitania do Matto
Grosso, de Goiás, S. Paulo e regiões circunvizinhas mostrando os percursos de
acessos às vilas e arraiáis.
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 - Cota 779.3 T83, data 1810(1), inv.2260, mapa do Rio Tocatins desde a Villa Cametá
do Gram Pará até os Arraiaes dos Portos Reaes do Pontal e Carmo de Goyáz e nova
estrada desde a faz.da do mirador do Mar até o dito Carmo; mapa a nanquim e
aguarela s. papel entelado, 42x82, mostra ao longo do rio referido as vilas e
povoados;

 - Cota 779. 3 C23/P62, data 1772, inv. 437, mapa do Rio Claro e Pilões, no qual se
mostrão os lugares, ou cadeias das guardas, que marção as terras diamantinas
prohibidas de se minarem. Contém a jornada de Francisco Soares de Bulhoens em
Junho de 1772, buscando a grande descoberta, que promette o Roteiro de Urbano do
Coitto, no lugar nº3; Mapa a nanquim e aguarela s. papel encorpado, 44x57 cm;

 - Cota 779. a C23/P62, data 1760, inv. 574, mapa dos Rios Paraná, Paraguai e seus
afluentes, com a indicação das Vilas povoados e descobertos.

 - Cota 779. 3 T83/A12, data 1811, inv. 100, mapa que mostra Villa Boa de Goiás e
seus Arraiáis, Mapa que mostra a confluencia dos Rios Maranao e Araguaia, e os
logares onde se devem estabelecer os prezidios que protejao a sua navegação, tirado
por Ordem do Illustisimo e Excelentissimo Senhor Fernando Delgado Freire de
Castilho Governador e Capitão General da Capitania de Goyaz no anno de 1811,
Mapa a nanquim e aguarela s. papel encorpado, 40x71 cm;

 - Cota 779. 3 a, data 1751, inv. 9363, autor Colombina, Francisco Tosi, Mapa da
capitania de Goiás e regiões circunvizinhas mostrando as comunicações entre as
bacias do Prata e do Amazonas e os percursos de acessos às vilas e arraiais com
legenda nomeadamente, 18 Meya Ponte, 19 Jaraguá, 20 Bons fins, 21 Ferreiro, 22
Villa boa, 23 Barra, 24 Anta, 25 Pilloens, 26 Crixa, 27 Guaranis e 28 Pillar; Mapa a
nanquim e aguarela s. papel encorpado, 64x53 cm;

 - Cota 779. 3 a, data 1778, inv. 480, autor Thomas de Sousa, Carta da capitania de
Goiás Levantada pelo Sargento-Mor Thomas de Sousa regiões circunvizinhas, com a
indicação de percursos, vilas, arraiáis, povoados e julgados, nomeadamente, Villa
Boa, Meia Ponte, Corgo de Jaraguá, Ouro Fino, Bom fim, Santa Luzia julgado de
Pillar, Meia Ponte, Santa Luzia, Mapa a nanquim e aguarela s. papel entelado, 108x71
cm;

São Paulo:
- 1.5 - IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da USP. de S. Paulo:

- Mapa do Certão de Pilois e Rio Claro em que mostra os rios com diamantes e os
que tem faisqueiras de ouro; Feito por José Thomas de Villanova; identifica Vila Boa
de Goiás, os rios auriferos e diamantinos; Mapa a nanquim e aguarela s. papel
entelado.

 - Texto de José Thomas de Villanova, natural de Vila Boa; documento
manuscrito.

 - Mapa geográfico da capitania de Goyás e Minas Gerais mostrando o caminho
entre Vila Rica e Vila Boa de Goiás, bem como a ligação de Vila Boa à cidade de S.
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Paulo assinalando os arraiais de Corumbá Meia Ponte, S. Luzia e ainda outros
caminhos; data provável, 1780.

- Mapa geral das três Companhias de Dragões que guarnecem a Capitania de
Minas Gerais; Mapa circular tendo no centro a data de 23 de Janeiro de 1774 e o
local, Vila Rica.

- Mapa geográfico geral da região centro-sul mostrando as serras e caminhos
desde da cidade do Rio de Janeiro e de S.Paulo a Vila Rica com a indicação genérica
de Terra de Goyás, terra desconhecida. Mapa a nanquim e aguarela s. papel
entelado.

- Carta Topografica em~q. se observam os lemites e extenção da Cap.ta de Matto
Groço amais Ocidental dÁmerica Portugueza q. com o destino de ser enviada aprez.ª
de IL.L.mo e Ex.mo Snr. Conde de Valadares. Mandou levantar Luiz d´Albuquerque
de Mello Pereira e Caceres, Gov.or e Casp.am Gen.al dam.ª Casp.ta em 25de Março
de 1773. Mostra a várias capitanias vizinhas do domínio de Castela incluindo a
capitania de Goyás com os seus arraiais, destacamento de Piloens e Vila Boa de
Goiás, Mapa a nanquim e aguarela s. papel entelado.

- Mapa topográfico geral que mostra as capitanias de S. Paulo, Goiás e parte da
Cap. do Mato Grosso, indica a escala, Petite de Legoas e rosa de ventos; mostra os
caminhos por terra, mostra arraiais e as vilas, nomeadamente, Arraial Ouro Fino, da
Anta, Corumbá, Vila Boa, na capitania de Goiás; Mapa a nanquim e aguarela s. papel
entelado; data1780.

- Mapa com a indicação dos rios, caminhos e lugares nas capitanias de S. Paulo,
Goiás e parte da Cap. do Minas Gerais, indica a escala, Petite de Legoas mostra os
caminhos pelos rios e por terra, mostra arraiais e as vilas, nomeadamente, Arraial do
Ferreiro, da Anta, Corumbá, Vila Boa, na capitania de Goiás; data 1775.

- Desenho perspectivado de uma fazenda na região de Itacolomí com a descrição
de todos os equipamentos que a compõem. Mapa a nanquim e aguarela s. papel
entelado; data 1780.

- Desenho em perspectiva, Morro donde se encontram os topázios descobertos
no anno de 1772, datta d el Rei, Mapa em aguarela s. papel entelado.

- Desenho em perspectiva, assinalando o Modo como se estrai o ouro no Rio das
velhas e nas mais partes que à rios. Mapa em aguarela s. papel entelado; data 17780

- Mapa de todo o Campo Grande tanto da parte da conquista, q~ parte com a
campanha do Rio verde, e S. Paulo como de Piuey Cabencyzas do Rio de S.
Francisco e Goyazes; Mapa geográfico com indicação legendada das conquistas
efectuadas nos locais indicados, mostra rios, a estrada que liga S. Paulo ao arraial de
St.ª Anna, e Goyazes de Meia Ponte, Mapa a nanquim s. papel entelado., data 1775.
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- Documentos mapas e manuscritos originais da colecção Lamego e da
colecção Yan de Almeida Prado:

- Cod. 54.1, A8, 1869 - Carta de António Luís Tavares Lisboa a José de Almeida e
Vasconcelos de Soveral e Carvalho, Governador da Capitania de Goiás, dando conta
da expedição que dirigiu ao Pará, pelo Rio Tocantins. Explicava a demora do regresso
e informava sobre a época mais propícia à navegação naquele rio e à actuação dos
indígenas nas suas proximidades. Registo do Duro, 9 de janeiro de 1774. António Luiz
Tavares Lxª 8p.

- Cod. 57.14, A8, 1888 - Bula do Papa Bento XIV pela qual dividia a Diocese do
Rio de Janeiro e criava as de São Paulo e Mariana, bem como as prelaturas de Goiás
e Cuiabá. Roma, 17 de Setembro de 1746. J. Datarius. 16p.  Manuscrito Original.

- 1863 - Magalhães, Dr. Couto, "Viagem ao Araguaya", Goyas edit. Na typografia
Proincial, contendo a descrição pitoresca desse rio precedida de considerações
administrativas e económicas a cerca do futuro da sua navegação, seguida de noticias
sobre os rios Caiapó Grande, Caiaposinho, rio Claro e rio Vermelho, e de um roteiro
para os, Araes e noticia de uma expedição feita em 1852 ao rio das Mortes; e dum
estudo sobre os meios mais propícios para desenvolver a navegação; documento
manuscrito.

– Consulta efectuada em Portugal.
1.6 Arquivo Histórico Ultramarino;

Fontes manuscritas:
GOIÁS:

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1731, Março. Vila Boa, Carta do Tesoureiro-Comissário das
fazendas dos defuntos e ausentes nas minas de Goiás, Matias Reis, Destinatário
[Ouvidor-geral da referida comarca, Dr. Bernardo Rodrigues Vale], queixando-se “das
más direcções e governo destas minas”, devido  ao procedimento do vigário o qual se
faz governador das armas e regente das justiças e parece ter mais jurisdição que o
Bispo e do Provedor-Comissário Bartolomeu Bueno da Silva.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1732, Maio. Vila Boa, Carta do Vigário Pedro Ferreira Brandão,
Destinatário [Desembargador, Belchior do Rego Andrade], sobre a situação das minas
de Goiás e a necessidade de remédios para evitar os descaminhos dos reais quintos
e dos contratos.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1734, Março. Vila Boa, Roteiro de Viagem de João da Costa
Diogo, Derrotas do Rio de S. Francisco.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1735, Jan. Vila Boa, Carta do Superintendente geral, Gregório
Dias da Silva, Destinatário [Rei D. João V], sobre a notícia que o descoberto de Goiás
se achara em termos do levantamento de modo o descobridor e Guarda-Mor ter-se
apoderado de muitos dotos de terra e as mais convenientes dando-as aos seus
parentes.
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Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1735, Jan. Vila Boa, Carta do Superintendente geral, Gregório
Dias da Silva, Destinatário [Rei D. João V], sobre a proibição da abertura de
Caminhos e Picadas pelas minas que estiverem a descoberto e pelas que no futuro se
descobrirem.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1735, Jan. Vila Boa, Carta do Superintendente geral, Gregório
Dias da Silva, Destinatário [Rei D. João V], informando sobre o procedimento e
injustiças que nas minas de Goiás foram cometidas pelo seu descobridor Bartolomeu
Bueno da Silva.

 - Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1735, Jan. Vila Boa, Carta do Superintendente geral, Gregório
Dias da Silva, Destinatário [Rei D. João V], sobre a grande despesa que se faz nas
minas de Goiás pela inexistência de viveres e transportes.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1736, Jan. Lisboa, Parecer do Conselho Ultramarino, sobre a
nomeação do governador para as minas de Goiás.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1736, Fev. Lisboa, Carta Régia de D. João V, Destinatário
[Governador Capitão General da Capitania de S. Paulo, Conde de Sarzedas e amigo],
ordenando que o bacharel Agostinho Pacheco Telles, seja o sucessor do
Superintendente das minas de Goiás, Gregório Dias, depois que este último acabar
com o tempo que foi provido.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1736, Fev. 11. Lisboa Carta Régia de D. João V, Destinatário
[Governador Capitão General da Capitania de S. Paulo, Conde de Sarzedas], Alvará
de Lei, Carta de Fundação, ordenando que seja criado em sitio mais propicio a
erecção duma Vila nas Minas de Goiás.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1736, Fev.16. Lisboa, Conselheiro do Conselho Ultramarino,
Destinatário[Rei D. João V], informando sobre o novo método de cobrança dos reais
quintos nas minas dos Goiás.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. de 1736. Vila Boa, de Francisco Ferreira da Silva, Destinatário,
[Rei. D. João V], Requerimento solicitando que lhe seja passado provimento para
confirmar o seu oficio e notas do escrivão, das datas  e sesmarias das minas de
Goiás.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Nov., 18 de 1737. Santa Anna de Goiás, do Provedor da Fazenda
de Goiás, Sebastião Mendes de Carvalho, Destinatário, [Rei. D. João V], sobre as
contas das minas de Goiás.
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- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Maio, 15 de 1738. Santa Anna de Goiás, do Superintendente Geral
das Minas de Goiás, Agostinho Pacheco Telles, Destinatário, [Rei. D. João V], sobre a
devassa tirada contra o Coronel da Ordenança Manuel Perreira Botelho.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Maio, 17 de 1738. Santa Anna de Goiás, do Superintendente Geral
das Minas de Goiás, Agostinho Pacheco Telles, Destinatário, [Rei. D. João V], sobre
as distancias entre as povoações das Minas de Goiás e a necessidade de se criar
cargos jurídicos-administrativos nos Arraiais.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Maio, 18 de 1738. Santa Anna de Goiás, do Superintendente Geral
das Minas de Goiás, Agostinho Pacheco Telles, Destinatário, [Rei. D. João V], sobre a
inquietação dos habitantes das minas de Tocantins, dada a diferença no valor de
capitação que lhe foi estabelecida pela Real Fazenda e por serem obrigados a irem
capitar na Vila de Santa Anna de Goiás a oitenta léguas de distância.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Maio, 23 de 1738. Carta, Santa Anna de Goiás, do
Superintendente Geral das Minas de Goiás, Agostinho Pacheco Telles, Destinatário,
[Rei. D. João V], remetendo os mapas das matrículas e produto da capitação dos
anos 1736 e 1737.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Maio, 23 de 1738. Santa Anna de Goiás, do Superintendente Geral
das Minas de Goiás, Agostinho Pacheco Telles, Destinatário, [Rei. D. João V], sobre a
criação de oficiais para a Administração da Intendência de Tocantins.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Agosto, 1738. Santa Anna de Goiás, do Padre Pregador
Franciscano, Francisco Cosmo de Santo André, Destinatário, [Rei. D. João V],
solicitando que as passagens dos rios sejam arrendadas pela fazenda Real, e que o
rendimento dos ditos rios, lhes seja entregue, assim como aos seus companheiros
que cumpriram das primeiras entradas das minas de Goiás.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. 1 (em
catalogação), doc. Set., 20 de 1738. Vila Rica, do Governador e Cap. Gen.da
Capitania do Rio de Janeiro, Destinatário, [Rei. D. João V], em resposta à provisão de
17 de Abril de 1738, sobre o ataque dos Índios Caiapós aos moradores do descoberto
de Pitoens.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Jun, 14 de 1733. Santa Anna de Goiás, de Diogo Joze Pereira,
Destinatário, [Rei. D. João V].

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Jun., 14 de 1739. Lisboa, Conselho Ultramarino Destinatário, [Rei.
D. João V], sobre a carta que deu o superintendente das minas de Goiás a respeito da
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criação dos Cargos de Juiz e demais Oficiais e estabelecimento da Vila que Sua
Magestade tem mandado erigir.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Set., 20 de 1739. Vila Boa, de Oficiais da Câmara, Destinatário,
[Rei. D. João V], pedindo que em todos os descobertos do território de Goiás tenha a
Câmara uma data de terra para sua melhor estabilidade e aumento.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Set ., 29 de 1739. Vila Boa , Carta do Governador General D. Luís
de Mascarenhas, Destinatário, [ Rei. D. João V], sobre as boas notícias recebidas dos
descobertos de S. Luís e rio chamado de Manoel Alves.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Set., 30 de 1739. Vila Boa, Carta do Governador General D. Luís
de Mascarenhas, Destinatário, [Rei. D. João V], sobre a distância entre S. Paulo e as
Minas de Goiás e a necessidade de haver nesta última ter governo próprio.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Out 2 de 1739. Vila Boa, Carta do Governador General D. Luís de
Mascarenhas, Destinatário, [Rei. D. João V], informando sobre a criação do regimento
de ordenação no Arraial de Meia Ponte.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, papéis avulsos, Documentos, Cx. (em
catalogação), doc. Out. 3 de 1739. Vila Boa, Carta do Governador General D. Luís de
Mascarenhas, Governador de S. Paulo, Destinatário, [Rei. D. João V], informando
sobre a sua passagem pelos Arraiais das Minas de Goiás.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, vários papéis avulsos, Documentos, Cx.
1 a 45 (em catalogação), pasta do ano de 1745, incl. Out. 13. Goiás, Bartolomeu
Bueno da Silva.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, vários papéis avulsos, Documentos,
Cx.1 a 45 (em catalogação), pasta do ano de 1782, incl. Doc. Anexo à planta de 18 de
Dezembro de 1782. Plano Projectivo de hu novo estabelecimento de Índios da Nação
Cayapó, situado na margem do Rio Fartura.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, vários papéis avulsos, Documentos,
Cx1 a 45, (em catalogação), pasta do ano de 1784, incl. Doc. Anexo à planta de 5 de
Outubro de 1784. Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de
1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luís da Cunha Menezes, Governador, e Capitão
General da mesma Capitania.

- Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, vários papéis avulsos, Documentos,
Cx.1 a 45 (em catalogação) -  Cartografia Consultada.
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Fontes iconográficas:
BAHíA:

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Planta da Vila de Alcobaça, data 1774,
anexa ao cat.nº 8629, Cartografia do Brasil, cota 1047.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Planta - mapa da Nova Vila Viçosa, data
1769, doc. Anexo ao ofício do Ouvidor, José M. Monteiro, Porto Seguro, Cartografia
do Brasil, cota 983.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Planta da Villa de Maragugippe de S.
Bartholomeo/ Reconcavo da Bahia, dat.1757, Cartografia do Brasil, cota 997.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Entrada da Barra / eisterior e interior da
Villa do Camarú, des. Gregório Gomes, data 1707, Cartografia do Brasil, cota 960.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Planta do Morro de S. Paulo 13 leguas a
Sul da Cidade da Bahia, por Miguel P. Costa, Mestre de Campo, data 1725,
Cartografia do Brasil, cota 963.

CEARÁ:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Planta da Fortaleza da Villa da Nª S.ª da

Assunção e do reduto de S. Luiz na Ponte de Macuripé, data 1800, Cartografia do
Brasil, cota 848/849.

ESPIRITO SANTO:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Barra da Capitania de Esp. Santo,

Cartografia do Brasil, cota 1049.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Localização da Vila Vitória e Morro da
Vigia, Des. em perspectiva, dat. 1790, Cartografia do Brasil, cota 1050.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Vila Nova de Benavente, Cartografia do
Brasil, cota 1050.

GOIÁS:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Configuração do chapado das Minas do

Mato Grosso, Cartografia do Brasil cota 858.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Plantas das casas em que residia em
1742 o Governador e Capitão General da Capitania de Goiás, situadas em Vila Boa e
pertences a José da Silva Valença, Cartografia do Brasil, cota 859.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Frontispício da Igreja de Nª Senhora da
Conceição de Arraial de Tloamiras, comarca de Goiás, Cartografia do Brasil, cota 860
a 865.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mapas da capitania de Goiás, 1753,
anexos ao ofício do Governador Conde de Arcos, D. Marcos de Noronha, Cartografia
do Brasil, cota 866\867.



Bibliografia Capitulo   9

462

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Casa da Câmara e Cadeia de Villa Boa de
Goyás, de 1766, anexo ao ofício geral da Câmara, José Araújo e Sousa, Cartografia
do Brasil, cota 869 a 871.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mapa da Villa Boa de Goyás e tudo que
pertence ao seu termo Anexo ao of. do ouvidor, António da Cunha Sotto Maior, datado
de Meia Ponte, 30 de Abril 1758, Cartografia do Brasil, cota 868.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Carta topographica do Pais dos Rios
Claro e Piloens que o Ill. e Exmo Snr. José de Almeida de Vasconcellos Governador e
General da Capitania de Goyás mandou fazer, depois de mandar aquelle continente,
na qual se mostra, os lugares ou Cadeya dos Guardas que demarcão as terras
Diamantinas, proibidas de se minerar nellas. Compreende também a jornada que fes
Framccº. Soares de Bulhoens em Junho do prezente anno de 1772, buscando o
descuberto de Urbano do Coutto. Anexo ao of. do Gov. José de Almeida
Vasconcellos, datado de Villa Boa de Goyás, 12 de Fevereiro de 1773., Cartografia do
Brasil, cota 872.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Carta Geographica de todo o terreno
conhecido que medeya entre Villa Boa de Goyâs, e Villa Bella de Matto Grosso, em
que mostram todos os rios, e ribeiroens, con as distancias que a experiencia mais
prudencial tem calcullado athe 15 de Dezembro de 1774. Anexa ao of. do Governador
da Capitania de Goyás. Cartografia do Brasil, cota 873.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta da Aldeia de Santa Ana, anexa ao
ofício de 1775, Agosto, 25, do governador José de Almeida Vasconcellos, junto do Rio
Fartura, Cartografia do Brasil, cota 874.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Plano Projectivo de hu novo
estabelecimento de Índios da Nação Cayapó, situado na margem do Rio Fartura, com
vários perfis edificados, data 1782: Vila Boa, braças (=86mm), 406x287mm,
Cartografia do Brasil, cota 875/76.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta de Vila Boa, Capital da Capitania
Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha
Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro
Guimarães, fes., escala 140, braças, tem na parte inferior à direita seis figuras
militares color. e a esquerda os alçados das fachadas do palácio e de uma casa que
faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mappa Thopografico em que se
demonstra a extenção de terreno que ocupa na Capitania de Goyás segundo o
regimento de cavalaria auxiliar da mesma capitania, dividido por companhias nos seus
arrayais, que vão declarados, 1782, Cartografia do Brasil, cota 878,

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mappa topografico da campanha do Rio
Piloens e Rio Claro diamantino, com todas suas vertentes, pertencentes à comarca de
Vila Boa de Goyás, mandado tirar pelo Ill.º Exmº Dom Francisco de Assis
Mascarenhas Gov. e Cap. General desta Capitania, sendo examinados todos os rios e
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suas vertentes pelo Min. o Dr. Manoel Joaquim de Aguiar Mourão, Ouvidor e
Corregedor que foi desta Comarca e por Joze Manoel da Silva e Oliveira, que ambos
correrão esta campanha e abrirão picadas e caminhos como mostra neste mappa de
Vila Boa no ano de 1805, Cartografia do Brasil, cota 879.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mapa da região da costa do Brasil,
Cartografia do Brasil, cota 881.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mapa geral da Capitania de Goiás, 1805,
Cartografia do Brasil, cota 881.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Desenho representando vários rios do
Brasil, Séc. XVIII, Cartografia do Brasil, cota 1254.

MATO GROSSO:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta, Frontispício da Igreja Matriz de

Villa Bella, dat.1769, Cartografia do Brasil, cota 853.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mappa da Bacia Hidrográfica dos rios
Gaporé e Mamoré, com localização das Missões da Companhia de Jesus, des. João
Gonçalves Pereira, data 1743, Cartografia do Brasil, cota 850.

MINASGERAIS:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta de S. Sebastião, Minas Geraiz e
Matto/Dentro, data 1732, Cartografia do Brasil, cota 1154.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. - Colecção de Quatro mapas dos
territórios vários rios, S. Francisco, Guarapiranga, Cartografia do Brasil, cota 1172/75.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mappa do Termo da Real Villa de Queluz,
data, 1790, Cartografia do Brasil, cota 1169.

PARAíBA:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Explicação da Planta do Rio Paraíba que

compreende desde do Porto desta Cidade athe a Barra do Cabo, dat. 1790,
Cartografia do Brasil, cota 884.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Planta exacta da Fortaleza de S.ta.
Catarina do Cabedelo, Situada numa lagoa da Barra do Rio Paraíba do Norte da
América Meridional e Portuguesa, des. Cap. de Inf. Arq.to. António Jorge de Lemos,
Cartografia do Brasil, dat. Séc. XVIII, cota 885.

PERNANBUCO:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Carta Topográfica do Porto de

Pernambuco, data 1690, Cartografia do Brasil, cota 886.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Carta de demonstração da Costa de
Pernambuco, da Cidade de Olinda até Itamaraca, des. de Luis Francisco Pimentel,
Eng., data 1702, Cartografia do Brasil, cota 889.
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PIAUÍ:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Mapa exacto da Villa de S. João do

Parnai, data 1798, Cartografia do Brasil, cota 847.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Rio Negro, Planta da Aldeia Principal de
Majuri, data 1728, Cartografia do Brasil, cota 773.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta de Aldeia dos Índios, s/data,
Cartografia do Brasil, cota 846.

RIO DE JANEIRO:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta da Cidade de S. Sebastião do Rio

de Janeiro com suas fortificações, data 1713, Cartografia do Brasil, cota 1064.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Elevações da Fortaleza da Laje, data
1714, Cartografia do Brasil, cota 1066.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta da Cidade do Rio de Janeiro, des.
do Brigadeiro João Massé, data 1712, Cartografia do Brasil, cota 1061, Arquivo
Histórico Ultramarino, Lisboa.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Demonstração do Rio de Janeiro, des. de
João Teixeira, dat. 1645, Cartografia do Brasil, cota 1052.

SANTA CATARINA:
 - Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Villa da Laguna e Barra do Taramnchi,
1738, cota 1215, Cartografia do Brasil.

SÃO PAULO:
- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta da Barra de Santos, Fortaleza de

Santo Amaro, dat.1734, Cartografia do Brasil, cota 1186.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Planta da Fortaleza de Itaparica, dat.1738,
cota 1187.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Cartografia do Brasil, cota 858.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Planta da Vila de Santos e do seu Porto,
com Fortificações, Cartografia do Brasil, cota 1210.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Mapa da Capitania, dat. 1744, Cartografia
do Brasil, cota 1188.

- Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Mapa da Capitania de S. Paulo, em que
mostra tudo que pertencia, Anexo ao doc. de 1773, jan.12, nº368, Cartografia do
Brasil, cota 1200.

1.7 Arquivo Histórico Militar, Lisboa:
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- Fontes iconográficas:
 - Cartografia - Mapas:
- Arquivo Histórico Militar. Cota (Goiás 3/38/52), Plano Geográfico da Capit. de Goiás,
huma das do centro América meridional pertencente ao reino de Portugal que mandou
construir o Illmo. Exxell.mo Snr. Jozé de Almeida de Vasconcellos de Soveral de
Carvalho, Gov. e Cap. Gen. da dita Capitania, no dia 26 de Junho de 1777 athé Maio
de 78 que a entregou por Tomás de Sousa Sargento Mor do Regimento de Cavalaria.

2 - Fontes iconográficas impressas,
Bibliografia específica

– Consulta efectuada no Brasil:
2.1 - Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, IEB,  U.S.P.
São Paulo:

- MAIA, Tom; Élis, Bernardo; Maia, Thereza Regina, " Vila Boa de Goiás -
1929"; Companhia editorial Nacional, Embratur, Contém desenhos de Vila Boa de
Goiás.

- PALACIM, Luiz, "Goiás 1722/1822, Estrutura e conjuntura numa capitania de
Minas, Dep. de Cultura, Sec.1972,  edit. Gráfica Oriente.

2 .2  - Biblioteca da Universidade de S. Paulo, Faculdade de Arquitectura e
Urbanismo,  FAU-USP;
Brasil Divisão Regional,

- Instituto Brasileiro de Geografia, "Divisão do Brasil em Micro-Regiões
Homogêneas", 1960, Rio de Janeiro, FBG 1970, Cota 918.1 B736d.

Brasil - Estatística,
- "Enciclopédia dos Municípios Brasileiros", 1957, Cota 918.1 En16 V36.

Brasil- História,
- ABREU, João Capristano de, "Caminhos antigos e povoamento do Brasil",

1960, 311p. 23cm, (Publicações da Sociedade Capristano de Abreu, 3), Cota 981
Hb86c.

- LEITE, Cassiano Ricardo, 1895 - 1974,"Marcha para Oeste: influência da
"Bandeira" na formação política e social do Brasil"3ª Edição Rio de Janeiro, José
Olympio, 1959, (Documentos Brasileiros 25 e 25A), Cota 309.81 L536 3ª Ed. V1-2.

 - Mapa: imagens da formação territorial brasileira/Pesquisa, Texto e Selecção
Cartográfica: ADÓNIAS, Isa; Rio de Janeiro; Odebrecht, 1993, Cota LR912.1981.

- SAINT-HILAIRE Augustin, François César Provençal de 1779 - 1853, "Viagem
pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil" Trad. Leonan de Azevedo Penna, Belo
Horizonte, Itatiaia, 1974, Cota 918.151 Sa23.

- SALGADO, Plínio," Como nasceram as cidades do Brasil", S. Paulo, Voz do
Oeste, 1978.
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2.3 - Brasil, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro;
- Manuscritos da Colecção De Angelis; Introdução e glossário de Jaime

Cortesão. Rio de Janeiro, 1951-1955, V.1 "Jesuitas e bandeirantes no Araguai,
antecedentes do Tratado de Madrid", Cota 981.03 B736mv.s.z. .

- Mapas históricos brasileiros - S. Paulo; Abril; s.d. "Grandes Personagens da
nossa história", Cota R912.1981M32.

Brasil - Descrição e Viagens,
- GARDNER George, 1812-1849, "Viagens no Brasil, principalmente nas

províncias do norte e nos distritos do ouro e do diamante durante os anos 1836-1841",
Tradução de Albertino Pinheiro, S. Paulo, Edit. Nacional, 1942, cota 918.16167vi.

- KOHONT, Franz, "Vistas do Brasil; reproduções de aquarelas de Franz Kohont,"
V.1 Estampas do Centro e do Sul, Cota 918.1 K827v.1.2.

- SOUSA, Gabriel Soares de 1540?-1592?, "Tratado descritivo do Brasil em 1587;
edição castigada pelo estudo e exame de muitos códices manuscritos existentes no
Brasil, em Portugal, Espanha e França e acrescentada de alguns comentários de
Francisco Adolfo de Varnhagen", 4ª edição, S. Paulo, Editora Nacional 1971, 38p.
21cm, cota 918.1 S085t.

Brasil – Geral,
- MENDONÇA, Marcos Carneiro de " O Marquês de Pombal e a unidade

Brasileira", Rio de Janeiro, Edit. Andes, 1953, 45p. 19cm, Cota F 918.03 M489 m.

- NOVAIS, Fernando António, " Estrutura e dinâmica do antigo Sistema Colonial
Séc. XVI-XVIII; S. Paulo; 1974, CEBRAP, 75p.29cm (cadernos CEBRAP;17), Cota
981.01 N856 e.

- PRADO, J.F. de Almeida, "A Bahia, e as Capitanias do Centro do Brasil, 1530-
1626", História da Sociedade Brasileira. S. Paulo, Edit. Nacional, 1950, cota 981.02
P882b.

- DERBY, Orville A, "Os Mapas mais antigos do Brasil", S. Paulo, Inst.
Geográfico e Geológico, 1953, Cota 912.281 D444m.

Fontes - Cartografia - Mapas: Goiás
- Colombina, Francisco Tosi, Mapa da Cap. de Goiás, 1751, abrange também a

Cap. de  Mato Grosso e parte de S. Paulo, assinala os limites de Goiás; a proposta de
D. Marcos de Noronha (Conde dos Arcos, 6º Primeiro Governador da Cap. de Goiás
(1749-1754).

- Mapa dos Rios Claro e Pilões,1772; Assinala as guardas que limitavam as terras
diamantinas proibidas de serem mineradas e o roteiro da bandeira comandada por
Francisco Soares Bulhões, que teve por guia o ilhéu Urbano do Couto, cujo o
objectivo era a descoberta do ouro. Finalmente este foi achado no lugar denominado
do Fundão, próximo das vertentes do Rio Claro que poderão ser mineradas.
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- Sousa, Tomás de, Carta da Cap. de Goiás de 1778 elaborada por ordem do
Gov. e Cap. General da Cap. de Goiás , José de Almeida de Vasconcelos Soveral e
Carvalho, futuro Barão de Moçamedes criou os Julgados de Crixas, S. Felix, Arraias,
Cavalcante, Conceição e Natividade, cujos os limites estão marcados no mapa. Fez
explorar o Tocantins em 1773 abrindo as comunicações com Belém do Pará por
intermédio de António Luís Tavares Lisboa.

- Mapa da secção geológica da Serra dos Cristais na Cap. de Goiás, vasto
planalto bastante acidentado da serra dos pireneus, também designada por serra dos
Arrependidos. S.d..

Goiás:
Fontes bibliográficas, iconográficas, monográficas impressas:
. Fundação Cultural de Goiás;

- Processo do Projecto Monumenta, coordenação estadual do projecto de
Goiás;

- IPHAN/ UNESCO - Processo de classificação de Vila Boa de Goiás (Goiás
Velho), como património mundial; e Processo de Classificação pelo IPHAN do antigo
Arraial de Meia Ponte, Pirenópolis;

- Prefeitura Municipal de Goiás; Planta com vista aérea, Plantas de Vila Boa e
Plano Director Municipal,  2002.

- Prefeitura Municipal de Jaraguá. Planta de Jaraguá, 2002.

– Consulta efectuada em Portugal.
Lisboa:
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA
ICONOGRAFIA
ADÓNIAS, Isa, – A Cartografia da região amazónica, Região Centro-Oeste, Estado de
Goiás, Catálogo Descritivo (1500 – 1961), II Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazónia, 1963, Rio de Janeiro.

CALADO, Maria, - Atlas de Lisboa, Baixa Pombalina, Ed. Contexto, 1993, Lisboa.

CARTOGRAFIA Impressa dos Séculos XVI e XVII, - Imagens de Portugal e Ilhas
Atlânticas, Comemorações do 6.º Centenário do Nascimento do Infante D, Henrique,
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
Julho/Setembro, 1994, Porto.

CONSELHO Federal da Cultura, - Atlas Cultural do Brasil, Rio de Janeiro, 1972.

ELIS, Bernardo, e CORALINA, Cora, e CHAIM, Marivon ,  Vila Boa de Goiás", 1979,
Ed. Berlendis Vertecchia editores, Rio de Janeiro, Brasil, Faculdade de Arquitectura –
Universidade Técnica de Lisboa, FA- UTL, cota HA430.

FERRAZ, Gilberto, - O Brasil do primeiro reinado visto pelo botânico William John
Burchell, (1825/1829),  Fund. João Moreira Salles, Fund. Nacional pro-memória Rio de
Janeiro, 1981, FA- UTL, cota HA439, Lisboa.



Bibliografia Capitulo   9

468

GARCIA, João Carlos, Coord. - A Mais Dilatada Vista do Mundo, Inventário da
Colecção, Ed. Cartográfica da Casa da Ínsua, Comissão Nacional para as
Comemorações dos descobrimentos Portugueses.

LIVRO das Plantas das Fortalezas, Cidades e Povoações do Estado da Índia
Oriental; - Com Descrições do Marítimo dos Reinos e Províncias onde estão situadas
e outros Portos Principais daquelas partes, Contribuição para a História da Fortalezas
dos Portugueses no Ultramar, Edição preparada e prefaciada por SILVEIRA, Luís ,
Ministério do Planeamento e da Administração do Território, Secretaria de Estado da
Ciência e Tecnologia, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1991, Lisboa.

NUNES, José Maria de, - Real Forte Príncipe da Beira, Cartografia e Iconografia - Isa
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Estrutura da dissertação

Capítulo 1
 Considerações Prévias:(pág. 3 à 9).

1.1- Processo metodológico introdutório: fase inicial - primeira abordagem ao
tema e dificuldades sentidas nesta fase. Recurso analógico à Epístola de Tomás
Morus, Carta a Pedro Gilles e a Platão, O Mito da Caverna (sentido do
conhecimento novo que pode originar o fraccionamento da realidade). – O saber
doutrinário predominante e a constituição do paradigma científico (Thomas
Kuhn, 1962(ver nota 33 pp.25)).

 1.2 - Recurso a áreas exploratórias (fora de muros), fora da área disciplinar
mas correlacionadas como o tema da dissertação – (Os riscos  assumidos de não
entendimento por parte de terceiros). Essas áreas exploratórias estão
correlacionadas por via temporal, por via temática e por via instrumental
metodológica.

Capítulo 2
 Introdução

 O plano da dissertação: (pág. 10 à 23).
- 2.1- Objectivos:(pág. 11 à 16).

2.1.1- Identificação dos objectivos da dissertação de doutoramento em
Arquitectura na área do projecto. – Identificação das estruturas de suporte do
património, do território e da topologia do lugar. – Capitania de Goiás.

2.1.2- Recurso à compreensão da topologia do lugar marcada pelo edificado
como suporte da identificação do território, do lugar e do seu património, entendido
como um todo uno.

2.1.3- O estabelecimento referencial do lugar e do edificado entendido como
memória dum indivíduo.

- 2.2-  A metodologia e o processo (pág.17 à 22).
2.2.1- A metodologia da dissertação de doutoramento em Arquitectura na área

do projecto. (pág.17)- faseamento e instrumentos.

2.2.2- O saber e o processo científico segundo a sua performatividade e a
paralogia (Jean- François Lyotard). Simplicidade e a verdade do discurso – A
dialéctica e metafísica.

2.2.3- O faseamento estruturado da metodologia científica da dissertação na
constituição do corpo teórico. – Observação, experimentação e conclusão (método
científico de Galileu Galilei);

- 1ª fase - Investigação observatória/exploratória:
1º- A identificação e constituição das fontes (estrutura decomposta por partes,

por níveis de entendimento e níveis temporais segundo Michel Foucault).
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2º- O recurso ao saber pragmático científico performativo (legitimação segundo
Lyotard).

3º- A aquisição de conhecimentos e enunciados científicos precedentes à
dissertação (segundo Foucalt e Lyotard).

- 2ª fase – Análise experimental documental (documentação histórica)
e Análise experimental presencial.

Estas análises suportam-se nos seguintes conceitos:
1º- Eficiência e simplicidade (Lyotard pós-estruturalista)
2º- A experiência da posição temporal no presente e na valorização do eu-

indivíduo – Logocentrismo  deJacques Derrida.
3º- Estrutura decomposta por partes, por níveis de entendimento e níveis

temporais ( Michel Foucault).
4º- O entendimento temporal do faseamento da dissertação – o relativo (Martim

Heidegger e Jean Braudrillard).
5º- O fraccionamento do objecto de estudo e da realidade (Gilles Deleuze – Mil

Planaltos e Jean Baudrillard -  Crime perfeito; Ítalo Calvino).
6º- A interpretação da experiência segundo a leitura pessoal do eu (Gilles

Deleuze e Baudrillard).

- 3ª fase – Conclusões.

Capítulo 3
Conceitos (desenvolvimento e demonstração do saber específico

temático apresentada no capítulo 2). (pág. 17 à 124):
3.1- O saber e o processo científico segundo a sua performatividade e a

paralogia (Jean- François Lyotard). Simplicidade e a verdade do discurso – A
dialéctica e metafísica. Este ponto é considerado na construção das várias fases da
dissertação e nas fases introdutórias e na construção do corpo teórico, na
interpretação das análises e na conclusão.

3.2- O Tempo e a Arquitectura (pág. 27 à 56)
3.2.1- a construção da realidade temporal - o tempo implica o lugar e o ser

segundo Heidegger ser –aí, associada ao conceito do “eu” tempo pessoal de Gilles
Deleuze.

3.2.1.1 - A ilusão temporal  ( Baudrillard) e o sonho.
3.2.1.2 - O Tempo relativo( Baudrillard).
3.2.1.3 - O fraccionamento relativo da realidade temporal (linear/contínuo/

elástico/ instantâneo/ eterno/ fronteiro/ emocional).
3.2.2.1 - O espaço temporal –histórico.
3.2.3.2 - A observação e a experimentação temporal individual, múltipla e os

fenómenos da percepção. (Maurice Merleau- Ponty).

3.3 - A percepção a razão e a emoção na arquitectura (pág. 47 a 72).
3.3.1 - A compreensão da realidade (a verdade da realidade) segundo a

experimentação espaço temporal suportada pela percepção da razão e da emoção.  A
sensação e a emoção como suporte científico (Maurice Merleau- Ponty).

3.3.1.1 - A percepção da emoção do ponto de vista científico neurológico
(António Damásio).

- o si nuclear e a construção da consciência.
-  consciência alargada.
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- A capacidade de interpretação do tempo; e a capacidade de decisão.
3.3. 2- A construção da decisão com base na razão e na emoção.
3.3.2.1 - O processo da decisão militar (contemporânea - NATO).
3.3.2.2 - A educabilidade cognitiva ( Victor Fonseca).
3.3.2.2.1 - A EAM a experiência da aprendizagem: - aprendizagem do sistema

Físico – o território e a paisagem entendida como um todo e como um objecto
arquitectónico( Norberg- Schultz, a paisagem e a obra), – reconhecimento do valor
patrimonial, - aprendizagem do lugar e do edificado topológico. - reconhecimento do
valor patrimonial.

3.3.3 - O Património e a Arquitectura (pág. 85 à 146).
- Entendimento do valor patrimonial do Edificado, do Lugar e do território

interpretado como sendo um objecto referencial entendido como um todo uno.
- Entendimento do objecto patrimonial entendido como um todo –

território(paisagem) lugar e edificado.
- Entendimento da legitimação do objecto patrimonial. Identificação da

referenciação patrimonial colectiva e do individuo.
- Entendimento e justificação da necessidade da utilização do objecto

patrimonial.

Capítulo 4
Sobre o caso de estudo no entendimento da dissertação – metodologias

de suporte – textos utilizados como corpos da dissertação (pág.  147 à  227).

Podemos considerar que este método projectual é empreendido através do
acto do desenho. Ou seja, o acto do projecto é consubstanciado pela fomentação do
entendimento do acto projectual entendido segundo um processo de raciocínio
consciente. Esse processo de consciencialização projectual existia para que através
do acto do projecto se detivesse essa capacidade de interpretação propositiva própria
e adequada às várias conjecturas encontradas, tanto naturais como já transformadas
pelos assentamentos já preexistentes, ou ainda que detivesse a capacidade de
ajuizar, segundo a sua intuição e o seu raciocínio, os meios disponíveis e necessários
para a operação pretendida.

Para que haja, eventualmente, um contributo para a metodologia projectual do
espaço urbano e das estruturas de suporte em Arquitectura, deve ser estabelecido
como fundamental, o entendimento do processo do “Desenho”, e dos seus
intervenientes, para que haja a compreensão do lugar e do seu edificado.

Para tal, estabelecemos, neste processo, o nosso entendimento do papel e dos
procedimentos dos engenheiros – militares, bem como a clarificação da sua formação
de base. Ou seja, a formação que lhes permitiu ter um conhecimento científico e
experimental, que lhes possibilitou proceder, a partir do Desenho, um
desenvolvimento de um conjunto de estratégias, que podemos considerar, bem
sucedidas, e que tiveram como objectivo genérico a constituição e a fixação de um
território.

Com efeito, podemos constatar que este processo do desenho foi utilizado
como instrumento pelos engenheiros-militares que recorreram ao processo de
concepção prévia, para que houvesse a consciencialização prévia da obra, suportada
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por uma metodologia de intervenção. Podemos considerar que este processo foi
sobretudo desenvolvido e aplicado a partir do século XVII, como sendo um suporte
instrumental principal, e aplicado num contexto projectual, de adaptação, do edificado
e do lugar, às várias estratégias de intervenção, pretendidas e previamente
determinadas pela Coroa.

Com efeito, esses conhecimentos técnicos e de representação gráfica são
suportados pela consolidação dessas convenções técnicas de representação,
nomeadamente, as referidas nos tratados de Manoel de Azevedo Fortes, datado de
1728, intitulado “ tratado do modo o mais fácil de fazer as cartas geográficas” e o
segundo tratado, datado de 1729 e intitulado “O Engenheiro Portuguez”590.

Neste âmbito, no caso do Tratado, O Engenheiro Portuguez, essas
convenções e códigos estabelecidos passam por especificar, por exemplo, a forma de
representação topográfica, do edificado, e da própria obra.591

Neste sentido, podemos considerar que a importância do ensino e da formação
dos engenheiros-militares, neste período joanino, é tida como de vital importância.
Com efeito, parte destes militares que já se encontram nas colónias, nomeadamente
os militares que já se encontram no Brasil, vão ver incluídas estas matérias no seu
processo de formação, já ministrado no Brasil, por exemplo, na formação dada pela
Aula do Rio de Janeiro ( 1698), na Aula da Bahia (1698), na Aula do Maranhão (1699)
ou na Aula do Recife (1701). Importa saber que, no caso português, estas Aulas têm
como matérias curriculares, a matemática, a geometria e a arte fortificar.592 É-lhes
transmitido, nessas aulas, o conhecimento do tratado de Vitrúvio e da tratadística
renascentista italiana, nomeadamente, o tratado De re aedifatoria, de Alberti,
editado em 1452593 e ainda o manuscrito de António Rodrigues.594

Poderemos considerar que o termo desenho595 tem como sinónimo, hoje, o
termo de “projecto”, ou seja, esse significado é entendido como uma forma de

                                                  
590 Que segundo Beatriz P. S. Bueno no artigo referido teriam tido, esses tratados, como obras de referência, os
tratados franceses, editados anteriormente, como por exemplo, o tratado de Jacques Ozamam, na sua obra
“Methode de lever les plans et cartes, de terre et de mer, avec toutes sortes d´Instrumens, e san Instrumens”
editado em 1693 “Les Elémens d´Euclide” editado no ano de 1653, 2.ªedição, de Buchotte na obra” Les Règles du
dessein et du lavis”.(…) Editado no ano de 1722 e ainda de Naudin com a obra intitulada “L´Ingénier français”
editado no ano de 1696.
591 Pelo que passamos a citar as indicações expressas no Tomo I, pp. 412, desta referida obra e citada também,
no artigo já atrás referido, de Beatriz P. S. Bueno: “ (…) 1. Toda  obra de pedra, e cal nas Fortificações, que
chamaõ alvenaria, se deve riscar, e lavar, ou dar aguada de vermelho. 2. Toda a obra de terra, se deve riscar, e
lavar de preto. 3. Toda a obra em projecto para executar, se lava de amarello(…). Os caminhos, as ruas das
praças, ou das hortas, os jardins, os pateos, e tudo mais, que he descuberto dentro das Praças, se deve deixar
com a brancura do papel(…)
592 Que já eram ministradas, a partir de 1590, pelos jesuítas nas Aulas de Santo Antão,
593 Nomeadamente, no seu tomo I, versava as questões do raciocínio como forma instrumental do processo de
desenho.
594 Considerado o primeiro tratado português, por Rafael Moreira “ A escola de Arquitectura do Paço da Ribeira e a
Academia de Matemáticas de Madrid” in Margarida Valla, a formação teórica dos engenheiros-militares, in A
construção da cidade no Brasil, coordenação de Manuel Teixeira, Livros Horizonte, Lisboa, 2004.
595 Beatriz P. S. Bueno, (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) no artigo, Formação e metodologia de
trabalho dos engenheiros-militares, salienta a importância da “ciência do desenho” na construção de edifícios e
cidades, in A construção da Cidade Brasileira, coord. Manuel Teixeira pp. 152 e 153, 2004, ed. Livros horizonte).
Explicita essa mesma distinção do termo desenho e debuxo, na sua obra “ Lembraça Ao muyto Sereníssimo e
Christianissimo Rey Dom Sebastiam: de quãto Serve A Sciencia do Desenho e Etendimento da Arte da Pintura, na
Republica Christam Asi na Paz Como na Guerra. (Holanda, 1571: fl.37r) que passamos a citar:
“ (…) Escrevo daquela ciência, (…) a qual se chama DESENHO, e não debuxo, nem pintura. (…) Um dos maiores
e mais excelentes e proveitosos instrumentos (…) para as obras materiais (e ainda espirituais como são as
imagens) de que se servem as Repúblicas e Reinos (…). Quer dizer este DESENHO de que escrevo: antes



Património, Território e Topologia do Lugar no Brasil no Estado de Goiás;

                Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura 485

procedimento duma actividade de quem projecta com suporte num conhecimento de
base teórica e prática do exercício dessa actividade. Essa actividade intelectual é
sustentada no conhecimento ministrado das matérias curriculares da matemática, da
geometria, da aritmética, dos modelos, dos sistemas de proporções e dos tratados de
arquitectura vigentes renascentistas.

Essa leitura de desenho como expressão do pensamento da arquitectura e da
cidade e do território, desenvolvida neste período, é entendida com a adopção e com
a divulgação das matérias e dos conceitos protagonizados e introduzidos pelo Tratado
de Vitrúvio596 na sua obra “De Architettura libri decem”, impressa em Itália, em 1521 e
traduzida, em 1556, por Daniele Bárbaro, que vem a ser amplamente divulgada,
nomeadamente em Portugal,597 e pelo Tratado de Leon Battista Alberti, (1404-
1472)598 na sua obra “De re aedificatoria”.599

Nestas obras é evidente a importância do desenho, da ciência do desenho, na
construção intelectual da ideia pretendida e desenvolvida como forma demonstrativa
das opções a tomar na fase posterior, na fase da obra.

Esta leitura do conceito de ciência do desenho no caso da obra de Vitrúvio600

evidencia esse carácter do desenho entendido mais como instrumento de
representação gráfica. Essa representação é dada através de desenhos pintados,
designados por “exemplaribus pictis” e produzidos segundo três processos: a planta,
o perfil e a perspectiva, ou seja, a icnographia, a ortographia, e a scenografia.

É com Alberti que se verifica esse carácter mais demonstrativo do desenho de
Vitrúvio, que passa a ser compreendido, para além dessa forma instrumental do
desenho, entendido como representação gráfica. O desenho passa a ser entendido,
também, como um processo mental, como um conceito mental,601 passa a ser
entendido como um processo instrumental do raciocínio e como um acto de
concepção prévia à obra.

                                                                                                                                                                                    
determinar, inventar, ou figurar ou imaginar aquilo que não é, para que seja e venha a ter ser, assim das coisas
que são já feitas do primeiro entendimento incriado de Deus, que as inventou primeiro, como das que ainda não
são de nós inventadas. De que vem dizerem os pintores que já têm acabado e feito a sua obra como em sua ideia
têm feito o desenho dela, não tendo ainda feito nada mais que o desenho na ideia. De que vem dizerem também
que os imperadores na guerra que têm desenho de ir assentar seu campo em tal província, ou de combater com
seu exército tal cidade, ou de fazer tal fortaleza, muito antes que o façam, tendo feito já o desenho na deliberação
secreta do entendimento. / Principalmente chamo DESENHO aquela ideia criada no entendimento criado, que
imita ou quer imitar as eternas e divinas ciências incriadas, com o muito poderoso Senhor Deus criou todas as
obras que vemos, e compreende todas as obras que têm invenção, ou forma, ou formosura, ou proporção, ou que
esperem Ter, assim interiores nas ideias, como exteriores na obra, e isto baste quanto ao Desenho”.
596 Marcus Vitruvius Pollio
597 Esse conhecimento e divulgação ocorreram dado o intercâmbio cultural e de artistas, existentes entre as duas
cortes, nomeadamente, de Francisco d´Hollanda.
598 Ver nota de A.E.J.Morris, in História de la forma urbana, ed.GG. 1979.
599 Obra esta oferecida a Nicolás V em 1452 e editada, em 1485, já após a sua morte. Segundo Joan Gandol,
Alberti seria quase como forçado a fazer a sua obra “De re aedificatoria”, por considerar que o Tratado de Vitrúvio
se apresentava incompleto e com deficiências linguísticas incompreensíveis.
600 Ver Beatriz P. S. Bueno, Pontifícia Universidade Católica de Campinas; in Formação e metodologia de trabalho
dos engenheiros-militares: a importância da “ciência do desenho” na construção de edifícios e cidades, in A
construção da Cidade Brasileira, coord. Manuel Teixeira pp. 155 a 157, 2004, ed. Livros Horizonte no seu primeiro
livro, Capitulo I que considera o desenho mais como um instrumento de aplicação e de atestar em fase prévia de
projecto, o confronto da obra como do sítio.
601 Cõseito.
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Textos sobre a teoria da edificação, contemporâneos ao período da
fundação do caso de estudo( Fontes).

- Leon B. Alberti, De re aedificatoria, (reflexão crítica sobre um outro texto-
tratado de Vitrúvio ).

- Tido como suporte do corpo teórico, este texto é considerado por F. Choay e
por nós como um texto realizador inaugural e instaurador, pelas seguintes razões que
passamos a citar. O Tratado de Arquitectura, do género criado por Alberti, é definido
provisoriamente por cinco pontos. 1- É um livro, apresentado como uma totalidade
organizada. 2- Este livro é assinado por um autor que lhe reivindica a paternidade
e escreve na primeira pessoa. 3- O seu desenvolvimento é autónomo. 4– Tem
por objectivo um método de concepção, a elaboração de princípios universais e
de regras generativas que permitam a criação, não a transmissão de preceitos
ou receitas. 5– Esses princípios e essas regras destinam-se a engendrar e a
cobrir o campo total do construir, desde a casa à cidade, da construção à
arquitectura.”

 A outra razão é que esta obra utiliza, igualmente, a figura “mitizante” de
conteúdos instauradores, a implementação nas cidades e no edificado, os
conceitos atrás referidos, da necessidade, da comodidade; e do prazer. Ou seja,
para nós são estes os três conceitos que, quando associados à construção do
edificado, deverão orientar o verdadeiro intuito do paradigma da realização da
obra do homem e na sua capacidade de criativa.

Este texto tem uma base intuitiva e científica do saber instrumental sofisticado,
na formação das regras metodológicas.

- Ou seja, tem como verificação científica os princípios que regem a
metodologia do desenho do lugar e da dissertação:

-  Princípios verificados na interpretação analítica do Desenho desenvolvido
pelos Engenheiros-militares no caso de estudo.

-   Princípios verificados na interpretação analítica do caso de estudo no
local.

- Princípios verificados na interpretação analítica nas restantes obras e
dissertação:
1- A utilização dum processo metodológico conceptual arquitectónico suportado na
reflexão mental.

  Reflexão que tem como referência o conhecimento instrumental científico e no
conhecimento personalizado do eu( personalização do acto do projecto) - formação
do juízo próprio fundamentado num saber sofisticado de cariz emocional e racional. –
suporte em fontes documentais e na apreciação do lugar (responsabilização do
próprio autor).

2- A fundamentação conceptual simples e clara como forma de atingir os objectivos
pretendidos. (maximização dos objectivos e minimização dos meios).
3- a simplificação do acto projectual que é obtido pela classificação estratificada de
objectivos, de meios e do objecto:
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- a classificação estratificada da necessidade, da comodidade e do
prazer(objectivos gerais finais que devem pautar todas a actividades e objectos
de intervenção arquitectónica (território, lugar e edificado);

-  a classificação dos meios instrumentais do projecto arquitectónico,
(maquetas, desenho e textos) por forma a clarificar todo o acto de apreciação e
aprovação(do próprio arquitecto e institucional) que precede o acto de construir.

- a classificação estratificada da diversidade de actividades humanas e das
funções do objecto arquitectónico;

 - a classificação simples e estratificada dos princípios que regem o objecto
arquitectónico: régio, área, divisão, paredes, coberturas, aberturas e economia do
processo do desenho, dos instrumentos e de meios físicos e humanos. Objectivo final:
o prazer da fruição do objecto arquitectónico.

Todos os textos utilizados reportam-se a estes princípios aqui equacionados e
justificam científica e filosoficamente estes mesmos princípios de reflexão, e justificam
o próprio objecto de estudo.

Suporte na reflexão do acto projectual relativizado segundo duas componentes
fraccionadas, a razão e a emoção,  – relativo e a realidade múltipla.

 Noção temporal de perpetuação do objecto arquitectónico (património) quando
este cumpre os objectivos propostos.

- Tomás Morus, A Ilha da Utopia.
1- A constituição do processo e método de aprendizagem tendo como base o
conhecimento previamente adquirido fundido com novas formas de saber.
2– A evolução do conhecimento e processo de transformação da aprendizagem-
recurso a alargamento do conhecimento a outras áreas disciplinares; recurso a
intuição /sonho.
 3- Abordagem do objecto de estudo arquitectónico que abrange o território, lugar e o
edificado, como um todo articulado.

- - Identificação fraccionada das partes constituintes dum todo.
- - Sentido de composição, dimensão e articulação das partes.
- - Sentido estratégico e topológico das partes (território, lugar e

edificado).
- - Sentido de identificação da estrutura física do território e

dimensionamento funcional do objecto lugar / edificado.
-  - Estratificação topológica das funções do lugar – de defesa costeira,

de defesa fronteira terrestre e de consolidação territorial interna.
-  - Estratificação topológica das funções do edificado no lugar.
- - Estratificação da noção do lugar com base em leituras espaciais,

referenciadas por edificado - leitura de percurso, de limite, de 1ª centralidade e de
outras centralidades.

- - Estratificação topológica das funções do edificado no lugar,
defesa/higiene/transportes (necessidades) – Conforto na articulação das suas partes,
espaço e função - sentido de proximidade, funcionalidade e eficácia (comodidade) –
qualidades  estéticas -  plano e edificado desenhado como um artefacto (prazer
transmitido pela vivência corporal e dos sentidos (alma).

- Leitura do projecto arquitectónico suportado na ciência e no gosto próprio
do indivíduo.
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- Noção de tempo não finito na leitura conceptual do objecto arquitectónico.

Textos contemporâneos (fontes) que não são exclusivos à teoria da edificação
mas que abordam parcialmente os mesmos princípios, conceitos e objectos de
estudo, dos dois textos atrás referidos:

Entendimento do processo científico.
Entendimento do individuo como detentor do conhecimento e da verdade

(logocentrismo).
Entendimento da realidade/ verdade relativizada (múltipla).
Entendimento da percepção, emoção e razão.
Entendimento fraccionado do objecto arquitectónico.
Entendimentos de tempos distintos.

1- Textos:
- Ítalo Calvino, As cidades Invisíveis (o objecto – o território , a cidade, o

lugar e o seu edificado).

- - Gilles Deleuze – Diferença e Repetição e Conversações.
- - Maurice Merlau Ponty – Fenomenologia da Percepção.
- - Jean Baudrillard - O Crime Perfeito.
- - Martin Heidegger - O Conceito do Tempo.
- - Michel Foucault/ Jacques Derrida - A Diferença (estruturalismo e

desconstrutivismo).
- António Damásio - O Sentimento de Si.
- Victor Fonseca - Aprender a Aprender.
- Jean François Lyotard - A Condição Pós Moderna.

- 
Capítulo 5
Aplicação dos conceitos e da metodologia ao Caso de Estudo.

O conhecimento prévio no âmbito da análise do caso de estudo (pág. 228 à 297).

. O contexto – a sedimentação histórica

.  As intervenções urbanas Renascentistas e as intervenções do período
subsequente, em Itália e na Europa em geral.

. A cidade e a arquitectura em Portugal e seu entendimento na organização
morfológica urbana.

. A formação e desenvolvimento morfológico urbano de Lisboa - 1498/1758.

. A Arquitectura e as regras urbanas régias.

. A memória da arquitectura na cidade.
- O crescimento fora de portas de Lisboa - Vila Nova de Andrade.

. A arquitectura e o plano da Lisboa Pombalina.

. A evolução da história económica e social portuguesa e seu reflexo no processo
da colonização do Brasil.
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Capítulo 6
Aplicação dos conceitos e da metodologia ao Caso de Estudo.
Contexto do urbanismo colonial português, em Portugal e no Brasil.

. A cidade defensiva costeira, de afirmação de posse e defesa da costa.

. A cidade de penetração, defensiva das fronteiras com as colónias espanholas do
interior do Brasil.

. A cidade de bandeirantes.

Capítulo 7
 Aplicação dos conceitos e da metodologia ao Caso de Estudo.
A análise morfológica do caso de estudo (pág. 297 à 450).

. A análise morfológica comparativa efectuada com o suporte num
conhecimento previo documental prévio.

. Os planos e o edificado da vila, sede da Antiga Capitania de Goiás,
- VILLA BOA DE GOYÁS.

. O território da Capitania de Goiás e Mato Grosso – a geo-morfologia, a
topografia, a hidrografia – A estrutura física do território..

. Os percursos territoriais e os movimentos entre localidades na Capitania
de Goiás.

. As preexistências e os elementos naturais de Vila Boa de Goiás.

. A topologia urbana – A estrutura e os elementos principais geradores do
lugar.

. O Plano e a sua articulação com o edificado e com a Carta de Fundação.

. O lugar, o seu edificado e as permanências.
. As topologias edificadoras subjacentes ao plano. Os traçados e as

tipologias – a articulação do quarteirão com os equipamentos específicos de
carácter excepcional.

. As estruturas secundárias e os elementos edificatórios de
acompanhamento do Plano.

 A análise morfológica comparativa efectuada com o suporte num
conhecimento previo documental prévio.
. Os planos e o edificado de três aldeias da Antiga Capitania de Goiás, fundados

no século XVIII: Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos Índios
Acruâs; - a Aldeia de Santa Ana; - e a Aldeia Maria, dos Índios da Nação Cayapó.

 . A análise morfológica comparativa efectuada com base numa abordagem
presencial.

. Os planos e o edificado de sete lugares da antiga Capitania de Goiás: –
Vila Boa de Goiás; A Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos
Índios Acruâs; - O Arraial do Corgo de Jaraguá; - O Arraial de Meia Ponte; - O
Arraial de Pillar; - O Arraial Corumbá; e O Arraial do Bonfim.

. VILLA BOA DE GOYÁS,
. A evolução morfológica do lugar do seu edificado.
. O percurso das antigas Estradas Reais articulado com a Praça da Casa

da Câmara, com a Praça do Palácio, com a Rua Direita e com a Praça do
Rosário.

. O percurso ribeirinho do Cais Fluvial e as ruas transversais.
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. O percurso na margem poente/norte, compreendido entre a Praça do
Rosário e a Ermida de Santa Barbara.

. Leituras das patologias não detectas ou inexistentes.

. Conclusão da análise de Vila Boa de Goiás.

. A Aldeia de S. Jozé de Mossamedes para a habitação dos Índios Acruâs.

. O Arraial de Corgo de Jarágua.

. O Arraial de Pillar.

. O Arraial de Meia Ponte.

. O Arraial de Corumbá de Goiás.

. O Arraial de Bonfim.

Capítulo 8
Conclusão (pág. 450 à 451).

Capítulo 9
Bibliografia (pág. 452 à 480).

Capítulo 10
Estrutura da dissertação de Doutoramento (pág. 481 à 490).
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