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Resumo PT

Palavras-chave: Arquitectura, mapas cognitivos, pesquisa em design, GPS, visualização.

Com raízes na filosofia da Grécia antiga e na tradição intelectual do Ocidente,  o estudo 
da representação do conhecimento na mente humana é um empreendimento intelectual 
e cultural sobre a sua própria natureza. As ciências cognitivas desempenharam um 
papel neste empreendimento, desenvolvendo formas de analisar os processos do 
pensamento, e um aspecto central proposto é a existência de um nível analítico de 
representação. Por outro lado, temos assistido ao desenvolvimento de tecnologias 
de recolha de imagens da actividade do cérebro e de informação que confirmam as 
bases neurológicas destas entidades de representação interna (e.g. imagens, mapas, 
esquemas). 

 Através do estabelecimento de ligações entre campos de conhecimento das 
ciência cognitivas, e exemplos inovadores de visualização espacio-temporal (e.g. mapas, 
diagramas e outras visualizações), podemos aprofundar a compreensão das ligações 
entre os processos cognitivos e o espaço-tempo? Pode esta compreensão possibilitar 
novos avanços no domínio da arquitectura, nomeadamente na sua representação e 
concretização?

 Nesta dissertação, enquadramos o mapeamento cognitivo na área mais vasta da 
cognição espacial, definindo estruturas e processos, analisando funções e aplicações, 
em particular as que exploram as tecnologias digitais e de informação (e.g. GPS). 
Definimos mapa cognitivo, e analisamos cronologicamente o trabalho de investigadores 
que contribuíram nos séculos XX-XXI para a compreensão do mapeamento cognitivo do 
espaço-tempo, clarificando que estas concepções subjectivas do ambiente envolvente 
não correspondem directamente à realidade objectiva. 

 Assim, afirmamos a definição de mapeamento cognitivo, indicamos métodos 
quantitativos e qualitativos de outras áreas do conhecimento que podem ser aplicados 
para a investigação do espaço-tempo em arquitectura, e salientamos a importância do 
desenho de esquiço como método de investigação. Apontamos o potencial de relacionar 
navegação do espaço-tempo e visualização de informação, e esboçamos tópicos de 
trabalho futuro através de pesquisa em design. 
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Abstract ENG

Keywords: Architecture, cognitive maps, design research, GPS, visualization.

With roots in the philosophy of ancient Greece and in the intelectual tradition of the West, 
the study of the representation of knowledge in the human mind is an intelectual and 
cultural project on its nature. The cognitive sciences have played a role in this endeavor, 
developing forms to analyse the processes of thought, and one central aspect that was 
proposed is the existence of an analitic level of representation. On the other side, we 
have seen the development of technologies to collect images from the brain’s activivity 
and information that confirm the neural bases of this internal entities of representation 
(e.g. images, maps, schemes).

 Through the establishment of connections between fields of knowledge of the 
cognitive sciences,  and innovative examples of spatiotemporal visualization (e.g. maps, 
diagrams and other visualizations), can we deepen the understanding of the connections 
of cognitive processes and space-time? Can this understanding enable new advances in 
the field of architecture, in particularly in its representation and implementation?

 In this dissertation, we frame cognitive mapping in the broader area of spatial 
cognition, defining structures and processes, analysing functions and applications, in 
particularly those exploring digital and information technologies (e.g. GPS). We define 
cognitive map, and we analyse chronologically the work of researchers that contributed in 
XX-XXI centuries  for the understanding of cognitive mapping of space-time, making clear 
that these subjective conceptions of the surrounding environment doesn’t correspond 
directly to objective reality. 

 Thus, we state the definition of cognitive mapping, we indicate quantitative and 
qualitative methods in other areas of knowledge that can be applied to the research of 
the space-time in architecture, and we emphasize the importance of sketch drawing 
as research method. We point out the potential to relate space-time navigation and 
information visualization, and outline topics for future work through design research.
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‘MAPA, s.m. A investigação, com o fim de elaborar um plano, implica a recolha e 

processamento de um grande volume de informação com temas e rotulações 

muito diferenciados, como trabalho necessário para estruturar a situação com que 

o planeador se enfrenta e para a formulação de propostas que hão-de conter o 

plano. Para isso é necessário organizar o volume de dados detalhados 

acumulados, de forma que os seus característicos principais possam ser 

entendidos com facilidade.’ 

RODRIGUES, Maria João Madeira; SOUSA, Pedro Fialho de; BONIFÁCIO, 

Horácio Manuel Pereira - Vocabulário técnico e crítico de arquitectura. 

Coimbra: Quimera, 1990, p. 178. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 2006 começámos a desenvolver o interesse pela cartografia de origem portuguesa 

dos séculos XV-XVI, quando nos deparámos com a necessidade de estruturar um 

espaço urbano que integrava a área do projecto final de quinto ano, na licenciatura em 

arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa 

(FAUTL). Cinco séculos antes, a cartografia portuguesa tinha desenvolvido uma 

estratégia de mapeamento do espaço-tempo que permitia auxiliar a navegação num 

oceano que se apresentava isento de referências visuais durante grandes extensões 

de espaço e longos períodos de tempo. No entanto, nesse projecto final da 

licenciatura, foi por um processo intuitivo que aplicámos, num projecto arquitectónico, 

essa estratégia de grelha espacial de mapeamento, tendo como objectivo estruturar a 

experiência dos utilizadores no que então propunhamos como parque urbano. 
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Ao longo da licenciatura na FA UTL, já tínhamos iniciado alguns estudos 

teóricos no domínio do conhecimento arquitectónico, nomeadamente como a 

dimensão temporal e as novas tecnologias digitais influenciam as estratégias de 

concepção em arquitectura.1 Mas estávamos ainda longe de imaginar que o interesse 

pelas possibilidades de mapeamento do espaço-tempo, derivado do projecto final de 

quinto ano, a que nos referimos antes, se iria desenvolver de forma sistemática e 

científica de modo a poder ser cristalizado na dissertação de mestrado integrado em 

arquitectura, que aqui e agora apresentamos.  

Assim, tínhamos iniciado um percurso em 2006. E nesse sentido acreditamos 

ser pertinente referir aqui as duas etapas intermédias do percurso que motivou este 

estudo: uma que se desenvolveu com a experiência profissional prática em ateliers de 

arquitectura, e uma outra teórica que decorreu da participação, como assistente, em 

conferências e colóquios sobre a imagem na ciência e na arte.  

A primeira etapa decorreu entre 2007 e 2010, depois de concluída a 

licenciatura pré-Bolonha, e nesse período estivemos envolvidos a tempo inteiro na 

prática profissional em ateliers em Lisboa, Barcelona e Roma, trabalhando em 

diversas fases de distintos projectos arquitectónicos a várias escalas, desde a 

concepção até ao acompanhamento de obra. Para além dos desenhos técnicos 

necessários para que fosse possível executar a remodelação de edifícios histórios ou 

a edificação de novo (implicando algumas visitas de acompanhamento de obra), as 

circunstâncias determinaram um maior desenvolvimento das nossas capacidades na 

elaboração de imagens, desenhos e modelos tridimensionais de apoio à concepção e 

desenvolvimento do projecto, bem como de comunicação para clientes, profissionais 

de outras especialidades e utilizadores. Dos vários projectos em que estivemos 

envolvidos, nesse período, interessa aqui salientar os seguintes: 

a) um concurso para o parque de exposições Luxexpo e a estação Kirchberg 

(ver figura 1.1), realizado no StudioFuksas de Roma, em 2010; 

b) uma intervenção temporária num eléctrico CIN (ver figura 1.2), realizado no 

atelier do arquitecto José Adrião em Lisboa, em 2008. 

________________________ 

1 Um primeiro texto, realizado no segundo ano da licenciatura em arquitectura, analisava como algumas tecnologias de 

análise e medição, desenvolvidas noutros domínios do conhecimento para registar a realidade, se tinham tornado 

ferramentas utilizadas pelos arquitectos para procurar formas e geometrias mais livres no espaço e nos meios. Para 

mais detalhes, consultar o resumo deste texto em ANEXOS A: HENRIQUES, Diogo Pereira – A quarta dimensão na 

concepção da arquitectura. Lisboa: apresentado no Colóquio Geometria e Concepção, Auditório CUBO na Faculdade 

de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1999. 
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O primeiro projecto, um concurso internacional de ideias para a zona em 

desenvolvimento denominada Luxemburg-Kirchberg em 2010, previa a elaboração de 

propostas para um pavilhão multifuncional de exposições e congressos LuxExpo, e 

para uma estação Kirchberg intermodal de comboios, autocarros e eléctricos. 

Integrados na equipa que trabalhou para esta proposta de concurso, elaborámos 

vários conceitos arquitectónicos para os dois edifícios, através de imagens, desenhos 

e modelos tridimensionais. Uma das soluções apresentadas, que consistia numa 

estruturação triangular das coberturas de dois edifícios, mas com variações na 

materialidade e dimensões a diferentes escalas para cada um, acabou por ser a 

escolhida e desenvolvida por toda a equipa, uma vez que permitia a resolução de 

múltiplos problemas (estruturais, funcionais, estéticos). Por um lado, esta solução 

permitia a criação de uma nova imagem forte para esta zona em desenvolvimento, 

para poder ser aceite pelos clientes, bem como uma variedade e plasticidade de 

espaços intermédios, que podiam garantir a qualidade para o utilizador dos diferentes 

espaços arquitectónicos e da envolvente urbana. Por outro lado, derivava de um 

processo de imprevisibilidade e experimentação de soluções fractais (como as 

encontradas na natureza) através de tecnologias digitais, seguindo o método de 

trabalho do arquitecto Massimiliano Fuksas.2  

O segundo projecto que salientamos, uma intervenção temporária num 

eléctrico sob o tema Exotic City em 2008, estava integrada num evento transdisciplinar 

que envolveu intervenções em diferentes eléctricos por arquitectos, designers e 

artistas. Estivemos envolvidos desde a elaboração do conceito até à realização duma 

intervenção que consistia num mappa mundi que ocupava todas as faces interiores do 

espaço do eléctrico, e que demonstrava com dados estatísticos a proveniência e o 

número de imigrantes que habitam em Lisboa. Para além da informação visual, esse 

mapa também possibilitava uma instalação sonora com músicas do mundo, através de 

múltiplos auscultadores disponíveis no eléctrico, procurando criar um ambiente que 

demonstrava a experiência  multicultural desta cidade. A intervenção, juntamente com 

outras realizadas em diferentes eléctricos por profissionais de distintas áreas criativas, 

foi apresentada na Estação de Santo Amaro, e depois também nas ruas de Lisboa.3 

________________________ 

2 O interesse deste arquitecto romano pela inspiração nas dimensões fractais da natureza e pela utilização das novas 

tecnologias digitais num processo de experimentação no projecto arquitectónico está bem patente no seu trabalho das 

últimas décadas. Para uma consulta mais pormenorizada ver FUKSAS, Massimiliano - Caos sublime. Bergamo: 

Rizzoli, 2009, e também no site do StudioFuksas,  disponível online em <http://www.fuksas.it/>[acedido em 2014-1-11]. 

3 Para mais detalhes e imagens da intervenção e do evento consultar o projecto 65 Eléctrico CIN no site do arquitecto 

José Adrião, disponível online em <http://www.joseadriao.com/> [acedido em 2014-1-11]. 

http://www.fuksas.it/
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Esta experiência profissional prática, nomeadamente nos dois projectos 

salientados (uma estruturação triangular de coberturas com um padrão autossimilar 

que derivava da experimentação com as novas tecnologias digitais e um mappa mundi 

projectado no interior de um eléctrico que possibilitava a experiência multicultural da 

cidade de Lisboa através de som, imagem e dados abstractos) possibilitou um avanço 

no nosso entendimento das possibilidades do mapeamento do espaço-tempo, a 

diferentes escalas. Mas foi através da teoria, com a participação em seminários e 

conferências, que chegámos à segunda etapa intermédia do percurso que estabeleceu 

a nossa motivação para o desenvolvimento da dissertação aqui apresentada.  

Nesta segunda etapa, entre 2010 e 2011 assistimos às conferências sobre a 

imagem na ciência e na arte, realizadas numa colaboração entre a Fundação Calouste 

Gulbenkian (FCG) e o Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa 

(CFC UL). Com o intuito de revelar rupturas e inquietações que nos acompanham no 

século XXI, esta iniciativa trouxe a Lisboa uma diversidade de oradores de campos do 

conhecimento muito distintos (por exemplo, Martin Kemp da história de arte, 

Christopher Toumey da antropologia cultural,  Boris Groys entre a crítica de arte e a 

teoria dos media, ou Judy Illes da neurologia e neuroética), promovendo a discussão 

sobre estes temas com os assistentes. 

Acerca destas conferências, João Caraça4 salientava que,  apesar de serem 

‘(...) inúmeras as relações e interacções  entre ciência e arte (...)’, é necessário alguma 

cautela ao estabelecer pontes entre vários domínios do conhecimento, uma vez que 

cada um destes domínios tem linguagens especializadas. Essas relações 

transdisciplinares mudam em cada tempo histórico, sendo por isso necessário ‘(...) 

compreender aquilo a que se dá valor essencial no presente.’ Desta forma, apesar de 

ambas partilharem estratégias como ‘(...) instrumento de libertação e de emancipação 

dos individuos (...)’, existe uma separação entre arte e ciência, uma vez que na 

primeira ‘(...) o artista, como sujeito, é parte inseparável do objecto (...)’ que cria, 

enquanto na segunda os ‘(...) seus praticantes (...) sempre pretenderam (em última 

análise) eliminar o sujeito do quadro de observação da realidade (...),’ em prol da ‘(...) 

universalidade na descrição dos fenómenos naturais que os animava.’  

________________________ 

4 João Caraça é doutorado em física nuclear e esteve nesta série de conferências como mediador e director do Serviço 

de Ciência da FCG, cargo que exerceu até Dezembro de 2011.  Estes eventos estavam particularmente vocacionados 

para escolas secondárias e para um público não-especialista. Para mais detalhes sobre os oradores convidados, as 

suas biografias e os temas abordados neste ciclo ver CARAÇA, João – A imagem na ciência e na arte  Ciclo de 

Conferências de Ciência 2010 | 2011. Lisboa: Serviço de Ciência da Fundação Caloute Gulbenkian, 2010. Disponível 

online em <http://www.gulbenkian.pt/object160article_id2665langId1.html> [acedido em 2014-1-11]. 
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Estes eventos foram depois seguidos por um colóquio internacional, a que 

também tivemos oportunidade de assistir, denominado Image in Science and Art, que 

decorreu em Fevereiro de 2011 na FCG e organizado pelo CFC UL. Este colóquio 

promoveu a discussão ao reunir um conjunto abrangente de investigadores, tendo 

como temas a ciência e a arte, a filosofia da imagem, as nanoimagens, a civilização da 

imagem, a visualização da complexidade, e a ilustração científica, num panorama 

internacional artístico, filosófico e científico. Foi neste colóquio que conhecemos o 

Professor Chris Robinson do Colégio de Artes e Ciências da Universidade da Carolina 

do Sul, nos Estados Unidos da América, entre outros, e as conversas paralelas em 

que tivemos oportunidade de participar foram essenciais para a clarificação do que se 

viria a definir como o objecto de estudo desta dissertação. 

 Este colóquio estava integrado num projecto de investigação mais amplo que 

deu origem a várias conferências, apresentações, exposições e workshops.5 Para 

além destes eventos, têm sido inúmeras as publicações resultantes do trabalho desta 

equipa do CFC UL, sobre diversas temáticas, como as distinções e semelhanças entre 

representações artísticas e científicas,6 as representações na ciência em diferentes 

domínios do conhecimento7 e os desenvolvimentos que relacionam neurociências e 

estética.8 O nosso contacto com esta literatura científica revelou-se essencial para a 

delimitação do universo de estudo da nossa dissertação. Destacamos ainda duas 

publicações, pelo interesse específico que espoletaram no percurso deste trabalho: 

uma que reúne os contributos decorrentes das actividades relacionadas com o 

bicentenário do nascimento de Charles Robert Darwin (1809-1882), pela qual tivemos 

um primeiro contacto com os esquiços realizados por este naturalista na preparação 

do seu livro ‘The Origin of Species’9 (ver figura 1.3); uma outra que agrega artigos 

apresentados numa workshop sobre concepção, pensamento diagramático e outros 

instrumentos que podem contribuir para a geração de novo conhecimento.10     

________________________ 

5 Para mais detalhes sobre este projecto de investigação que envolve uma numerosa equipa e várias instituições  

participantes ver site ‘Imagem na Ciência e na Arte’,  disponível online em <http://ica.fc.ul.pt/> [acedido em 2014-1-11]. 

6 TAVARES, Cristina Azevedo  - Representações do corpo na ciência e na arte. Lisboa: Fim de Século, 2012. 

7 POMBO, Olga; DI MARCO, Silvia (orgs.)  - As imagens com que a ciência se faz. Lisboa: Fim de Século, 2010. 

8 POMBO, Olga; DI MARCO, Silvia; PINA, Marco (orgs.)  - Neuroaesthetics. Can science explain art? Lisboa: Fim 

de Século, 2010. 

9 POMBO, Olga; PINA, Marco (orgs.)  - Em torno de Darwin. Lisboa: Fim de Século, 2012. 

10 POMBO, Olga; GERNER, Alexander (eds.)  - Studies in diagrammatology and diagram praxis. London: College 

Publications, 2010. 

http://ica.fc.ul.pt/
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Darwin foi pioneiro no uso de diagramas em árvore para visualização da 

evolução das espécies através do princípio da divergência,11 e recentemente alguns 

autores defenderam, também, este princípio para explicar a criatividade humana.12  

Ciência e arte, história e crítica de arte, teoria dos media, antropologia cultural,  

neurologia e neuroética, filosofia e civilização da imagem, nanoimagens e visualização 

da complexidade, ilustração científica: esta segunda etapa (teória) salientou a 

importância da transdisciplinaridade para o avanço do nosso trabalho. No entanto, 

procedemos com cautela neste nosso percurso, como avisava João Caraça, ao 

estabelecer pontes entre vários domínios do conhecimento, e clarificamos agora como 

foi sustentado o desenvolvimento desta dissertação no domínio da arquitectura.  

Nesse sentido, recorremos às fontes da antiguidade clássica (ver figura 1.4) e 

transcrevemos uma definição de arquitectura, tal como foi cristalizada pelo arquitecto 

romano Vitruvius (c.80 a.C.-c.15 a.C), no seu tratado De Architectura:13  

‘Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus 

ornate, <cuius iudicio probantur omnia> quae ab caeteris artibus 

perficiuntur opera. ea nascitur et fabrica et ratiocinatione. fabrica est 

continuata ac trita usus meditatio quae manibus erficitur e materia 

cuiuscumque generis opus est ad propositum deformationis. 

Ratiocinatio auten est quae res fabricatas sollertiae ac rationis 

proportione demonstrare atque explicare potest.’ 

________________________ 

11 MORRISON, David - Charles Darwin's unplublished tree sketches. In The world of genealogical phylogenic networks 

(weblog), 2012. Disponível online em <http://phylonetworks.blogspot.pt/2012/06/charles-darwins-unpublished-tree.html> 

[acedido em 2014-1-11]. 

12 RUNCO, Mark – Creativity has no dark side. In CROPLEY, David et al. - The dark side of creativity. Nova Iorque: 

Cambridge University Press, 2010, pp. 16 - 32, e para um estudo mais aprofundado ver CSIKSZENTMIHALYI, M. - 

Creativity: flow and the psychology of discover and invention. New York: HarperCollins, 1996. 

13 Citado por GRANGER, Frank - Vitruvius Definition of Architecture. The Classical Review Vol. 39, No 3 / 4 1925, 

Cambridge University Press, p. 67, onde é discutida a problemática das diferentes traduções do Tratado de Vitrúvio. 

Transcrevemos duas traduções do latim para português: (a) por MACIEL, M. J. - Tratado de arquitectura | Decem 

libri. Lisboa: Instituto Superior Técnico Press, 2006, p. 30: ‘A ciência do arquitecto é ornada de muitas disciplinas e de 

vários saberes, estando a sua dinâmica presente em todas as obras oriundas das restantes artes. Nasce da prática e 

da teoria. A prática consiste na preparação contínua e exercitada da experiência, a qual se consegue manualmente a 

partir da matéria, qualquer que seja a obra de estilo cuja execução se pretende. Por sua vez, a teoria é aquilo que 

pode demonstrar e explicar as coisas trabalhadas proporcionalmente ao engenho e à racionalidade.’ ; e (b) por RUA, 

M. H. - Os dez livros de arquitectura de Vitrúvio. Lisboa: Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior 

Técnico, 1998, p.  2: “ A Arquitectura é uma ciência que deve ser apoiada por uma grande diversidade de estudos e de 

conhecimentos através dos quais ele julga todas as obras das outras artes que lhe pertencem. Esta ciência adquire-se 

pela prática, e pela teoria: a prática consiste numa contínua aplicação à execução de projectos como nos propomos, 

segundo os quais a forma conveniente é atribuída à matéria de que todos os tipos de obras são feitas. A teoria explica 

e demonstra a conveniência das proporções que as coisas que se querem fabricar devem ter(...)’. 

http://phylonetworks.blogspot.pt/2012/06/charles-darwins-unpublished-tree.html
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Seguindo esta definição avançada por Vitruvius, podemos considerar a 

arquitectura como uma disciplina de síntese que concilia teoria e prática, apoiada por 

diversas disciplinas. É certo que o estudo aqui apresentado possibilitou a pesquisa em 

áreas de conhecimento que estão a montante do domínio arquitectónico, mas que 

podem ter grande interesse para proporcionar a base de avanços nesta disciplina, 

tanto na prática como na teoria. Assim, tendo em conta este contexto apresentado, 

vamos agora definir o objecto e delimitar o âmbito desta dissertação.  

 

1.1 OBJECTIVOS E DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE ESTUDO  

Numa consulta recente à Wikipédia,14 encontramos a referência de que mapeamento 

‘(...) pode referir-se a: mapeamento de textura, mapeamento objecto-relacional, 

mapeamento de internet, mapeamento ambiental, mapeamento de processos, 

mapeamento racional, mapeamento de potencial mineral e mapeamento de massa.’ 

Considerando que cada dessas referências aponta para domínios de conhecimento 

muito diferentes, a definição de mapeamento pode ser muito abrangente, e significar 

distintos e variados aspectos conforme o domínio em que se apresenta. Ainda 

segundo a mesma fonte, encontramos a referência de que mapeamento pode ser 

também ‘(...) sinónimo de cartografia, a arte de fazer mapas geográficos.’  

Se nos focarmos no mapeamento como processo de construir mapas, torna-se 

também importante clarificar o que se entende sobre as representações que são 

geradas neste processo, como definido no Dicionário de Ciências Cartográficas:15   

‘MAPA. O mesmo que carta. Alguns cartógrafos e utilizadores reservam esta 

designação para as cartas temáticas; outros, para as cartas topográficas de 

pequena escala (cartas geográficas). Do latim, mappa, que significa guardanapo.’  

Por outro lado, na Enciclopédia Luso-Brasileira,16 é referido que  ‘(...) processos  

cognitivos [são] aqueles processos psíquicos que garantem o acesso ao acto de 

conhecer (processos perceptivos e processos representativos)’, nos humanos, mas 

esta definição também se pode aplicar a outros animais e também a máquinas.  

________________________ 

14 Disponível online em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapeamento> [acedido em 2014-1-11]. 

15 GASPAR, Joaquim Alves - Dicionário de ciências cartográficas.  Lisboa: Lidel, 2008, p. 202, ver também as 
definições de mapeamento e carta apresentadas em 4 GLOSSÁRIO, mais à frente nesta dissertação. 

16 Verbo enciclopédia luso-brasileira de cultura. 5º Volume. Lisboa: Editorial Verbo, 1966, p. 855. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapeamento
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Mas foi num artigo publicado em 1948 no periódico ‘The Psychological Review’, 

que o psicólogo americano Edward Chace Tolman (1886-1959), propõe, pela primeira 

vez, o termo mapa cognitivo,17 para se referir à representação interna de modelos 

espaciais do ambiente envolvente. Quando nos referimos a representação interna, 

estamos a assumir que existe um nível na actividade cognitiva (humana, animal ou 

artificial) baseado em formas de representação mental, que é distinto de formas de 

representação externa, como é, por exemplo, um mapa desdobrável de uma cidade, 

distribuído gratuitamente em papel. 

Quase uma década depois, referindo-se tanto a mapas como a imagens 

mentais, o urbanista e autor norte-americano Kevin Andrew Lynch (1918-1984) 

defendeu, no seu livro ‘The Image of the City’ de 1960, que as imagens das cidades 

podem guiar as pessoas no comportamento e experiências destas,18 focando a sua 

investigação directamente sobre as cidades norte-americanas, fora dos laboratórios.  

A partir do final da década de 1970, a investigação sobre mapeamento 

cognitivo teve um um enfoque no entendimento teórico,19 dando menos importância ao 

desenvolvimento de  metodologias para extrair os mapas cognitivos (internos) através 

de representações externas (e.g. mapas de esquiço). Já na década de 1990, os 

estudos sobre este processo de conhecimento espacial voltaram a reclamar 

avanços,20 e renovaram-se ligações interdisciplinares entre geografia e psicologia, 

para além de novas ligações às ciências computacionais, sistemas de informação e 

neurociências, que continuariam a desenvolver-se até aos nossos dias.21  

A designação de mapa cognitivo atraiu, desde o início, um grande interesse em 

diferentes domínios do conhecimento (e.g. psicologia e neurociências cognitivas, 

modelação computacional e realidade virtual, inteligência artificial e robótica, 

geografia, biologia e neurobiologia, zoologia, planeamento urbano e arquitectura). No 

entanto, este termo também tem sido utilizado em muitas situações diferentes.  

________________________ 

17 TOLMAN, Edward C. - Cognitive maps in rats and men. The Psychological Review 55 (4) 1948, pp. 184 - 208. 

18 LYNCH, Kevin - The image of the city. Cambridge: The MIT Press, (1994) 1960. 

19 O’KEEFE, John ; NADEL, Lynn - The hippocampus as a cognitive map. Oxford: Oxford University Press, 1978. 

20 GOLLEDGE, Reginald G. (ed.) - Wayfinding behavior: cognitive mapping and other spatial processes. 

Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 1999 

21 HUYNH, Niem Tu; DOHERTY, Sean T. - Digital sktech-map drawing as an instrument to collect data about spatial 

cognition. In Cartographica  42 (4), 2007, pp. 285 - 296. 
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 Tendo em conta a evolução, descrita anteriormente, da investigação sobre 

mapeamento cognitivo ao longo do século XX, e as limitações decorrentes de uma 

dissertação de mestrado da natureza da que aqui e agora se apresenta, o principal 

objectivo deste trabalho transdisiciplinar foi caracterizar o estado da arte deste tema 

no início do século XXI, reflectir sobre diferentes formas de representação do espaço-

tempo e participar na discussão sobre o papel das novas tecnologias digitais e de 

informação no processo de projecto em arquitectura. Desta forma, procurámos 

responder às seguintes questões:  

Através do estabelecimento de ligações entre campos de conhecimento das 

ciência cognitivas, e exemplos inovadores de visualização espacio-temporal 

(e.g. mapas, diagramas e outras visualizações), podemos aprofundar a 

compreensão das ligações entre os processos cognitivos e o espaço-tempo? 

Pode esta compreensão possibilitar novos avanços no domínio da arquitectura, 

nomeadamente na sua representação e concretização? 

Revelou-se de grande importância para o desenvolvimento deste trabalho o 

estudo dos princípios relativos ao modo como a percepção actua na função 

cognitiva,22 e em particular quais ‘(...) as implicações das tecnologias de informação na 

expressão material da ideia, em arquitectura, tanto na sua representação como na sua 

concretização de objectos referentes’23 (ver figura 1.5), realizado pelo nosso orientador 

Francisco Santos Agostinho, bem como os seus trabalhos mais recentes de 

investigação no Laboratório de Fotografia e Imagem de Síntese (LAFIS) na FA UL. 

Igualmente importante foi o estudo dos esquemas mentais e do 

desenvolvimento da rede do metro de Londres, nomeadamente como este pode ser 

entendido como o elo perdido entre a era industrial e as telecomunicações, 

desenvolvido na investigação de mestrado da nossa co-orientadora Filipa Roseta Vaz 

Monteiro,24 para além da sua experiência prática nos processos de projecto em 

arquitectura, no trabalho realizado pelo atelier Roseta Vaz Monteiro Arquitectos. 

________________________ 

22 AGOSTINHO, Francisco Santos – A cidade feia. Revista Arquitectura e Vida nº 42 Outubro de 2003, pp. 40 - 45 e 
_______. – Architecture as Drawing, Perception and Cognition: background for an exercise of computer modeling 
applied to the Church of Sta. Maria de Belém. Lisboa: apresentado no eCCADe 23 IST, 2005. 

23 _______. – Do desenho de uma igreja à cidade de Lisboa em 1520: uma visão informática. Lisboa: Faculdade 
de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2000 (tese de doutoramento), p. 5. 

24 MONTEIRO, Filipa Roseta Vaz; Underground: From Zapping to Musical Cityscape. Lyon: apresentado na 9ª 
Conferência Internacional sobre História Comparativa das Cidades Europeias promovido pela EAUH, 2008 e   
_______. – Metropolitano a cidade em zapping sobre o conceito de autonomia na habitabilidade da metrópole. 
Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2001 (dissertação de mestrado). 
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Em seguida, vamos delimitar o universo de estudo, uma vez que encontramos 

na literatura existente vários termos que se referem ao mesmo conceito central de 

representações mentais. Nesta dissertação seguimos o termo de Edward C. Tolman, 

mapa cognitivo, também utilizada por um conjunto abrangente de autores de vários 

domínios do conhecimento. Apenas com carácter de excepção abordamos outras 

expressões equivalentes propostas por outros autores.  

Apesar de no decorrer desta investigação procurarmos a transdisciplinaridade 

na abordagem ao objecto de estudo, na secção relativa ao estado da  arte  só temos 

em conta estudos e pesquisas sobre mapeamento cognitivo do espaço-tempo que 

demonstrem rigor e método científico na sua abordagem, e que possam ter um 

potencial de aplicabilidade do domínio do conhecimento em arquitectura. Ainda 

relativamente a esta secção, vamos aqui apenas considerar a investigação sobre este 

tema a partir do século XX. Nos artigos/capítulos (que se encontram no ANEXO B) e 

nas conclusões desenvolvemos uma reflexão mais especulativa, onde os limites 

temporais abarcam vários séculos de imagética.  

Assim, não consideramos aqui trabalhos literários ou de ensaio, como por 

exemplo a colectânea ‘Imagens de Pensamento’28 de textos do filósofo, ensaísta, e 

crítico de literatura, de estética e da sociedade, Walter Benjamim (1892-1940), uma 

vez que não abordam o nosso objecto de estudo através de um método científico. 

 Também de fora do nosso universo de estudo ficam trabalhos como o do 

filósofo, crítico literário e teórico político americano Fredric Jameson29 que propôs a 

descrição de uma nova estética pós-modernista, inspirando-se no trabalho já referido 

de Kevin Lynch. Esta nova estética procura novas formas de representação, e propõe 

uma análise espacial da cultura e da estrutura social baseada no mapeamento 

cognitivo, baseando-se na argumentação. Jameson defende, por exemplo que  ‘(...) a 

incapacidade de mapear socialmente é tão debilitante para a experiência política como 

a incapacidade análoga de mapear espacialmente é para a experiência urbana.’31  

________________________ 

28 BENJAMIN, Walter - Imagens de Pensamento. Lisboa: Assírio e Alvim, 2004. No entanto gostaríamos aqui de 

apontar o interesse deste escritor e pensador alemão pelas potenciais deformações e clarificações de aspectos 

escondidos nas traduções em relação às obras originais. Este aspecto da distorção será abordado ao longo deste 

trabalho, nomeadamente como se pode relacionar com a cientificidade e a expressividade. 

29 JAMESON, Fredric - The Geopolitical Aesthetic. USA: University of Indiana Press, 1992 e _______. - Cognitive 

mapping. In Nelson, Cary & Grossberg, Lawrence (eds.) - Marxism and the Interpretation of Culture. USA: University 

of Illinois Press, 1988, pp. 347 - 57. 

30 _______. - op. cit.’, 1988, p. 350. 
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 O termo mapeamento cognitivo também foi utilizado noutras situações, como 

na pesquisa de estruturas em organizações, nomeadamente empresas,31,32 mas não 

consideramos essas vertentes neste trabalho, por delimitação necessária. 

Realizámos introdutoriamente uma pesquisa em dissertações de mestrado e 

doutoramento realizadas na Universidade Técnica de Lisboa, que pudessem abordar o 

mesmo objecto ou universo de estudo, no título ou nas palavras-chave. Desta forma, 

encontrámos mapas cognitivos relacionados com descodificação cerebral através de 

tecnologias contemporâneas de recolha de imagens,33 com factores críticos de 

sucesso nos mercados,34,35 modelação e simulação (através de sistemas 

matemáticos) com regras difusas36
 e a sua aplicação em organizações,37 em redes de 

computadores,38 em robótica39 e em ciências biológicas.40 Destas dissertações apenas 

uma estava próxima do nosso universo de estudo, analisando a percepção do espaço 

urbano do ponto de vista da criança,41 mas acabou por ter pouco influência no 

desenvolvimento deste trabalho, para além de algumas questões formais. 

________________________ 

31 McDONALD, Seonaide; DANIELS, Kevin; HARRIS, Claire - Cognitive mapping in organizational research. In 

Daniels, Kevin & Harris, Claire - Essential guide to quantitative methods in organizational research.  London: 

Sage, 2004, pp. 73 - 85. 

32 WEICK, Karl Edward - Organizations as cognitive maps: Charting ways to success and failure. In Bongon, Michel G. 

& Weick, Karl E. (eds.) - The thinking organization: dynamics of organizational social cognition.  s.l.: Jossey-Bass, 

1986, pp. 102 - 135. 

33 CABRAL, Carlos Alberto Falé - Automatic classification of cognitive states. Lisboa: Instituto Superior Técnico da 

Universidade Técnica de Lisboa, 2010 (dissertação de mestrado). 

34 FERREIRA, Fernando Alberto Freitas - Adding value to bank performance evaluation using cognitive maps and 

MCDA. In Santos, S.P. & Rodrigues, P.M.M. Journal of the operational research society 2011, pp. 1320 - 1333. 

35 CARDEIRA, Rui Filipe Ferreira - Factores críticos de sucesso no mercado do vinho em Portugal e a 

sustentabilidade do sector vinícula. Lisboa: Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2009 

(dissertação de mestrado). 

36 CARVALHO, João Paulo Baptista de - Mapas cognitivos baseados em regras difusas : modelação e simulação 

da dinâmica de sistemas qualitativos. Lisboa: Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2001 

(dissertação de doutoramento).  

37 CARRIÇO, Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso - Mapas cognitivos nas organizações : ferramentas e técnicas 

de exploração visual e interactiva. Lisboa: Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 1999 

(dissertação de doutamento). 

38 CARVALHO, Sérgio Alves de - Modelador e simulador de mapas cognitivos difusos baseados em regras 

difusas. Lisboa: Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2010 (dissertação de mestrado). 

39 VICTOR, José Alberto Rosado dos Santos - Percepção visual para robots móveis. Lisboa: Instituto Superior 

Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 1995. (dissertação de doutoramento). 

40 WISE, Laura Beatriz Torres Simões - Mapas cognitivos baseados em regras difusas. Lisboa: Instituto Superior 

de Agronomia da Universidade Ténica de Lisboa, 2008 (dissertação de mestrado).  

41 MACHADO, Zenite - A cidade e os espaços de jogo. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana  da Universidade 

Técnica de Lisboa, 2008 (dissertação de doutoramento). 
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1.2 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

O plano de trabalho desenvolveu-se através da articulação de três aspectos:  

(a) enquadramento teórico fundamentado na interacção entre mapas cognitivos 

como representações internas e os processos neurológicos que estão na sua 

base, abrangendo o trabalho de investigadores de diversos campos científicos 

(ciências cognitivas, psicologia, neurociências, geografia, ciências 

computacionais e inteligência artificial), nos séculos XX e XXI; 

(b) levantamento e sistematização de uma amostra significativa de exemplos 

inovadores de representações externas (e.g. mapas, diagramas e outras 

visualizações) produzidas em contextos culturais e temporais distintos ( e tendo 

em conta diversos tipos de fontes), de modo a demonstrar possibilidades de 

representar espaço-tempo com expressividade e cientificidade; 

(c) discussão de soluções e estratégias, e a sua disseminação em conferências 

e seminários internacionais, no domínio da arquitectura, e em artigos/capítulos 

para publicação, antevendo possibilidades das tecnologias digitais e de 

informação em projectos de arquitectura, urbanismo e outros media espaciais. 

O enquadramento teórico foi realizado através da revisão da literatura 

existente, e implicou a selecção, recolha e processamento de informação com 

rotulações muito diferenciadas (e em áreas científicas em que tínhamos poucos 

conhecimentos), e o seu resumo e organização numa sequência cronológica de modo 

a salientar de forma clara as suas características relevantes e transversais em 

diferentes domínios do conhecimento,42 referindo as fontes essenciais para uma 

consulta mais detalhada.  

O levantamento e sistematização da amostra de visualizações foi realizada 

tendo em conta a história da cartografia43 (ver figura 1.6), e outros exemplos mais 

recentes que exploravam a distorção das relações geográficas (ver figura 1.7).  

________________________ 

42 RODRIGUES, Maria João Madeira; SOUSA, Pedro Fialho de; BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira – Vocabulário 
técnico e crítico de arquitectura. Coimbra: Quimera, 1990. 

43 A palavra cartografia foi inventada pelo Visconde de Santarém (1791-1856) numa carta que escreveu de Paris no 
dia 8 de Dezembro de 1839 ao historiador brasileiro Adolfo Varnhagen: «Invento esta palavra (cartographia) já que aí 
se tem inventado tantas». Ele também deu início ao estudo sistemático da historia da cartografia, com a publicação da 
sua obra em três volumes Essai sur l’histoire de la cosmographie pendant le Moyen Âge [...], Paris, entre 1849 e 1852, 
planeada para cinco volmes, mas que não pode concluir por falecimento.Verbo enciclopédia luso-brasileira de 
cultura. 4º Volume. Lisboa: Editorial Verbo, 1966, pp. 1212 - 1213. 
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Nesta amostra, tivemos atenção especial às visualizações recentes que 

exploram o mapeamento de espaço-tempo com recurso às tecnologias digitais e de 

informação, nomeadamente através de dispositivos móveis (ver figura 1.8), Realidade 

Aumentada e Realidade Virtual (ver figura 1.9).  

 No entanto, através da nossa pesquisa, a articulação entre (a) enquadramento 

teórico do mapeamento cognitivo e (b) levantamento e sistematização de uma amostra 

de mapas, diagramas e outras visualizações, revelou-se mais especulativa do que 

científica: apesar de conseguirmos estabelecer relações entre os dois aspectos, 

encontrámos poucas referências na literatura que pudessem comprovar ou  

estabelecer uma metodologia científica de comparação,44,45 apesar de existerem 

alguns casos que o exploram de uma forma experimental e inovadora.46 

 Assim, determinámos ilustrar o estado da arte do mapeamento cognitivo do 

espaço-tempo com figuras representativas dos métodos utilizados pelos 

investigadores. Desta forma, através de imagens e ao longo do texto fazemos alusão 

aos métodos de investigação (quantitativos e qualitativos) utilizados ao  longo da 

segunda metade do século XX e até aos nossos dias, salientando como o 

desenvolvimento tecnológico, nomeadamente as tecnologias de recolha de imagens 

da actividade do cérebro e as tecnologias de informação e comunicação, 

possibilitaram alterações e avanços metodológicos na compreensão deste tema.   

Esta dissertação tem, por isso, uma componente de procura de métodos 

analíticos quantitativos e qualitativos que possam ser utilizados para a investigação 

em arquitectura,47,48 e em particular como o desenho, ferramenta chave desta 

disciplina, pode ser um meio simples e eficaz para extrair mapas cognitivos.49  

________________________ 

44 ISHIKAWA, Toru, et al. - Wayfinding with a GPS-based mobile navigation system: A comparison with maps and 
direct experience. In Journal of environmental psychology 28 (3): 2008, pp. 74 - 82. 

45 WESSEL, Ginette, et al. - GPS and road map navigation: the case for a spatial framework for semantic information. 
In Proceedings of the international conference on advanced visual interfaces AVI’10. New York: ACM, 2010, pp. 
207 - 214. 

46 PENN, Alan; DESYLLAS, Jake; VAUGHAN, Laura - The space of innovation: Interaction and communication in the 
work environment. In Environment and Planning B: Planning and Design 26 (2) 1999, pp. 193 - 218. 

47 SERRA, Geraldo Gomes – Pesquisa em arquitetura e urbanismo: guia prático para trabalho de pesquisadores 
em pós-graduação. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo ; Mandarim, 2006. 

48 JUPP, Victor (ed.) - The SAGE dictionary of social research methods. London, Thousand Oaks California, New 
Delhi: Sage publications, 2006 e também WALLIMAN, Nicholas - Social research methods. London, Thousand Oaks 
California, New Delhi: Sage Publications, 2006. 

49 LYNCH, Kevin - op. cit.’, (1994) 1960. 
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Mas através do aspecto (c) discussão de soluções e estratégias, do plano de 

trabalho proposto, tivemos possibilidade de seguir uma via especulativa na articulação 

entre (a) enquadramento teórico do mapeamento cognitivo e (b) levantamento e 

sistematização de uma amostra de mapas, diagramas e outras visualizações: a 

disseminação e aceitação deste estudo em conferências e seminários internacionais, 

no domínio da arquitectura, permitiria validar esta opção de demonstrar como as 

tecnologias de informação estão a potenciar uma maior expressividade nas formas de 

visualização de informação e espaço-tempo (ver figuras 1.10 e 1.11), e ao mesmo 

tempo assegurar a interrelação entre os três aspectos propostos no plano de trabalho. 

 Clarificada a metodologia seguida para o desenvolvimento desta dissertação, 

apresentamos agora a sua estrutura.  

Depois deste capítulo dedicado à introdução, apresentamos o estado da arte 

em 2 MAPEAMENTO COGNITIVO DO ESPAÇO-TEMPO, tendo em conta a evolução 

da investigação sobre este tema ao longo do século XX, e até ao início do século XXI. 

Enquadramos o mapeamento cognitivo na área de estudo mais vasta da cognição 

espacial, descrevendo os seus limites, definindo as suas estruturas e processos, 

apontando tópicos que podem ser clarificados pelo seu estudo, analisando as suas 

funções e apontando algumas das suas aplicações. Depois tentamos definir com 

precisão o termo mapa cognitivo, e analisamos o trabalho de investigadores que 

contribuíram para a compreensão deste processo de conhecimento espacio-temporal.    

Em 3 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO, resumimos os principais 

resultados derivados do capítulo anterior, estabelecemos também algumas 

comparações entre ilustrações de representações internas e externas, assim como 

alguns aspectos relativos à disseminação deste trabalho, e indicamos tópicos para 

trabalho futuro.  

Na secção ANEXOS apresentamos em A os resumos/textos aceites ou 

publicados e em B os resultados provisórios de uma experiência que procurou 

demonstrar a importância do desenho como método de investigação em arquitectura.  

Fazemos ainda uma referência ao trabalho de tradução que esta dissertação 

envolveu, uma vez que quase todas as fontes encontradas estavam redigidas em 

outros idiomas, e as traduções apresentadas foram por nós realizadas. 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Mapeamento cognitivo é uma construção [mental] que engloba os processos que 

permitem adquirir, codificar, guardar, relembrar e manipular informação sobre a 

natureza do ambiente espacial. Refere-se aos atributos e localizações relativas de 

pessoas e objectos no ambiente, e é um componente essencial no processo 

adaptativo de tomadas de decisão espaciais tais como encontrar uma rota segura 

e rápida para e do local de trabalho, localizar sítios para uma nova casa ou 

negócio, e decidir o que visitar numa viagem de férias. Os processos cognitivos 

não são constantes, mas mudam consoante a idade ou desenvolvimento e o uso 

ou aprendizagem.(...)’ 

DOWNS, Roger M.; STEA, David - Image & environment: cognitive 

mapping and spatial behavior. New Jersey: Aldine Transaction, 2005. 
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2 MAPEAMENTO COGNITIVO (ESTADO DA ARTE) 

Diversos filósofos e cientistas direcionaram os seus estudos ao longo dos séculos 

sobre a relação entre a mente e o cérebro,50 nomeadamente o filósofo, matemático e 

escritor francês René Descartes (1596-1650), o fisiólogo russo Ivan Mikhaylovich 

Sechenov (1829-1905), fundador da escola russa da reflexologia, e o fisiólogo 

britânico Charles Scott Sherrington (1857-1952). Em 1949, o psicólogo canadiano 

Donald O. Hebb (1904-1985) publicou um livro onde  demonstrava uma integração dos 

processos mentais e cerebrais apresentando a primeira teoria sobre a forma como os 

circuitos neurais podiam suportar processos mentais como a atenção e a memória.51  

________________________ 

50 POSNER, Michael; RAICHLE, Marcus - Imagens da mente. Porto: Porto Editora, 2001, pp.12 - 18. 

51 HEBB, Donald O. - The organization of behavior: a neuropsychological theory. New York: John Wiley, 1949. 
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 Foi já no século XX, mais precisamente nas décadas de 1950 e 1960, que 

alguns cientistas começaram a registar a actividade eléctrica de células individuais em 

cérebros de animais, e estes registos vieram confirmar o princípio da organização 

cerebral de que existem regiões específicas no cérebro que são especializadas no 

processamento de informação proveniente dos sentidos (e.g. a visão, a audição). Na 

década de 1970, os esforços para desenvolver uma abordagem integrada da mente e 

do cérebro permitiram o florescimento da neurociência como área de estudo, e 

separada desta foi criada a área da ciência cognitiva para explorar as características 

de sistemas inteligentes (na natureza ou em computadores), em particular a análise 

detalhada de eventos mentais. Nas últimas décadas, estas duas áreas do 

conhecimento, juntamente com a psicologia, começaram a combinar-se para 

desenvolver formas de analisar os processos do pensamento, utilizando novos 

métodos de investigação para desenvolver uma nova e mais abrangente síntese da 

mente e do cérebro.52 

Mas talvez seja prudente suspender juízos sobre experiências internas de 

animais ou humanos, alerta Howard Earl Gardner, se não é possível aceder a essas 

experiências, e concentrar o nosso tempo e atenção em actividades que são mais 

facilmente mensuráveis. No entanto, não deixa de ser surpreendente que desde os 

tempos da antiguidade clássica muitos estudiosos tenham salientado a importância 

dos processos mentais e das entidades subjacentes que não se encontram presentes 

no ambiente que rodeia o indivíduo e que até podem não existir de todo (e.g. as 

imagens mentais) questionando o seu papel e a sua finalidade.53  

De facto, muitos dos aspectos abordados pelas ciências cognitivas no século 

XX foram tratados na história do pensamento humano e as suas bases estão 

profundamente enraízadas na filosofia da Grécia antiga54 e na tradição intelectual do 

Ocidente. Ao abordar a questão de como está representado o conhecimento na mente 

humana, estas ciências continuam um empreendimento intelectual e cultural sobre a 

natureza do conhecimento que se perpetua há cerca de dois mil e quinhentos anos.  

________________________ 

52 POSNER, Michael; RAICHLE, Markus - op. cit.’, 2001, pp. 18 - 26. 

53 GARDNER, Howard - A Nova Ciência da Mente: Uma História da Revolução Cognitiva. Lisboa: Relógio de 

Água, 2002, pp. 432 - 435. 

54 Para um maior aprofundamento deste assunto consultar KOSSLYN, Stephen M.; THOMPSON, William L.; GANIS, 

Giorgio - The Case for Mental Imagery. New York: Oxford University Press, 2006, e também THOMAS, Nigel J.T. - 

Mental imagery. In Edward N. Zalta (ed.) - The Stanford encyclopedia of philosophy. 2011. Disponível em 

<http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/ mental-imagery/>. [acedido em 2014-1-15]. 
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  A novidade proposta pelas ciências cognitivas é a utilização de inovações 

científicas e tecnológicas, proporcionadas pelo desenvolvimento do conhecimento 

científico, que permitem testar as teorias e hipóteses de como está representado o 

conhecimento na mente (humana, animal ou artificial) de modo a que estas possam 

ser aceites, provadas e eventualmente refutadas.55  

Neste território complexo, um dos aspectos centrais propostos pelas ciências 

cognitivas é a existência do que se designa como nível de representação: um nível de 

análise distinto e considerado necessário para poder explicar a diversidade dos 

comportamentos, das acções e dos pensamentos humanos. Este nível de análise 

científico é baseado em entidades representacionais (e.g. conceitos, esquemas, 

formas, ideias, imagens, mapas, palavras, regras, símbolos) que se encontram entre o 

input e o output dos comportamentos, acções e pensamentos humanos, e explora os 

diferentes modos de agrupamento, transformação e contraste destas entidades no seu 

conjunto. Desta maneira, Howard E. Gardner defende que ‘(...) o cientista cognitivo 

funda a sua disciplina na suposição de que, para fins científicos, a actividade cognitiva 

humana deve ser descrita em termos de símbolos, esquemas, imagens, ideias e 

outras formas de representação mental.’56  

No entanto, a existência deste nível representacional do conhecimento não tem 

sido inteiramente aceite como construção científica por toda a comunidade. As 

unidades constituintes das estruturas e processos do cérebro e sistema nervoso 

central podem ser observadas e comprovadas (e.g. pelo estudo de lesões cerebrais ou 

pela utilização de tecnologias de recolha de imagens do cérebro57), possibilitando um 

entendimento mais consensual do que aquele que procura entender essas mesmas 

estruturas e processos ao nível da representação mental.58  

________________________ 

55 GARDNER, Howard - op. cit.’, 2002, pp. 23 - 25. 

56 Ibid., p. 67.  

57 Nas últimas décadas as tecnologias de recolha de imagens da actividade do cérebro têm permitido um grande 

desenvolvimento na investigação dos processos cognitivos e da relação entre cérebro e mente. Destas tecnologias 

contemporâneas destacamos a tomografia por emissão de positrões (PET),  potenciais relacionados com eventos 

(PRE) e ressonância magnética funcional (RMf).  Estas tecnologias PET, PRE e RMf combinadas com outras, como 

por exemplo a gravação da actividade de neurónios individuais, ou a utilização de ambientes de realidade virtual, estão 

a possibilitar grandes avanços no estudo da cognição espacial e da memória, e parecem confirmar muitos dos 

postulados da perspectiva representacional apresentada pelos cientistas cognitivos. 

58 GARDNER, Howard - op. cit.’, 2002, p. 66 - 68. Sobre este ponto ver também VIGNAUX, George - As ciências 

cognitivas. Lisboa: Instituto Piaget, 1995 e DAMÁSIO, António - O livro da consciência: a construção do cérebro 

consciente. Maia: Círculo de Leitores, 2010. 
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Howard E. Gardner salienta ainda que nesta concepção representacional das 

estruturas e processos do cérebro e sistema nervoso central, proposta pelas ciências 

cognitivas como construção científica, existem diferentes posicionamentos teóricos, 

que ainda hoje se mantêm:59   

‘De facto, a discussão teórica contemporânea entre cientistas cognitivistas 

credenciados equivale, num certo sentido, a uma discussão sobre as melhores 

formas de conceptualização das representações mentais. Alguns investigadores 

favorecem a perspectiva de que apenas existe uma forma de representação 

mental (geralmente uma que se caracteriza por proposições ou enunciados); 

outros acreditam em, pelo menos, duas formas de representação mental: uma 

mais semelhante a uma figura (ou imagem), a outra próxima de uma proposição; 

outros acreditam que é possível postular diversas formas de representação mental 

e que é impossível determinar qual é a correcta.’  

Em relação à investigação actual ao nível da cognição, existe uma aceitação 

geral, por todos os cientistas cognitivos, de que os processos mentais estão 

fundamentalmente representados no sistema nervoso central, mas existe um 

desacordo sobre a importância do conhecimento detalhado deste sistema, proposto 

pela ciência do cérebro. Howard E. Gardner refere que entre psicólogos, linguistas e 

cientistas computacionais existe uma aceitação clara da perspectiva representacional, 

enquanto que no campo das neurociências nem sempre tem sido assim.60 Como 

veremos no decorrer deste capítulo, as tecnologias contemporâneas de recolha de 

imagens do cérebro (e.g. PET, PRE, RMf) estão a permitir grandes avanços no estudo 

da cognição espacial e da memória, e parecem confirmar alguns dos postulados da 

perspectiva representacional, proposta pelos cientistas cognitivos.   

Assim, parece também incontornável que, nesta discussão sobre as melhores 

formas de conceptualização das representações imagéticas mentais sobre espaço-

tempo, tenham sido propostos na literatura existente diversos termos que se referem a 

um mesmo conceito central. Como já foi referido anteriormente, nesta dissertação 

focamo-nos na expressão mapa cognitivo proposta por Edward C. Tolman.61  

________________________ 

59 GARDNER, Howard - op. cit.’, 2002, p. 68. 

60 Ibid., p. 68, e ver também DAMÁSIO, António - op. cit.’, 2010. 

61 TOLMAN, Edward C. - op. cit.’, 1948, pp.184 - 208.  



31 
 

No entanto, não podemos deixar de demonstrar aqui a variedade de termos 

encontrados na literatura que estão relacionados com memória e representações 

espaciais cunhados por vários autores. Reginald George Golledge (1937-2009) 

defendeu que esta diversidade de termos, normalmente tomados como sinónimos, 

pode levantar algumas especulações sobre a validade de qualquer um que seja 

escolhido: atlas cognitivos, configurações cognitivas, espaço cognitivo, esquemas 

cognitivos, esquemas espaciais, esquemas de lugar, esquemas de orientação, 

esquemas topológicos, grafos mundiais, imagens ambientais, imagens cognitivas, 

imagens mentais, mapas abstractos, mapas cognitivos, mapas imaginários, mapas 

mentais, representações cognitivas, representações conceptuais, representações 

configuracionais ou de disposição, representações de levantamento, representação 

espacial, representações mentais, representações topológicas, ou sistemas 

cognitivos.62 Para além destes, ainda podemos encontrar mais alguns, como por 

exemplo, o proposto por Barbara Tversky: collage cognitiva. Para esta psicóloga norte-

americana, a sua proposta é uma metáfora mais apta, uma vez que estas 

representações mentais parecem fragmentadas, esquematizadas, inconsistentes, 

incompletas e multimodais, em contraste com os mapas protótipos em papel ou os 

catálogos de mapas à mesma escala que podemos encontrar em bibliotecas. Estas 

características são uma inevitável consequência do conhecimento espacial adquirido a 

partir de diferentes modalidades, perspectivas e escalas.63 

 Salientamos o facto de que muitos destes termos foram propostos por autores 

e investigadores de referência no panorama científico internacional, que mais tarde 

vieram também a adoptar o termo mapas cognitivos pela aceitação pública que tem 

vindo a gerar até aos dias de hoje, incluíndo o próprio Reginald G. Golledge, Daniel R. 

Montello, Barbara Tversky, Roger M. Downs e David Stea, como será descrito ao 

longo deste capítulo.  

________________________ 

62 Esta recolha, foi realizada por KITCHIN, R.M. - Cognitive maps: what are they and why study them? In Journal of 

Environmental Psychology, 14 (1), 1994, pp.1 - 19, é referida em GOLLEDGE, Reginald G. - Prefácio. In Golledge, 

Reginald G. (ed.) -  Wayfinding Behavior: Cognitive Mapping and other Spatial Processes. Baltimore, Maryland: 

John Hopkins University Press, 1999a, p. xiv : ‘They include abstract maps (Hernandez 1991); cognitive configurations 

(Golledge 1978); cognitive images (Lloyd 1982); cognitive maps (Tolman 1948); cognitive representations (Downs & 

Stea); cognitive schemata (Lee 1968); cognitive space (Montello 1989); cognitive systems (Canter 1977); conceptual 

representations (Stea 1969); configurational or layout representations (Golledge, Briggs, & Demko 1969; Kirasic 1991); 

environmental images (Lynch 1960); imaginary maps (Trowbridge 1913); mental images (Pocock 1973); mental maps 

(Gould 1966; Gould & White 1974); mental representations (Gale 1982); orienting schemata (Neisser 1976); place 

schemata (Axia, Peron, & Rosinski 1978); spatial representation (Allen, Siegel, & Rosinski 1978); spatial schemata 

(Lee, 1968); survey representation (Downs & Stea 1973); topological representations (Shemyakin 1962); topological 

schemata (Griffin 1948); and world graphs and cognitive atlases (Lieblich & Arbid 1982). 

63 Confirmar TVERSKY, Barbara - Functional significance of visuospatial representations. In SHAH, P.; MIYAKE, A.  

(eds.) - Handbook of higher-level visuospatial thinking. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp.1 - 34. 
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Apesar de nos concentramos na análise da evolução e investigação em 

diferentes domínios científicos sobre mapeamento cognitivo de espaço-tempo, vamos 

por vezes fazer referência ao trabalho de alguns autores que, mesmo não utilizando a 

expressão mapa cognitivo para esta entidade representacional, abordam o mesmo 

conceito central. Como já foi anteriormente referido, tem sido prática corrente o 

desenvolvimento de uma linguagem especializada para cada disciplina científica, mas 

uma vez que procuramos aqui e agora estabelecer pontes entre vários domínios do 

conhecimento, parece-nos essencial manter a coerência na terminologia utilizada. No 

entanto, acreditamos que esta coerência e rigor científico também devem permitir 

excepções, sempre que estas possibilitem  a progressão do estudo aqui apresentado. 

Relembramos também um outro aspecto que se revela de especial importância 

para o desenvolvimento deste trabalho. As representações simbólicas de realidades 

ausentes, muitas vezes denominadas de produtos espaciais, caracterizam-se por ser 

directamente observáveis e externas (ver figura 2.1), como por exemplo, as cartas de 

navegação  desenvolvidas pelos portugueses nos séculos XV-XVI63 ou os diagramas 

da rede de metropolitano idealizados por Harry Beck (1902-1974) para a cidade de 

Londres64 no século XX. Por outro lado, as representações cognitivas são internas, isto 

é, não são directamente observáveis, apesar de os grandes avanços nas tecnologias 

contemporâneas de recolha de imagens do cérebro, e em particular através da 

Ressonância Magnética funcional (RMf), estarem a alterar gradualmente esta 

situação. Neste capítulo, vamos focar-nos nas representações internas. 

Podemos assim caracterizar o mapeamento cognitivo de espaço-tempo como 

um processo que não é directamente observável, é interno. Mas está implícita a sua 

existência quando um organismo é capaz de resolver determinados tipos de 

problemas, como sejam deduzir a rota mais curta (ou económica) desde uma 

localização ocupada, através de um espaço desconhecido, para uma origem mais ou 

menos obscura, durante um determinado período de tempo. Apesar de inicialmente 

proposto para descrever resultados de experiências em laboratório com animais, é 

mais comum atribuir aos humanos a ideia de um mapa cognitivo que pode ser utilizado 

como auxiliar à navegação, uma vez que estes são guiados por representações 

internas na sua interação com ambientes físicos familiares ou desconhecidos.65 

________________________ 

63 MARQUES, Alfredo Pinheiro - Origem e de desenvolvimento da cartografia portuguesa na época dos 
descobrimentos. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1987.  

64 GARLAND, Ken - Mr's Beck underground map: a history. London: Capitol Transport Publishing, 1994. 

65 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999a, p.  xv. 
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Com este intuito, vamos em seguida clarificar em 2.1 COGNIÇÃO ESPACIAL 

como os humanos experienciam o espaço-tempo através da cognição espacial e em 

particular, através do mapeamento cognitivo e dos mapas cognitivos. Também 

destacaremos a importância, neste processo de conhecimento, de uma zona do 

cérebro humano (e de alguns animais) designada de hipocampo.  

Em 2.2 MAPEAMENTO COGNITIVO analisamos o trabalho de investigadores 

em vários domínios científicos, que tiveram especial importância no desenvolvimento 

da compreensão do mapeamento cognitivo do espaço-tempo, como processo de 

representação interna do ambiente envolvente: desde as experiências com roedores 

em laboratório de Edward C. Tolman,66 na Universidade da Califórnia em Berkeley, 

nos Estados Unidos da América, em 1948, até às pesquisas mais recentes em animais 

e humanos realizadas pela equipa de Neil Burgess, com o auxílio das tecnologias 

contemporâneas de RMf e de ambientes em dimensões virtuais,67 no Instituto de 

Neurociência Cognitiva do University College de Londres, no Reino Unido.  

Faremos ainda referência aos métodos de investigação utilizados ao  longo da 

segunda metade do século XX e até aos nossos dias, salientando como o 

desenvolvimento tecnológico, nomeadamente as tecnologias de recolha de imagens 

da actividade do cérebro (e.g. PET, PRE, RMf) e as tecnologias de informação (TI), 

possibilitaram alterações e avanços metodológicos em distintos domínios do 

conhecimento, mas alguns métodos mais tradicionais continuam a ser válidos (ver 

ANEXO B).  

Acrescentamos ainda, em cada subsecção, ilustrações representativas dos 

meios e dos resultados destas investigações sobre representações internas, e 

alertamos para o facto de que, para além de alguns exemplos já apresentados no 

capítulo 1 INTRODUÇÃO, será apenas no capítulo 3 CONCLUSÕES e no ANEXO A 

(nos textos apresentados e publicados) que vamos estabelecer comparações entre 

estas representações internas e alguns exemplos inovadores de visualização. 

 

________________________ 

66 TOLMAN, Edward C. - op. cit.’, 1948, pp. 184 - 208. Este influente psicólogo americano, doutorado na Universidade 

de Harvard, dedicou a maior parte da sua carreira como professor de Psicologia na Universidade da Califórnia em 

Berkeley, tendo sido homenageado em 1962 com o edifício ‘Tolman Hall’ que alberga ainda hoje a Faculdade de 

Educação dessa instituição.  

67 DOELLER, Christian F.; BARRY, Caswell; BURGESS, Neil - Evidence for grid cells in a human memory network. In 

Nature vol 463 4 February 2010, pp. 657 - 663, e BURGESS, Neil - How your brain tells you where you are  TEDTalks. 

London: apresentado no TEDSalon, 2011. 
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2.1 COGNIÇÃO ESPACIAL  

Tendo sido sido estudada por investigadores de diversas disciplinas (e.g. antropologia, 

arquitectura e urbanismo, cartografia, ciências da computação, filosofia, geografia, 

linguística, psicologia), os interesses e resultados dessas investigações sobre 

cognição espacial acabam por se encontrar muitas vezes sobrepostos. Estamos, como 

já tínhamos salientado, numa área de estudo que se manifesta transversal a diferentes 

domínios do conhecimento. Vamos em seguida clarificar o que entendemos por 

cognição espacial, nomeadamente através da sua decomposição em estruturas e 

processos mentais e comportamentais humanos, sistematizando as suas funções, 

mas também considerando uma possível definição de espaço-tempo, nos nossos dias. 

2.1.1 Estruturas e processos  

Para podermos constatar se alguma tarefa ou actividade envolve ou exemplifica a 

cognição espacial, devemos considerar não só o seu significado essencial, mas 

também tentar clarificar o que podemos entender por espaço-tempo, espacialidade, e 

como estes podem estar relacionados com a disciplina da arquitectura.  

Maria João Madeira Rodrigues et al.68 definem espaço-tempo como ‘(...) um 

meio a quatro dimensões, alterando a tridimensionalidade do espaço euclidiano, pelo 

tempo; surge a potencialidade de uma quarta dimensão, isto é, quatro variáveis 

solidariamente necessárias para verificar completamente um fenómeno. A posição que 

lhe deve ser destinada no espaço não é totalmente independente da posição em que 

deve ser colocada no tempo.’ Tendo em conta a especificidade da disciplina da 

arquitectura, na mesma obra estes autores definem também o que entendem por 

espaço arquitectónico, a saber: ‘(...) a ordem espacial plasmada e pensada em termos 

de arquitectura,’ abrangendo tanto espaço interno como espaço externo que ‘(...) pela 

sua métrica, regra o comportamento do homem e as contrapartidas físicas que cria, 

transformadas em percepções cinéticas e cinestésicas pelo observador e que são o 

prolongamento virtual da humanitariedade do Ser.’ 

________________________ 

68 RODRIGUES, Maria João M. et al. - op. cit.’, 1990, pp. 121 - 122. Citamos aqui apenas os pontos 10 e 12 desta 

definição, uma vez que estes autores definem espaço de uma forma mais abrangente, que aqui transcrevemos: 

‘ESPAÇO, s.m. (lat. Spatium, determinada extensão superficial; extensão indefinida). 1. Sentido filosófico - meio ideal 

caracterizado pela exterioridade das suas partes, no qual são localizados os nossos perceptus, isto é, a percepção que 

não tem como referente uma realidade. 2. Para a intuição comum, o espaço é caracterizado por ser: homogéneo, isto 

é, os elementos que nele podemos distinguir pelo pensamento são indiscerníveis qualitativamente; isótopo, visto que 

nele todas as direcções têm as mesmas propriedades; contínuo; ilimitado. 3. Sob o ponto de vista geométrico 

euclidiano é tridimensional homaleidal. 4. A negação das duas propriedades referidas em 3. corresponde àquilo a que 

chamamos espaços não euclidianos ou hiperespaços. 5. Do ponto de vista psicológico, é referenciável um espaço 
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Se antes tentámos definir espaço-tempo, e particularmente espaço 

arquitectónico, podemos agora tentar definir espacialidade, sem recorrer ao termo 

espaço-tempo, como a propriedade da realidade que reflecte o facto de que todas as 

coisas (e seres) não se encontram num mesmo lugar. Alternativamente, podemos 

definir o significado de espacialidade através da enumeração de distintas propriedades 

espaciais: localização, dimensão, distância, direcção, separação e ligação, forma, 

padrão, conectividade, sobreposição, hierarquia e movimento.69  

Por outro lado, quando falamos de cognição, estamos a referir-nos à aquisição, 

armazenamento, recuperação, manipulação, e uso de conhecimento pelos humanos, 

não-humanos, e máquinas inteligentes. Numa visão abrangente, os sistemas 

cognitivos incluem sensação e percepção, pensamento, imaginação, memória, 

aprendizagem, linguagem, raciocínio, e resolução de problemas. Nos humanos, as 

estruturas e processos cognitivos são parte da mente, que emerge de um cérebro e 

sistema nervoso no interior de um corpo que existe num mundo físico e social. Uma 

definição ampla de cognição inclui processos mentais tanto de baixo-nível relativo 

como de alto-nível, tanto processos implícitos como explícitos, e processos que são 

ascendentes (bottom-up) e descendentes (top-down).70 

Poderemos referir que toda a cognição ocorre no espaço-tempo e envolve 

informação espacio-temporal, pelo menos implicitamente, mas vamos restringir a 

cognição espacial apenas à cognição sobre espaço-tempo, isto é, que serve 

primariamente para resolver problemas que envolvem propriedades espacio-temporais 

como componente central.71  

________________________ 

(cont.) relativo que resulta dos dados imediatos da percepção implicando a sua fenomenologia. 6. Do ponto de vista 

amplamente filosófico, o espaço ideal, absoluto, matemático, sem contrapartida directa na percepção, pois de uma 

intelectuação se trata, aparece-nos como homogéneo e contínuo. 7. Quando o termo é usado sem outra qualificação, o 

primeiro referente é o espaço euclidiano. 8. Quando de algum modo é referenciado o seu limite, trata-se do quadro 

lógico do entendimento expresso. 9. Espaço artístico, no seu conjunto, é um espaço virtual dos quadros mentais que, 

jogando com postulados da geometria euclidiana, os completa quando faz participar da ordem formal o tempo, isto é, a 

rítimica dialéctica das formas. O olhar sobre a obra de arte, quer esta seja obra de pintura, de escultura, de arquitectura 

ou urbe, é sempre um olhar sobre o espaço. (...) 11. O espaço lógico e epistemológico representa o quadro da prática 

social, quadro que imprime os seus traçados e linhas de força no espaço físico, prolongamento virtual da 

humanitariedade do Ser. (...)’ In RODRIGUES, Maria J. M. et al. - op. cit.’, 1990, pp. 121 - 122. Ver também 

AGOSTINHO, Francisco S. - op. cit.’, 2000, pp. 109 – 111,  nomeadamente nos aspecto como ‘(...) a forma do espaço 

reflecte a vontade associada à cultura do tempo, e os seus instrumentos intelectuais e expressivos,’ sugerindo assim 

‘(...) as implicações das tecnologias de informação na expressão material da ideia de[sse] espaço’.  

69  MONTELLO, Daniel; RAUBAL, Martin - Functions and applications of spatial cognition. In Waller, D. & Nadel, L. 

(eds.) - Handbook of spatial cognition. Washington DC: American Psychological Association, 2013, pp. 249 - 264. 

70 Ibid., p. 250 e também MONTELLO, Daniel - Spatial Cognition. In Smelser, N. & Bates, P. (eds.) - International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Oxford: Pergamon Press, 2001, p. 14771. 

71 MONTELLO, Daniel; RAUBAL, Martin - op. cit.’, 2013, p. 249 - 250. 
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Neste sentido, quando falamos aqui de cognição espacial, estamos apenas a 

referirmo-nos ao estudo do conhecimento e convicções sobre as propriedades 

espaciais (e.g. localização, dimensão, distância, direcção, separação e ligação, forma, 

padrão, conectividade, sobreposição, hierarquia e movimento) de objectos e eventos 

no mundo, actividades estas que envolvem representações mentais (i.e. internas) 

explícitas de espaço, em distintos níveis de complexidade e sofisticação geométrica.72 

No entanto, devemos salientar que esse conhecimento e raciocínio espacial se 

altera no tempo, através de processos de aprendizagem e desenvolvimento, 

influenciados por maturação física e por experiência. Por exemplo, a maioria das 

pessoas conhecem as áreas envolventes das suas casas e espaços de trabalho mais 

profundamente, uma vez que o seu espaço de actividade e o estabelecimento de 

percursos, lugares, e regiões viajadas regularmente, influenciam o conhecimento do 

espaço e lugar, como foi explorado na teoria dos pontos âncora.73 Um modelo de 

aprendizagem espacial, que é amplamente aceite por diferentes autores de distintas 

disciplinas, sugere que o conhecimento espacial de lugares se procede em três 

estádios de desenvolvimento,74 que se podem enumerar da seguinte maneira:  

(1) conhecimento de marcos de referência, que podem ser elementos 

característicos ou pontos de vista com aspectos únicos que identificam um lugar;   

(2) conhecimento de rotas, que é baseado nas várias rotinas de viagem que 

interligam sequências ordenadas de multiplos marcos de referência; 

(3) conhecimento por levantamento, que se manifesta na compreensão de 

disposições bidimensionais e que pode incluir a inter-relação simultânea de 

localizações, proporcionando apoio a possiveis desvios e / ou atalhos. 

Quando abordarmos Reginald G. Golledge, mais à frente neste capítulo, 

explicitaremos com maior clareza este modelo de aprendizagem espacial  que também 

envolve a dimensão temporal. Por agora  continuamos com a descrição das estruturas 

e processos cognitivos de espaço-tempo, explicitando como o seu entendimento pode 

ser profundamente útil para a resolução de diversos tipos de problemas. 

________________________ 

72  MONTELLO, Daniel;  RAUBAL, Martin - op. cit.’, 2013, pp. 249 - 264 e também MONTELLO, Daniel - op. cit.’, 

2001, p. 14771. 

73 COUCLELIS, Helen; et al. - Exploring the anchor-point hypothesis of spatial cognition. In Journal of Environmental 

Psychology 7, 1987, pp. 99 - 122. 

74  MONTELLO, Daniel - op. cit.’, 2001, pp. 14772 - 14773. 



38 
 

Assim, restringindo a cognição espacial apenas à cognição que serve 

primariamente para resolver problemas que envolvem propriedades espaciais como 

componente central, e tendo em conta que conhecimento e raciocínio espacial se 

alteram no tempo, podemos descrever um conjunto de diversos tópicos que esta área 

de estudo pode clarificar, como sejam:75 

(a) as formas como o conhecimento espacial e crenças são adquiridas e 

desenvolvidas ao longo do tempo, directamente através de sistemas sensorio-

motores ou indirectamente através de media estáticos ou dinâmicos (e.g. 

mapas, diagramas, imagens, visualizações, modelos tridimensionais físicos ou 

virtuais, linguagem, som);  

(b) a natureza das estruturas e processos de conhecimento espacial, que não 

seguem unicamente modelações por geometrias métricas ou euclideanas, e  

que representam internamente (nas mentes humanas) a informação espacial 

com determinados padrões de distorção, que podem ser detectados na forma 

como as pessoas respondem a determinadas questões espaciais (e.g. através 

de linguagem, desenhos de esquiço e imagens, ou através das tecnologias 

contemporâneas de recolha de imagens do cérebro); 

(c) como as pessoas navegam, através de locomoção (i.e. orientação do ser 

através do espaço-tempo em resposta a informação sensorio-motora da 

envolvente imediata) ou através de acções de wayfinding (i.e. planeamento e 

tomada de decisão que permite chegar a um destino que não se encontra no 

campo sensorial imediato), e as pessoas se orientam através de pilotagem (i.e. 

reconhecimento de características externas ou marcos de referência) ou 

através de integração de percurso (i.e. actualização do sentido de orientação 

através da integração de informação sobre velocidade de movimento, direcção, 

e/ou aceleração sem referência a características reconhecíveis), que também 

pode ser designado por rumo e estima;  

________________________ 

75  MONTELLO, Daniel - op. cit.’, 2001, pp. 14771 - 14774. Consideramos  importante aqui salientar que, apesar de 

Montello ser da disciplina da geografia, seguimos o seu trabalho por ser bastante abrangente. Os seus interesses de 

pesquisa incluem, por exemplo: a percepção, cognição, emoção e comportamento espacial, ambiental e geográfico; a 

geografia comportamental e cognitiva, assim como a psicologia ambiental; a cartografia cognitiva e os aspectos 

cognitivos nos sistemas de informação geográfica; e tópicos mais específicos como a navegação em ambientes 

construídos ou naturais, aprendizagem e desenvolvimento espacial, orientação e desorientação, percepção e cognição 

de mapas e visualizações, linguagem especial, raciocínio e resolução de problemas espaciais e geográficos, 

conhecimento de distância e direcção, diferenças e semelhanças nas capacidades espaciais em indivíduos e grupos, 

aspectos espaciais do comportamento social, geo-ontologia e cognição nas ciências da terra. Daniel Montello é 

doutorado em Psicologia, e é Professor no Departamento de Geografia da Universidade da California, em Santa 

Bárbara, nos Estados Unidos da América, desde 2002. 
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(d) a linguagem utilizada para comunicar informação espacio-temporal (e.g. 

direcções verbais de rotas, descrições espaciais contidas em estórias, 

sistemas computacionais para consultas verbais) expressa dados não 

quantitativos ou imprecisos (também designados de difusos) sobre espaço-

tempo, e está intimamente dependente do contexto;  

(e) os aspectos do conhecimento e raciocínio espacial que são semelhantes ou 

diferentes entre indivíduos e grupos, uma vez que não existem dois indivíduos 

que saibam exactamente as mesmas coisas ou raciocinem exactamente da 

mesma maneira sobre espaço-tempo (i.e. algumas pessoas são melhores em 

determinadas tarefas como sejam acções de wayfinding, aprendizagem de 

disposições espaciais, ou leitura de mapas), e torna-se necessário ter em conta 

que essas variações na cognição espacial (determinadas por factores como 

corpo, idade, educação, perícia, sexo, estatuto social, linguagem, cultura) 

podem ser eficazes em distintas situações. 

Destes cinco pontos, que acabámos de referir, chamamos aqui especial 

atenção para o ponto (b). A forma como as pessoas respondem a questões espaciais 

através de linguagem ou desenhos, permite clarificar as formas pelas quais o 

conhecimento espacial é representado internamente, uma vez que esta representação 

interna dá origem a determinados padrões de distorções (este tópico deu origem a 

uma experiência no decorrer desta dissertação que procurou demonstrar a importância 

do desenho como método de investigação, que apresentamos no ANEXO B).  

Chamamos também a atenção para o ponto (c), uma vez que ao procurar 

distinguir as diferenças entre locomoção e wayfinding estamos a abordar os mapas 

cognitivos, tema central deste trabalho. Assim, enquanto a locomoção ocorre 

geralmente sem a necessidade de um modelo interno ou mapa cognitivo do ambiente 

envolvente, quando nos referimos à acção de wayfinding (i.e.  planeamento e tomada 

de decisão que permite chegar a um destino que não se encontra no campo sensorial 

imediato, incluindo tarefas como sejam escolher rotas eficientes, agendar ao longo do 

tempo sequências de destinos, orientar-se para características não locais ou 

interpretar direcções verbais de rotas), estamos quase sempre a assumir a existência 

de um mapa cognitivo da envolvente representado no cérebro da pessoa que realiza 

essa acção, apesar de não ser imediatamente visível.76 

________________________ 

76  MONTELLO, Daniel - op. cit.’, 2001, p. 14773.  
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2.1.2 Funções  

A cognição espacial é uma componente fundamental da experiência humana, 

funcional e relevante em muitas situações, tanto de rotina como de excepção. De 

facto, é difícil não salientar a sua importância ou mesmo a sua ubiquidade nas 

estruturas e processos mentais e comportamentais humanos. Revela-se importante, 

por isso, analisar as pesquisas sobre cognição espacial humana, em particular 

focando as suas funções em actividades e experiências na vida, e como o seu estudo 

pode informar aplicações tais como o projeto e avaliação de métodos de selecção de 

indivíduos, procedimentos de treino, ambientes construídos, e sistemas e instrumentos 

de informação,77 tais como os utilizados através de dispositivos móveis interactivos.  

 Neste sentido, discutir para que é útil a cognição espacial é discutir as suas 

funções. Podemos incluir nas funções da cognição espacial tanto as tarefas diárias, 

por exemplo, escolher uma rua para chegar a casa de um amigo/a, como as tarefas 

especializadas tais como construir um modelo tridimensional (real ou virtual) para 

comunicar um projeto de arquitectura, a um cliente ou a um utilizador. Estamos, 

portanto, a englobar um elevado número de tarefas tomadas individualmente, mas 

podemos agrupá-las em sub-grupos para os quais a cognição espacial desempenha 

um papel semelhante ou contribui de igual maneira para o seu  desempenho.78 

 Como ilustrado na tabela 1, Daniel Montello e Martin Raubal propõem, como 

ponto de partida, uma sistematização das funções da cognição espacial em seis 

categorias de tarefas que a envolvem de uma forma substancial e significativa no seu 

desempenho. Consideramos importante salientar previamente dois aspectos. Por um 

lado estes dois autores tentam ser compreensivos nesta sistematização, mas 

reconhecem que esta pode marginalizar alguns assuntos que podiam também 

merecer uma categoria própria, como por exemplo raciocinar sobre espaço social (e 

se tivermos em conta a complexidade que o assunto toma com a proliferação de redes 

sociais na internet nos dias de hoje). Estes autores também reconhecem que algumas 

destas categorias se podem sobrepôr em determinadas situações, mas afirmam que 

esta sistematização é apenas um ponto de partida.79 Resumimos de seguida em que 

consistem estas seis categorias propostas. 

________________________ 

77 MONTELLO, Daniel;  RAUBAL, Martin - op. cit.’, 2013, p. 251.  

78 Ibid., p. 250.  

79 Ibid., pp. 250 - 253.  



Tab.1 Tarefas que envolvem a cognição espacial de uma forma substancial e significativa no seu desempenho  

1. Acção de wayfinding como parte da navegação

2. Aquisição e utilização de conhecimento espacial a partir de experiência directa

4. Utilização de linguagem espacial 

3. Utilização de representações espacialmente icónicas e/ou simbólicas

5. Imaginar Lugares / Raciocinar com modelos mentais 

6. Alocação de Localização 

Adaptado de MONTELLO, D.;  RAUBAL, M. - Functions and applications of spatial cognition. 
In WALLER, D. & NADEL, L., eds. - Handbook of spatial cognition. 
Washington DC: American Psychological Association, 2013, p. 251.
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A acção de wayfinding, considerada como a primeira categoria de tarefas, 

entende-se como a coordenação sobre o ambiente que não está directa e 

imediatamente acessível aos sistemas sensorio-motores, e distingue-se da 

locomoção, como já tivemos a oportunidade de referir anteriormente. Agora de modo 

mais compreensivo, a acção de wayfinding incluí o planeamento de múltiplas 

actividades que estão espacial e temporalmente distribuídas e que tomam lugar em 

diferentes localizações de um ambiente, como sejam: sequenciar destinos múltiplos, 

programar sequencialmente períodos de tempo para ter em conta determinados 

requisitos de viagem, e projectar rotas dentro de redes mais complexas de percursos. 

Parece claro que a função da modalidade de movimento (e.g. movimentos dos olhos, 

andar, conduzir) e a entidade espacial onde toma lugar (e.g. um ambiente virtual 

imersivo, o nosso quarto dentro de uma casa, um bairro, uma cidade, um território) 

diferenciam o papel da cognição espacial na acção de wayfinding, mas 

independentemente da escala do espaço e do tempo (e.g. uma hora, um mês) onde 

esta ocorre, uma das tarefas críticas é estabelecer e manter um sentido de orientação 

enquanto nos movemos.80 Também já referimos que apesar de não ser imediatamente 

visível, estamos quase sempre a assumir a existência de um mapa cognitivo da 

envolvente representado internamente no cérebro da pessoa que realiza alguma tarefa 

que possa estar incluida nesta categoria relacionada com as acções de wayfinding.81 

A aquisição e utilização de conhecimento espacial a partir de experiência 

directa, isto é, de uma experiência percepto-motora do mundo que ocorre a diferentes 

escalas de espaço-tempo, faz parte da segunda categoria de tarefas. Nesta 

experiência percepto-motora, a escala da vista depende apenas da visão, e dos 

movimentos dos olhos e da cabeça, enquanto que a escala ambiental depende de 

movimento do corpo e aprendizagem da localização de características proeminentes 

ou marcos de referência, estruturas em rede de percursos que ligam lugares, e 

relações espaciais entre diferentes lugares. Em todas estas escalas, apreendemos 

propriedades espaciais em diferentes níveis de sofisticação geométrica (e.g. ligações, 

contenções, sequências, distâncias, direcções, formas, configurações), e este 

conhecimento é adquirido tanto de maneira não-intencional, enquanto estamos a 

realizar outras tarefas, como intencionalmente através de exploração directa.82 

________________________ 

80  MONTELLO, Daniel;  RAUBAL, Martin - op. cit.’, 2013, p. 251.  

81  MONTELLO, Daniel - op. cit.’, 2001, p. 14773.  

82 MONTELLO, Daniel; RAUBAL, Martin - op. cit.’, 2013, pp. 251 - 252.  
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A utilização de representações espacialmente icónicas e/ou simbólicas é a 

terceira categoria de tarefas espaciais. Estas são representações gráficas e/ou 

volumetricamente simbólicas que representam informação espacial e não-espacial 

através das suas próprias propriedades espaciais e temporais, e a cognição espacial 

pode estar envolvida tanto na sua produção como na sua interpretação. Estas 

representações externas podem ser bidimensionais (e.g. mapas, grafos, desenhos, 

diagramas, visualizações, fotografias, filmes) ou tridimensionais e volumétricas (e.g. 

maquetas, modelos virtuais, cenografias, hologramas), e a cognição espacial 

envolvida nestas pode variar significativamente.83 De salientar, que nas últimas 

décadas têm sido desenvolvidos vários estudos que demonstram a importância destas 

representações externas no desenvolvimento da aprendizagem e do raciocínio, 

nomeadamente em representações multivariadas de grandes quantidades de dados 

que representam informação não-espacial de forma simbólica (que se designam por 

espacializações, ou mais genericamente visualizações de dados). Relembramos aqui 

os esquiços de Darwin (ilustrados e referidos nas páginas 8-10) e sugerimos aqui, pela 

primeira vez, o potencial de relacionar a navegação no espaço-tempo e a visualização 

de informação.  

 A quarta categoria de tarefas que envolvem a cognição espacial, de uma forma 

substancial e significativa no seu desempenho, é a utilização de um sistema formal 

não-icónico de representação simbólica, ou seja, linguagem espacial. Os diferentes 

idiomas existentes descrevem e instruem sobre espaço-tempo e espacialidade de uma 

forma abstracta, explorando a semântica para comunicar propriedades espaciais de 

entidades individuais e relações entre entidades. Existem diferenças substanciais 

entre as representações semânticas e as representações gráficas e volumétricas, mas 

quando se referem a descrições espaciais podem conter informação semelhante, 

como é muitas vezes nos casos de mapas de esboço e das descrições verbais. 

Devemos também salientar que diversas teorias da linguagem e do pensamento estão 

de acordo em relação ao papel central do pensamento espacial na interpretação de 

expressões linguísticas, de conteúdo semântico espacial ou não-espacial, 

reconhecendo a cognição espacial como essencial no pensamento e comunicação por 

linguagem. Estas teorias são consistentes com as tentativas de representação icónica 

externa, designadas de espacializações, para comunicar informação não-espacial.84 

_______________________ 

83 MONTELLO, Daniel;  RAUBAL, Martin - op. cit.’, 2013, p. 252.  

84 Ibid., pp. 252 - 253.  
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Imaginar lugares e raciocinar sobre eles com modelos mentais, isto é, com 

representações espaciais mentais construídas na memória, é a quinta categoria  de 

tarefas que envolvem a cognição espacial. Estes modelos mentais podem ser 

construídos através da interpretação de narrativas na linguagem, através de fontes 

não-linguísticas (como experiências directas) ou mesmo através da imaginação, 

representando (internamente) entidades espaciais nunca antes experienciadas,85 

como acontece quando imaginamos um espaço ou um edifício ainda não construído.  

A sexta e úlima categoria é alocação de localização, que se poderia 

caracterizar como a procura de localizações óptimas ou adequadas para negócios, 

hospitais ou escolas, podendo, desta forma, minimizar ou reduzir custos ou distâncias. 

Apesar de esta tarefa ser muitas vezes realizada, nos dias de hoje, por rotinas de 

computador algorítmicas ou heurísticas que não se preocupam com a cognição 

humana, é de salientar que nas eras pré-industriais a escolha de localização de uma 

casa era considerada de grande importância. Este tipo de problemas é bastante 

complexo, e os indivíduos raramente, ou nunca, utilizam tecnologias formais ou 

métodos analíticos para os resolver.86 No que respeita especificamente à disciplina de 

arquitectura, parece-nos fulcral a alocação de localização, e também se aplica esta 

consideração. 

Para além destas funções da cognição espacial, Montello e Raubal também 

propõem algumas áreas importantes de aplicação, como apresentadas na tabela 2. 

Até aqui analisamos como as pesquisas sobre cognição espacial humana, 

focando as suas funções em actividades e experiências na vida, e indicando 

resumidamente algumas das suas aplicações.  

Alguns destes aspectos foram essenciais para o desenvolvimento do material 

das comunicações que apresentámos em algumas conferências internacionais, em 

que participámos como oradores, e que posteriormente se reflectiram em 

artigos/capítulos publicados em formato livro e em formato digital. Estas actividades de 

disseminação, que concretizaram o nosso objectivo de participar na discussão sobre o 

papel das novas tecnologias digitais e de informação no processo de projecto em 

arquitectura, podem ser consultadas no ANEXO A, desta dissertação. 

________________________ 

85  MONTELLO, Daniel;  RAUBAL, Martin - op. cit.’, 2013, p. 253.  

86  Ibid., p. 253.  



A. Serviços baseados na localização (LBS do inglês Location-Based Services)

B. Sistemas de informação geográfica e de outros tipos

D. Arquitectura e Urbanismo 

C. Visualização de informação

E. Selecção de pessoal

F. Educação espacial 

Tab.2 Algumas áreas importantes de aplicação para a pesquisa em cognição espacial
 

Adaptado de MONTELLO, D.;  RAUBAL, M. - Functions and applications of spatial cognition.
In WALLER, D. & NADEL, L., eds. - Handbook of spatial cognition.

Washington DC: American Psychological Association, 2013, p. 253.
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Em seguida enquadramos o papel mais específico que os mapas cognitivos 

desempenham na cognição espacial. Salientamos que foram as experiências 

realizadas por Edward C. Tolman87 que estabeleceram a base para o estudo da 

cognição espacial em laboratório.88 Nesse sentido, tentamos definir com maior 

precisão o termo mapa cognitivo, e analisamos o trabalho de investigadores de 

diferentes domínios do conhecimento que contribuíram ao longo do século XX para a 

compreensão do mapeamento cognitivo do espaço-tempo, como processo de 

representação interna do ambiente envolvente. Também fazemos referência à 

utilização de métodos quantitativos e métodos qualitativos nestes trabalhos, 

salientando, sempre que possível,  a importância que o desenho pode ter como 

método de investigação, uma vez que que permite aferir representações espacio-

temporais internas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

________________________ 

87 TOLMAN, Edward C. - op. cit.’, 1948, pp.184 - 208. 

88 NADEL, Lynn - Neural Mechanisms of Spatial Orientation and Wayfinding. In Golledge R. , ed. Wayfinding 

Behavior: Cognitive Mapping and other Spatial Processes. Baltimore: John Hopkins University Press, 1999, p. 313. 
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2.2 MAPEAMENTO COGNITIVO 

2.2.1 Algumas definições 

Como já foi referido, no artigo publicado em 1948, Edward C. Tolman cunhou a 

expressão mapa cognitivo, para se referir à representação interna de modelos 

espaciais do ambiente envolvente,89 e atraíu um grande interesse, desde que foi 

proposta, em domínios do conhecimento tão diferentes como a arquitectura e o 

planeamento urbano,  a zoologia, a biologia e a neurobiologia, a geografia, a 

inteligência artificial e a robótica, a modelação computacional e a realidade virtual, a 

psicologia e as neurociências cognitivas. No entanto, e tal como já foi abordado 

anteriormente, este termo tem sido utilizado em muitas situações diferentes e tem 

servido para descrever assuntos bastante distintos. Parece-nos essencial tentar agora 

definir com maior precisão o termo mapa cognitivo como entendido na actualidade, 

assim como outros que lhe estão relacionados. 

Para Daniel R. Montello, o mapa cognitivo inclui conhecimento de marcos de 

referência, ligações entre rotas, e relações de distância e direcção, assim como 

gravação de atributos não-espaciais e associações emocionais. No entanto, não se 

assemelha a um ‘mapa na cabeça’ cartográfico, uma vez que não é uma 

representação integrada unitária, mas consiste em partes discretas gravadas que 

podem incluir marcos de referência, segmentos de rotas, e regiões. Estas partes 

separadas são ligadas parcialmente ou associadas frequentemente de modo a 

representar hierarquias tais como a localização de um lugar dentro de uma área maior. 

Esse conhecimento espacial não é bem modelado por geometrias métricas e dá 

origem a padrões de distorções nos aspectos pelos quais as pessoas respondem a 

questões espaciais (e.g. a distância de A para B é diferente de B para A, mudanças de 

direcção são ajustadas na memória para se parecerem com linhas direitas ou ângulos 

rectos, ideias distorcidas sobre os tamanhos e localizações a escalas maiores).90 

Por outro lado, Reginald G. Golledge define mapa cognitivo como a ‘(...) 

representação espacial interna da informação do ambiente (...)’, sendo que os seus 

usos podem variar ‘(...) entre o metafórico (como se a informação fosse armazenada 

num formato tipo-mapa) e a construção hipotética’.91  

________________________ 

89 TOLMAN, Edward C. - op. cit.’, 1948, pp. 184 - 208.  

90 MONTELLO, Daniel - op. cit.’, 2001, p. 14773, ver também ANEXO B.  

91 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999a, p. xiv. 
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Relembramos que quando nos referimos à acção de wayfinding, assumimos a 

existência de um mapa cognitivo da envolvente representado no cérebro desse 

indivíduo, apesar de este não ser imediatamente visível. Como vimos, Reginald G. 

Golledge define a acção de wayfinding como ‘(...) o processo de determinar e seguir 

um percurso ou via entre uma origem e um destino.’ Acrescenta ainda que como 

actividade objectiva, direcionada e motivada, pode ser ‘(...) observada como um rasto 

de acções sensorio-motoras através de um ambiente envolvente(...),’ e esse rasto, 

também designado de via, resulta da implementação de um plano de viagem, que 

engloba a estratégia escolhida para a selecção do percurso, e define a sequência de 

segmentos e ângulos de mudanças de direcção que estão incluídos nesse percurso. A 

facilidade com que as pistas relevantes ou elementos característicos, necessários para 

guiar as decisões de movimento (como por exemplo as vias ou percursos), podem ser 

organizados num padrão coerente pode designar-se de legibilidade.92  

Seguir de maneira repetida um mesmo percurso facilita a lembrança dos 

componentes do percurso e a sua recordação para utilização posterior (favorecendo a 

construção de de uma mapa cognitivo mais abrangente e compreensivo). As 

configurações de rede consistem na integração de vários segmentos unidimensionais 

ligados entre si. Estes segmentos são a representações dos vários percursos e vias, e 

as configurações de rede, juntamente com os marcos de referência, as relações 

espaciais entre eles, e outras características espaciais e não-espaciais de lugares, 

formam a disposição lembrada de um ambiente que tenha sido experienciado. Tanto 

seguir como aprender vias auxilia a construção de mapas cognitivos, uma vez que 

estes são uma representação interna das características ambientais, objectos 

percepcionados e as relações espaciais entre eles. As dificuldades que são 

experienciadas na integração mental das diferentes vias e das suas características 

associadas numa estrutura em rede explicam a fragmentação, distorção e 

irregularidade que parecem caracterizar os mapas cognitivos.93  

Revela-se assim, no nosso entender, essencial compreender esta relação entre 

conhecimento ambiental e representações espaciais internas, nomeadamente no que 

respeita à sua geometria, uma vez que parece claro que as concepções subjectivas do 

ambiente espacio-temporal não correspondem directamente à realidade objectiva.  

________________________ 

92 GOLLEDGE, Reginald G. – Human Wayfinding and Cognitive maps. In Golledge, Reginal G., ed. - Wayfinding 

Behavior: Cognitive Mapping and other Spatial Processes. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 

1999b, p. 6. Ver também 2.2.3 Imageabilidade e mapas mentais, em particular p. 55, nesta dissertação. 

93 Ibid., p. 6 e ver também TVERSKY, Barbara - op. cit.’, 2005, pp. 1 - 34. 
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 O conhecimento espacio-temporal de um ambiente é um processo dinâmico 

onde a informação está constantemente a ser actualizada, suplementada e reatribuída 

em importância consoante os objectivos a curto ou longo prazo que activam os 

pensamentos e acções de um indivíduo. Assumindo que a realidade objectiva é 

bastante diferente das concepções subjectivas do ambiente, a informação extraída dos 

ambientes externos (desde a escala mais pequena até às grandes escalas) deve ser 

armazenada na memória humana em algum tipo de espaço psicológico de métrica 

desconhecida. No entanto, nas culturas ocidentais tem sido dado muito enfase a uma 

interpretação e utilização do espaço representado pela métrica euclidiana, apesar de 

poder parecer em algumas situações arbitrário e irrealista,94 bastando para isso 

mencionar a teoria da relatividade, desenvolvida por Albert Einstein (1879-1955), ou a 

teoria dos quanta, também possibilitada pelo seu trabalho no domínio da física.  

De qualquer das formas, a geometria básica das representações espaciais e 

dos mapas cognitivos pode ser entendida em termos de pontos, linhas, áreas e 

superfícies. Se anteriormente salientámos que o treino e a experiência auxiliam a 

estruturar a cognição espacial, também podemos assumir que alguma da geometria 

padrão do espaço físico identificável é incluída na sua representação cognitiva durante 

a aprendizagem ambiental, apesar de parecer claro que estas representações internas 

não têm uma correspondência de um-para-um com a sua correspondente no espaço-

tempo ‘real’. Desta forma, a métrica euclidiana e os seus axiomas de simetria e 

reflexividade não podem ser tidos em conta como universais nas representações 

cognitivas humanas. Também o axioma da desigualdade triangular ou os quadros de 

referência egocêntricos não devem ser considerados universais.95 

No entanto, até que as tecnologias contemporâneas de recolha de imagens do 

cérebro confirmem dados neurofisiológicos concretos de que os humanos têm células 

de lugar especifícas que determinam onde a informação espacial é armazenada no 

cérebro e especifiquem os meios através dos quais essa informação nas células de 

lugar pode ser integrada e utilizada, as representações espaciais internas só podem 

ser aferidas através de representações simbólicas externas (e.g. mapas de esquiço de 

um edifício ou cidade) ou através de outras formas de comportamento observável.96  

________________________ 

94 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999b, p. 6.  

95 Ibid., pp. 6 - 7. Ver também 2.2.6 Mapeamento cognitivo como processo espacial, em particular a tabela 3 na p. 75. 

96 Ibid., p. 7. Ver também neste capítulo o ponto  2.2.8 Desenvolvimentos recentes nas neurociências e ANEXO B. 
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2.2.2  Metáfora dos mapas cognitivos  

De entre os membros da comunidade científica que manifestavam dúvidas sobre os 

procedimentos experimentais e as explicações do comportamento humano e animal 

em termos de associações estímulo-resposta,97 destacamos Edward C. Tolman. Este 

psicólogo norte-americano considerava impossível a explicação de que estes animais 

roedores desenvolviam, em experiências de laboratório, a capacidade de obter uma 

recompensa através da memorização de uma sequência de acções que os guiava ao 

percorrer um labirinto onde tanto a orientação como as pistas eram alteradas. Como 

alternativa, propôs que o comportamento do animal, na sua orientação espacial para a 

resolução de um determinado problema que lhe era apresentado, era guiado através 

de representações espaciais internas.98  

Vamos por isso analisar com mais detalhe este artigo ‘Cognitive maps in rats 

and men’, publicado por Edward C. Tolman em 1948, onde este psicólogo defendeu 

que os animais roedores (e presumivelmente outros animais) desenvolvem vários tipos 

de aprendizagem, e introduziu a ideia de que estes formam mapas cognitivos 

(internos) dos ambientes experienciados, estabelecendo assim a base para o estudo 

da cognição espacial em laboratório.99  

Neste artigo, Edward C. Tolman descreveu um conjunto de experiências que 

realizou com ratos em labirintos (ver figura 2.2), maioritariamente nos laboratórios na 

Universidade da Califórnia em Berkeley, e argumentou a importância destas 

descobertas para o desenvolvimento do conhecimento sobre o comportamento dos 

humanos. Este psicólogo defendeu que no ‘(...) processo de aprendizagem se 

estabelece no cérebro do rato um mapa de campo da sua envolvente (...)’, quando 

este corre pelo labirinto em várias tentativas, à procura de uma recompensa (comida 

ou água), e que os estímulos permitidos pelo seu cérebro são trabalhados e 

elaborados, por tentativas, num tipo-mapa cognitivo desta envolvente, indicando vias, 

percursos e relações ambientais, que determinam  que respostas o animal liberta.100 

________________________ 

97  Como propostos pelo programa da psicologia comportamentalista lançado por John Watson em 1913. Ainda hoje 

diversos autores criticam fortemente este programa, alegando que conduziu a um retrocesso em muitos domínios do 

conhecimento, nomeadamente através do seu cepticismo em relação à existência de imagens mentais ou qualquer 

outro tipo de imagética mental. Para um maior aprofundamento deste tema ver GARDNER, Howard - op. cit.’, 2002. 

98 GARDNER, Howard - op. cit.’, 2002, p. 157. 

99 NADEL, Lynn - op. cit.’, 1999, p. 313.  

100 TOLMAN, Edward. C. - op. cit.’, 1948, p. 192.  
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Reginald G. Golledge defendeu, no entanto, que Tolman usou o termo mapa 

cognitivo metaforicamente: existe uma sugestão  de que os animais roedores que 

utilizava nos labirintos (deste laboratório) pareciam ser capazes de usar informação 

espacial de forma como se os lugares que eles relembravam estivessem gravados 

numa maneira que se assemelhava a um mapa101 e Daniel R. Montello partilha esta 

mesma interpretação.102 No entanto, é pertinente aqui referir que as mais recentes 

tecnologias contemporâneas de recolha de imagens do cérebro, em particular através 

de RMf, estão a permitir demonstrar muitas semelhanças entre estas representações 

internas e os processos cartográficos característicos dos mapas como representações 

espaciais externas (i.e. os artefactos podem ser uma extensão da mente?). 

No mesmo artigo, Edward C. Tolman afirmou também que ‘(...) é importante 

descobrir até que ponto estes mapas são relativamente estreitos e tipo-tiras [mais 

simples] ou relativamente abrangentes e compreensivos [mais complexos] (...)’ , uma 

vez que ‘(...) ambos podem ser correctos ou incorrectos pois, quando activados ou 

não, podem conduzir com o sucesso ao objectivo do animal (...).’103 De acordo com as 

observações destas experiências realizadas, este psicólogo argumentou que os 

mapas mais simples permitiam menos possibilidades de resolução de um dado 

problema apresentado, quando o animal presenciava alguma mudança da envolvente, 

enquanto os mapas mais complexos serviam mais adequadamente numa situação 

nova, uma vez que apresentam mais vias, percursos e relações ambientais. Edward C. 

Tolman salientava assim que a sua posição teórica se baseava em duas premissas 

fundamentais:104  

(a) ‘(...) a aprendizagem consiste não no estabelecimento de conexões 

estímulo-resposta [como proposto pelo modelo comportamentalista vigente 

neste período histórico] mas sim  na construção de configurações no sistema 

nervoso, que funcionam como mapas cognitivos (...)’;  

(b) ‘(...) estes mapas cognitivos podem ser utilmente caracterizados como 

variando desde uma variedade de tiras estreita [mais simples] até uma 

variedade abrangentemente compreensiva [mais complexos] (...).’  

________________________ 

101 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999a, p.  xi. 

102 MONTELLO, Daniel - op. cit.’, 2001, p. 14773.  

103 TOLMAN, Edward C. - op. cit.’, 1948, pp. 192 - 193.  

104 Ibid., p. 193.  
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Perante os factos resultantes das suas experiências, Edward C. Tolman 

sugeria que existem múltiplas formas de aprendizagem e memória, realçando que 

diferentes tarefas tocam diferentes sistemas de aprendizagem-memória, e que estes 

diferentes sistemas se podiam entender como complementares, uma vez que podiam 

ser eficazes em distintas situações.105 Este psicólogo descreveu também neste artigo 

diferentes tipos de experiências, quase sempre utilizando labirintos e animais 

roedores, procurando comprovar o seu argumento teórico da construção (metafórica 

segundo as interpretações de Reginald G. Golledge e Daniel R. Montello) de mapas 

cognitivos nos cérebros daqueles animais numa situação controlada de laboratório.106  

No final deste artigo Edward C. Tolman apontou ainda algumas considerações 

da operatividade destas suas descobertas na compreensão do comportamento dos 

humanos, nomeadamente sobre as condições que favorecem a construção de mapas 

mais simples e as que favorecem a construção de mapas mais abrangentes e 

compreensivos. Desta forma, este psicólogo sugeriu que a construção de ‘(...) mapas 

mais simples, em vez de mapas complexos, parecia ser induzida por: (1) um cérebro 

danificado; (2) por uma série inadequada de pistas presente na envolvente; (3) por 

uma excessiva repetição do percurso treinado; e/ou (4) pela presença de condições 

motivacionais, demasiado fortes ou demasiado frustantes.’107  

Apesar do interesse desta publicação, foram necessários quase trinta anos 

para que a sugestão dos mapas cognitivos fosse pesquisada com profundidade de 

modo a permitir a elaboração e o desenvolvimento científico de uma teoria neural do 

mapeamento cognitivo, que seria proposta por John O’Keefe e Lynn Nadel,108 e que 

constitui o cerne do ponto 2.2.5 Bases neurológicas, neste capítulo. 

No entanto, seguindo uma ordem cronológica, analisamos agora o trabalho 

pioneiro de Kevin A. Lynch, numa área do conhecimento mais próxima da arquitectura 

e urbanismo. Este trabalho também se tornou uma referência incontornável para o 

estudo da cognição espacial, desta vez não no ambiente controlado dos laboratórios 

das universidades mas no território complexo das cidades norte-americanas (Boston, 

Jersey City e Los Angeles). 

________________________ 

105 TOLMAN, Edward C. - op. cit.’, 1948, pp. 192 - 193.  

106 Ibid., pp. 194 - 205. 

107 Ibid., pp. 205 - 206. 

108 O’KEEFE, John; NADEL, Lynn - op. cit.’, 1978. 
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2.2.3 Imageabilidade e mapas mentais  

A noção de que um entendimento subjectivo do espaço-tempo medeia (parcialmente) 

as relações humanas com um mundo físico e objectivo não é recente. Durante as 

décadas de 1950 e 1960, o interesse na cognição espacial floresceu de várias formas. 

Por um lado, a compreensão de que os mapas podiam ser melhorados ao 

compreender como os humanos percepcionam e pensam sobre a informação descrita, 

fez emergir  a subdisciplina da cartografia experimental. Por outro lado, as diferenças 

subjectivas das pessoas acerca da ocorrência e consequências de cheias e outros 

desastres naturais começaram a ser explicadas pela subdisciplina da percepção 

ambiental. Nessa mesma altura, também se começaram a desenvolver teorias e 

modelos de raciocínio e tomadas de decisão, para humanos, quando estes estão 

envolvidos em comportamentos espacio-temporais, como sejam migrações, turismo e 

programação de viagens. Estas últimas teorias e modelos foram desenvolvidos 

principalmente por profissionais do domínio da geografia.109  

É neste contexto que surge o trabalho de Kevin A. Lynch, urbanista norte-

americano, nomeadamente através da publicação do seu livro ‘The Image of the City’ 

de 1960, onde apresenta os resultados de cinco anos de pesquisa em Boston, Jersey 

City e Los Angeles, nos Estados Unidos, argumentando que as imagens das cidades 

podem guiar as pessoas no comportamento e experiências dessas cidades.  

Vamos em seguida analisar com mais detalhe alguns pontos deste trabalho 

que se tornou uma referência em vários domínios do conhecimento, nomeadamente 

por estabelecer métodos gráficos para analisar a cognição espacial dos habitantes de 

zonas urbanas complexas, e por propôr o termo wayfinding (ou acção de wayfinding).  

Kevin A. Lynch entendia as cidades como uma construção no espaço, tal como 

uma obra de arquitectura, mas com uma escala mais vasta, e apenas percepcionável 

no decurso de longos períodos de tempo. Os cidadãos experienciam a sua cidade, as 

suas vistas e enquadramentos, mas sempre influenciados pela envolvente do seu 

ambiente e pelas memórias das experiências passadas. Neste entendimento 

subjectivo do espaço-tempo, ‘(...) cada cidadão tem longas associações com alguma 

parte da sua cidade, e esta imagem está embebida em memórias e significados.’110 

________________________ 

109 MONTELLO, Daniel - op. cit.’, 2001, p. 14772.  

110 LYNCH, Kevin - op. cit.’, (1994) 1960, p. 1. 
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Uma das propostas mais marcantes deste livro é o conceito de legibilidade, que 

Kevin A. Lynch caracterizou como uma qualidade visual particular da paisagem urbana 

que permite que as suas partes sejam identificadas, reconhecidas e organizadas num 

padrão coerente através de imagens ambientais (mentais) pelos seus cidadãos.  

 Desta forma, no processo da acção de wayfinding pelo indivíduo na cidade, 

torna-se estratégica a imagem ambiental.111 Kevin A. Lynch definiu esta imagem como 

‘(...) o produto tanto de uma sensação imediata e da memória de experiências 

passadas (...)’, sendo ‘(...) usada para interpretar informação e guiar a acção.’112 

Através do reconhecimento de elementos e padrões do ambiente envolvente, um 

indivíduo pode encontrar facilmente e rapidamente a casa de um amigo/a ou uma loja 

de esquina. Mas esta estrutura referencial não serve apenas para orientação no 

movimento pela cidade, mas também como enquadramento para o qual os indivíduos 

podem contribuir criativamente com o seu conhecimento.113 Para este urbanista, a 

acção de wayfinding é a função da imagem ambiental, e a base sobre a qual estão 

fundadas as associações emocionais. A imagem pode, num sentido imediato, ‘(...) agir 

como um mapa para a direcção do movimento (...)’, e num sentido mais abrangente 

gerar um enquadramento de referência para as acções do indíviduo e como 

organizador de factos e possibilidades, mais concreto do que os sistemas de 

coordenadas, números ou nomes utilizados para referenciar o ambiente envolvente.114  

Neste sentido, as vantagens desta imagem estabeleciam identidade, estrutura 

e significado, entre a cidade e os seus habitantes e visitantes.115 No entanto, Kevin A. 

Lynch também aponta algumas desvantagens desta imageabilidade, nomeadamente 

como um sistema altamente diferenciado pode reduzir a comunicação entre os 

indivíduos,116 e também como grupos diferentes de indivíduos podem formar imagens 

muito diferentes da mesma realidade externa, uma vez que a representação interna é 

um processo de dois sentidos entre observador e observado, dificultando a previsão, 

por parte do projectista, de como vai ser apreendida a imagem que que quer construir. 

________________________ 

111 Salientamos que Kevin Lynch nunca utiliza o termo mapa cognitivo mas por vezes utiliza mapas mentais. Não 

temos dados concretos para avançar se teria conhecimento do trabalho desenvolvido por Edward C. Tolman.  

112 LYNCH, Kevin - op. cit.’, (1994) 1960, p. 4. 

113 Ibid., pp. 4 - 6. 

114 Ibid., pp. 124 - 128. 

115 Ibid., pp. 138 - 139.  

116 Ibid., p. 124. 
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O método utilizado por Kevin A. Lynch para estudar a legibilidade foi a 

pesquisa da imagem mental que é formada pelos seus habitantes através das suas 

percepções, considerando os ambientes urbanos na sua escala de dimensão, tempo e 

complexidade. Para isso, combinou a realização de entrevistas a um grupo reduzido 

de residentes de Boston, Jersey City e Los Angeles (através de respostas verbais e 

desenhos de mapas de esquiço) com o reconhecimento sistemático do ‘terreno’ por 

observadores treinados (ver figuras 2.3 e 2.4),  chegando assim à hipótese de que a 

imagem de uma cidade é composta por cinco classes de elementos: percursos, 

marcos de referência, limites, nós e bairros. Este urbanista salientou, no entanto, que 

um dos objectivos deste estudo foi o desenvolvimento de métodos adequados e 

questionou tanto a sua validade como as conclusões a que chega.117 Pelo impacto que 

teve (e ainda tem) este livro e pela série de estudos equivalentes em diferentes 

cidades espalhadas pelo mundo que lhe sucederam,118 só podemos reafirmar que foi 

um trabalho pioneiro e que se tornou uma referência para o estudo da cidade, 

validando tanto a metodologia como os resultados. O seu trabalho demonstrou a 

validade do uso de métodos analíticos gráficos, como por exemplo mapas de esquiço, 

para  investigação da cognição espacial dos habitantes urbanos.  

Kevin A. Lynch apontou algumas direcções para pesquisas futuras que 

pensamos ser pertinente referir aqui neste trabalho, ainda que resumidamente.   

Para ele, o passo seguinte seria usar este método analítico para testar uma 

amostragem mais abrangente da população e empreender estudos comparativos entre 

um espectro mais alargado de ambientes, para além das três cidades estudadas. Isto 

serviria para estabelecer conclusões mais sonantes, desenvolver uma técnica 

adequada para aplicação prática, e criar uma base de dados onde os projectistas se 

possam basear, num contexto de uma práctica com contornos internacionais. Este 

urbanista salientava, por exemplo, o interesse da aplicação destes métodos a 

ambientes de diferentes escalas ou funções que não cidades (e.g. um edifício, uma 

paisagem, um sistema de transporte, uma região), e estava particularmente 

interessado no ajuste das suas ideias à escala da região metropolitana.119  

________________________ 

117 LYNCH, Kevin - op. cit.’, (1994) 1960, pp. 140 e ss. 

118 Ver como exemplo o estudo comparativo entre as duas cidades Roma e Milão, com características muito distintas 

das originalmente estudadas nos Estados Unidos por Kevin A. Lynch,  no trabalho apresentado por FRANCESCATO, 

Donata; MEBANE, William - How Citizens View Two Great Cities: Milan and Rome. In Downs, Roger M. & Stea, David, 

eds. - Image & Environment : cognitive mapping and spatial behavior. Chicago: Aldine Pub. Co., 1973, pp. 131 -

147. De salientar que estes seguem escrupulosamente as direcções e os métodos desenvolvidos por Kevin A. Lynch. 

119 LYNCH, Kevin - op. cit.’, (1994) 1960, p. 156. 
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Um segunda direcção está relacionada com a prática dos projectistas. Para 

Kevin A. Lynch as questões que a sua investigação levanta não têm apenas interesse 

teórico. Sem haver uma base de dados que permita compreender a diferenciação e 

multiplicidade das imagens ambientais (como representações internas) dos indíviduos 

e dos grupos que são construídas (internamente) pela experiência do cidade em 

determinado período de tempo, bem como as suas inter-relações, o projectista (e.g. 

urbanista, arquitecto, arquitecto paisagista, designer) deve basear-se num 

denominador comum, procurando proporcionar diferentes materiais construtores de 

imagem consoante a sua imaginação.120  

 O terceiro tópico para pesquisa futura apontado por este autor está relacionado 

com a mudança. Para o desenvolvimento desta imagem ambiental, no habitante  

urbano, na criança ou no recém-chegado, Kevin A. Lynch propõe que ‘(..) a cidade 

deve ter uma estrutura óbvia que permita a um indivíduo gradualmente construir uma 

imagem mais complexa e compreensiva.’ Uma vez que qualquer cidade está em 

permanente reedificação, será importante também compreender como pode ser 

realizada uma construção de imagens ambientais internas que se ajusta à mudança 

externa, quais os seus limites, qual a sua capacidade de elasticidade ou distorção 

antes do desmembramento. Tendo em conta que esta imagem ambiental interna não é 

apenas resultado de características externas, a qualidade desta representação interna 

pode ser melhorada pela educação (e.g. através de iniciativas em museus, 

conferências, passeios pela cidade, projectos de escola), mas também por dispositivos 

(e.g. mapas, signos, diagramas, máquina informadoras de direcções) que possam 

ensinar as pessoas a orientar-se no ambiente da cidade: a utilização de dispositivos 

simbólicos pode clarificar um mundo aparentemente desordenado. Neste tópico Kevin 

A. Lynch especifica mesmo o exemplo de ‘(...) um diagrama simbólico que explica as 

relações das suas características principais (...)’ formalizado no mapa diagramático do 

sistema de metro de Londres e exibido em todas as estações.121  

 Uma quarta direcção apontada, para estudo futuro, está relacionada com o 

entendimento da cidade como uma padrão total temporalmente estendido, com os 

seus elementos (percursos, marcos de referência, limites, nós e bairros) inter-

relacionados como fenómeno temporal e agrupados a uma grande escala.122  

________________________ 

120 LYNCH, Kevin - op. cit.’, (1994) 1960, p. 157. 

121 Ibid., p. 158, ver também  MONTEIRO, Filipa Roseta Vaz - op. cit.’, 2008. 

122 LYNCH, Kevin  - op. cit.’, (1994) 1960, p. 158. 
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 Para Kevin A. Lynch não basta clarificar as partes do seu conjunto para o 

ambiente ser percepcionado como um todo orgânico. Assim, esta quarta direcção 

sugere uma pesquisa para encontrar maneiras de entender e manipular conjuntos de 

elementos, de manusear problemas de sequências e desdobramento de padrões. 

Apesar de sugerir que alguns destes estudos futuros pudessem ser analisados 

quantitivamente (e.g. velocidade de identificação de informação espacial em 

dispositivos simbólicos), este urbanista e autor acreditava que o cerne deste trabalho 

escaparia a quantidades e consistiria em considerações de padrão e sequência, 

através de representações de padrões complexos temporalmente extendidos.123 Não 

podemos deixar de referir aqui que os mais recentes desenvolvimentos de 

visualização de informação concretizam em muitos aspectos esta análise qualitativa a 

que Kevin A. Lynch se referia, em vários domínios do conhecimento.124  

 O último tópico está, de alguma forma relacionado com o segundo. Para este 

urbanista, o ‘(...) teste da utilização destas ideias em problemas reais de projecto (...) 

estava no topo da lista dos seus estudos futuros, aplicando o potencial de 

imageabilidade num projecto de um plano para uma cidade.125  

Resumindo, para Kevin A. Lynch, os tópicos mais interessantes de 

continuidade do seu trabalho, neste livro ‘The Image of the City,’ são: (a) aplicação do 

conceito para regiões metropolitanas, (b) consideração das diferenças entre grupos, 

(c) desenvolvimento da imagem ambiental e ajuste à mudança, (d) imagem de uma 

cidade como um padrão total temporalmente estendido, e, por último, (e) potencial do 

conceito de imageabilidade para projecto.126 

 Em seguida, vamos abordar uma série de pesquisas em laboratório sobre 

representações mentais em humanos, envolvendo imagens visuais de objectos. Estes 

estudos tentavam comprovar que esta capacidade dos sujeitos formarem 

representações mentais não proposicionais (imagéticas) foi desenvolvida ao longo da 

nossa evolução de milhões de anos, permitindo-nos apreender os objectos no espaço-

tempo, interagir com as transformações do ambiente e antecipar consequências.  

________________________ 

123 LYNCH, Kevin - op. cit.’, (1994) 1960, p. 157. 

124 O que diria Kevin A. Lynch dos desenvolvimentos das tecnologias de informação (TI) e de aplicações tais como o 
GoogleMaps, acessíveis globalmente tanto em dispositivos de computação fixos como em dispositivos móveis.  

125 LYNCH, Kevin - op. cit.’, (1994) 1960, p. 158. 

126 Ibid.  - op. cit.’, (1994) 1960, p. 159.  
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2.2.4 Rotação mental tridimensional   

A partir de 1970, um conjunto de académicos da Universidade de Stanford, na 

Califórnia, liderado por Roger Newland Shepard divulgou uma série de pesquisas em 

laboratório sobre representações mentais em humanos, envolvendo imagens visuais 

de objectos. Estas pesquisas levantavam algumas questões relativamente às 

premissas das linhas de investigação defendidas pelos primeiros cognitivistas que se 

apoiavam no modelo de processamento de informação (teoria da informação) das 

décadas anteriores, em ambos os lados do Atlântico, e que reflectiam o modelo 

computacional e as origens da psicologia cognitiva moderna.127  

Roger N. Shepard, por seu lado, procurou demonstrar que não podemos 

considerar apenas proposições de tipo linguístico como entidades representacionais 

para comprender os sistemas cognitivos dos seres humanos. As suas pesquisas 

levaram-no a considerar que existem outras representações mentais (não-

proposicionais) que fazem parte da capacidade humana, instalada no indivíduo. Este 

cientista cognitivo defende que desenvolvemos este tipo de representações ao longo 

da nossa evolução de milhões de anos, permitindo-nos não só apreender os objectos 

no espaço-tempo, mas também interagir com a permanente mudança do nosso 

ambiente e antecipar as suas consequências futuras.128  

Foi no artigo ‘Mental Rotation of Three-Dimensional Objects’ publicado pela 

revista Science em 1970, que Roger N. Shepard e Jacqueline Metzler  apresentaram 

os resultados de uma experiência científica que foi realizada com a base de que ‘(...) 

os sujeitos humanos são muitas vezes capazes de determinar que duas imagens 

bidimensionais retratam objectos da mesma forma tridimensional apesar de os 

objectos serem apresentados em orientações muito diferentes (...)’, sendo possível 

‘(...) medir o tempo que os sujeitos necessitam para determinar a tal identidade da 

forma como uma função da diferença angular nas orientações apresentadas dos dois 

objectos tridimensionais’129 (ver figura 2.5, quanto maior a rotação a partir do original, 

maior o tempo para determinar se as duas imagens correspondem ao mesmo objecto). 

________________________ 

127 Tanto o modelo de processamento de informação como o modelo computacional são constituídos de modo 

independente do conteúdo, assumindo que a informação de qualquer tipo é processada fundamentalmente do mesmo 

modo, o que permitiu realizar situações experimentais em que os conteúdos eram considerados irrelevantes.  

128 GARDNER, Howard - op. cit.’, 2002, pp. 181 - 183. 

129 SHEPARD, Roger N.; METZLER, Jacqueline - Mental Rotation of Three-Dimensional Objects. In Science New 

Series, Vol. 171, no 3972 (19 Fevereiro) 1971, p. 701.  
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Apresentando aos sujeitos estes pares de desenhos de linhas perspectivados 

,Roger Shepard e Jacqueline Metzler chegaram à seguinte conclusão:130 

‘Descobriu-se que o tempo necessário para reconhecer que dois desenhos 

perspectivados retratam objectos da mesma forma tridimensional é: (i) uma função 

aumentada linearmente da diferença angular nas orientações retratadas dos dois 

objectos, e (ii) não menor para diferenças correspondendo simplesmente a uma 

rotação rígida de um dos desenhos bidimensionais no seu próprio plano do que 

para diferenças correspondendo a uma rotação do objecto tridimensional em 

profundidade.’  

Para fazer a comparação entre os dois desenhos, os sujeitos envolvidos neste 

estudo imaginavam o objecto na mesma orientação e depois realizavam uma rotação 

mental deste para verificar se correspondia (ou não) com o primeiro. Apesar de 

percepcionarem os objectos tridimensionais a partir de imagens bidimensionais, estes 

sujeitos podiam imaginar a rotação em qualquer dos eixos com igual facilidade.    

Se na pesquisa descrita anteriormente eram analisados quantitativamente os 

tempos de resposta em indivíduos humanos quando estes procedem a uma avaliação 

sobre a semelhança de duas imagens bidimensionais que retratam objectos da 

mesma forma tridimensional mas em que uma delas sofre uma rotação, Shepard e o 

seu grupo já tinham conduzido outras pesquisas sobre a capacidade dos sujeitos 

formarem representações mentais não proposicionais (e.g. pedindo respostas a 

indivíduos sobre outros tipos de entidades imagináveis, como por exemplo as formas 

dos cinquenta estados que constituem os Estados Unidos da América131).  

Acerca deste tipo de experiências, Zenon Pylyshyn refere que persuadiram 

muitos cientistas do facto de que as imagens mentais poderiam ter muitas das 

propriedades dos estímulos visuais. No entanto, para este cientista cognitivo e filósofo 

canadiano, o que realmente possibilitou provar esta perspectiva representacional não 

linguística foram as descobertas no domínio das neurociências,132 como veremos nos 

pontos que se seguem. 

_______________________ 

130 SHEPARD, Roger N.; METZLER, Jacqueline - op. cit.’, 1971, p.  701.  

131 SHEPARD, Roger N.; CHIPMAN, S. - Second order Isomorphism of internal representations: shapes of states. 

Cognitive Psychology 1, pp. 1 - 17. Ver também a figura  1.10 anteriormente apresentada em 1.2 METODOLOGIA E 

ESTRUTURA DO DOCUMENTO. 

132 PYLYSHYN, Zenon - Mental imagery. In R.L. Gregory, ed., The Oxford Companion to the Mind 2nd edition. 

Oxford: Oxford University Press, 2005.  
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2.2.5 Bases neurológicas  

Foi já na segunda metade do século XX que começaram ser desenvolvidas análises 

científicas das bases neurológicas subjacentes à orientação espacial e às acções de 

wayfinding, depois de Edward C. Tolman ter proposto que alguns animais roedores (e 

presumivelmente também outros animais) formavam mapas cognitivos internos dos 

ambientes experienciados.133 

Em 1971, foram descobertos neurónios no hipocampo de roedores que eram 

activados de acordo com a localização destes animais em ambiente laboratorial. 

Depois desta descoberta, foram realizadas várias pesquisas sobre o papel do 

hipocampo e de áreas vizinhas na aprendizagem e memória espacial, possibilitando a 

formulação inicial da teoria científica do mapa cognitivo por John O’Keefe e Lynn 

Nadel em 1978.134 Estes dois investigadores receberiam o 6º Prémio de Psicologia 

Grawemeyer em 2005, confirmando a importância da investigação que tinham 

realizado, e no presente estão em curso diversas pesquisas que parecem confirmar a 

teoria que elaboraram. Estas pesquisas recentes estão a tentar compreender o papel 

dos mapas cognitvos não apenas em ratos (e presumivelmente noutros animais), mas 

também, como também já tinha sido sugerido por Edward C. Tolman, no 

comportamento dos humanos.135 Foi precisamente através do registo de neurónios 

individuais em animais roedores, enquanto estes comem ou exploram um ambiente à 

procura de comida em experiências de laboratório, que se começou a compreender 

como funciona a memória espacial nos seres humanos.136   

 Neste ponto, vamos analisar com mais detalhe esta publicação de John 

O’Keefe e Lynn Nadel ‘The Hippocampus as a Cognitive Map,’ de 1978, onde esta 

dupla de investigadores propôs a teoria espacial da função hipocampal, identificando a 

aprendizagem, navegação e exploração espacial de novos ambientes como funções 

importantes do hipocampo, e demonstrando como uma extensão deste sistema 

espacial interno pode apoiar a memória episódica nos humanos. 

________________________ 

133 TOLMAN, E. C. - op. cit.’, 1948, e no ponto 2.2.2  Metáfora dos mapas cognitivos, neste capítulo. 

134 O’KEEFE, John ; NADEL, Lynn - op.cit.’, 1978. O hipocampo é uma estrutura cerebral que se encontra tanto em 

ratos como em outros animais (e também nos humanos) e a sua designação é derivada do termo latim hippocampus,  

para cavalo marinho, uma vez que a forma deste orgão presente no cérebro se assemelha ao referido animal. 

135 NADEL, L. - op. cit.’, 1999, p. 313.  

136 BURGESS, Neil -  TEDTalks, 2011. Vamos analisar estas novas descobertas  com mais detalhe no  ponto 2.2.8 

Desenvolvimentos recentes nas neurociências, neste capítulo. 
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O papel do hipocampo na navegação 

Na década de 1950, o estudo de pacientes humanos com danos cerebrais no lóbulo 

temporal médio despoletou o interesse particular pelas funções do hipocampo. Num 

contexto de uma aparente capacidade intelectual poupada, este tipo de lesões 

cerebrais parecia causar um déficite de memória, que envolvia tanto amnésia 

anterógrada (i.e. perda de capacidade de adquirir nova informação) como amnésia 

retrógrada (i.e. perda de informação adquirida antes da cirurgia). Depois de tentativas 

falhadas de replicar este efeito em roedores e macacos, chegou-se à conclusão de 

que se estava perante um entendimento incorrecto da natureza da memória: tal como 

tinha sido sugerido por Edward C. Tolman, existem múltiplas formas de aprendizagem 

e memória, e tarefas diferentes envolvem sistemas diferentes.137 

Como já tínhamos referido, a descoberta em 1971 de células de lugar no 

hipocampo de ratos em movimento livre (sobre uma plataforma aberta em toda a 

divisão experimental de um laboratório) deu origem a uma nova abordagem ao 

problema, proporcionando um meio de se compreender o papel selectivo que o 

hipocampo poderia exercer na aprendizagem e na memória, e por outro lado 

estimulando a ênfase na pesquisa das bases neurológicas dos mapas cognitivos e do 

comportamento na navegação, que continua até aos dias de hoje. Nesse estudo 

inicial,  foram realizados registos de neurónios individuais no hipocampo de animais 

roedores, e foi demonstrado que estes neurónios apenas estavam activos quando o 

animal estava localizado numa parte específica do ambiente, o que foi designado de 

campo de lugar. No entanto, os padrões de disparos altamente selectivos que foram 

observados podiam ter acontecido devido a uma variedade de informação que estava 

disponível para o animal, e a questão do que controla exactamente os disparos das 

células de lugar ainda se mantêm incerta nos dias de hoje. Neste contexto, afirmando 

que um conjunto deste tipos de neurónios poderia proporcionar a base de alguma 

coisa semelhante aos mapas cognitivos (de Edward C. Tolman), John O’Keefe e Lynn 

Nadel propuseram: (1) providenciar provas adicionais de que o hipocampo estava 

envolvido no mapeamento cognitivo; (2) desenvolver uma teoria do que se poderia 

parecer com um sistema de mapeamento cognitivo, para que podia ser utilizado, e que 

tipos de informação teria de receber e processar de maneira a desempenhar o seu 

papel especial; e (3) considerar como este sistema poderia funcionar em humanos.138
  

________________________ 

137 NADEL, L. - op. cit.’, 1999, p. 314 e TOLMAN, E. C. - op. cit.’, 1948, p. 193. Já abordámos anteriormente este 

aspecto no ponto  2.2.2  Metáfora dos mapas cognitivos, neste capítulo.  

138 NADEL, L. - op. cit.’, 1999, pp. 314 - 315. 
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John O’Keefe e Lynn Nadel começaram então enunciar com o que se poderia 

parecer e como podia funcionar um sistema de mapeamento cognitivo neurológico. 

Nesse sentido, também abordavam algumas questões fundamentais sobre 

conhecimento, relacionadas com a forma como este é representado no cérebro em 

geral, e em particular, quais as suas representações do conhecimento espacial.  

Como referimos anteriormente, os filósofos têm vindo a discutir a cognição 

espacial ao longo de milénios e proposeram várias noções importantes de como a 

mente desperta pelo seu conhecimento do mundo. Um dos debates filosóficos mais 

importantes sobre espaço tinha-se centrado sobre a questão do conhecimento 

espacial resultar ou não da experiência (como defendido pela posição empírica) ou 

alternativamente ser construído pela mente (como defendido pela posição 

racionalista). Dentro deste debate, alguns filósofos discutiam se os conceitos espaciais 

reflectiam as realidades físicas de um espaço externo, ou pelo contrário se existiam 

diferenças entre espaço psicológico e espaço físico: os empiristas tomavam a posição 

de que o espaço psicológico reflecte o espaço físico e a experiência desse espaço, 

enquanto os racionalistas não partilhavam da mesma opinião.139  

 De facto, o espaço existe em si e por si, independente dos objectos, de acordo 

com a visão absoluta, isto é, proporciona um contentor ou uma estrutura dentro da 

qual os objectos existem e têm uma localização, tanto em respeito uns aos outros 

como em relação a essa estrutura. Para além disso, numa teoria de espaço absoluto o 

espaço vazio pode existir, enquanto numa teoria de espaço relativo isto é uma 

impossibilidade. Com a ascensão da física desenvolvida por Isaac Newton (1642-

1727), a teoria do espaço absoluto teve apoio por vários séculos, sendo também 

assumido que o espaço físico tinha uma métrica euclideana específica. Nesta visão do 

espaço absoluto, os filósofos empiricistas dos séculos XVIII e XIX defendiam que os 

humanos adquirem uma noção de espaço absoluto euclideano através das suas 

primeiras experiências no ambiente envolvente, enquanto que os filósofos 

racionalistas, como por exemplo Immanuel Kant (1724-1804), assumiam que os 

humanos tinham intuições correctas a priori do espaço absoluto, mesmo quando não 

eram baseadas pela experiência de cada indivíduo. Com a descoberta de outras 

geometrias no século XIX, e o desenvolvimento da teoria da relatividade no século XX, 

esta teoria do espaço absoluto de métrica euclideana foi amplamente questionada.140 

________________________ 

139 NADEL, L. - op. cit.’, 1999, p. 316.  

140 Ibid., pp. 316 - 317. 
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  Foi neste contexto que surgiu a proposta desta teoria espacial da função 

hipocampal, uma vez que ‘(...) o cérebro contém um sistema que gera uma estrutura 

espacial absoluta com métrica euclideana, e que este sistema é pré-estruturado para o 

fazer sem experiências espaciais específicas durante o desenvolvimento inicial.’ No 

entanto, este sistema é apenas um de vários sistemas espaciais contidos no cérebro, 

e a maior parte destes constitui estruturas espacias de espaços relativos. Localizado 

predominantemente no hipocampo, este sistema espacial absoluto está em interação 

constante com os sistemas espaciais relativos (espalhados por várias zonas do 

cérebro, ver figura 2.6), e os nossos comportamentos reflectem esta interação.141 

 Esta teoria desenvolvida por John O’Keefe e Lynn Nadel, propõe:142  

(1) diferentes sistemas representacionais espaciais diferem em respeito à 

natureza da informação que processam e armazenam e em respeito à 

estrutura espacial que geram; 

(2) o hipocampo, assim como alguma áreas do cérebro com ele relacionadas, é 

o cerne de um sistema neurológico que gera uma representação espacial não- 

egocêntrica (alocêntrica), isto é, este sistema cria uma estrutura de espaço 

absoluto pela sua acção conjunta e impõe esta estrutura sobre os inputs de 

outros sistemas espaciais egocêntricos que geram estruturas espaciais 

relativas; 

(3) o sistema de mapa cognitivo permite aos animais (e aos humanos) definir 

lugares, localizar-se a eles próprios em lugares específicos, relembrar o que 

está localizado e onde, resolver como ir de um lugar para outro, dependendo 

das necessidades e motivações correntes, e permite a aprendizagem sobre os 

contextos espaciais onde os objectos e eventos ocorrem;  

(4) a informação crítica necessária para formar os mapas cognitivos depende 

da exploração, para que possa ser feita a compilação desta informação no 

sistema hipocampal, sendo este sistema responsável pela reação exploratória 

a novos ambientes, novas combinações espaciais, e novos episódios;  

(5) o hipocampo forma e armazena mapas espaciais, sendo necessário tanto 

para aprender como para utilizar a informação que se encontra codificada; 

________________________ 

141 NADEL, L. - op. cit.’, 1999, p. 317.  

142 Ibid., pp. 317 - 318. 
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(6) O hipocampo nos humanos é crítico para o mapeamento cognitivo. Para 

além disso, está implicado naqueles aspectos da memória que dependem de 

informação sobre o contexto ambiental onde algum evento aconteceu. Assim, o 

hipocampo está envolvido no que é conhecido como memória episódica. 

(7) O hipocampo no cérebro humano está também envolvido nos aspectos da 

linguagem que nos permitem falar sobre várias características do espaço-

tempo, e utilizar informação espacial na compreensão e produção de narrativas 

(e espacializações, ou mais genericamente visualizações de dados). 

Existem provas consideráveis que suportam a perspectiva de que o hipocampo 

é essencial para navegação e aprendizagem do ambiente envolvente. Mais ainda 

permanece por determinar quais são os detalhes de como estas funções são 

executadas, e como estas se encaixam num contexto mais amplo de cognição 

espacial e funcionamento de memória no seu todo.143  

Assim, desenvolveu-se um entendimento considerável dos mecanismos 

neurais da acção de wayfinding, nos últimos anos, mas ainda não existem respostas 

finais. Foi atingido um ponto onde as perguntas certas podem ser questionadas, e 

existem igulamente métodos que podem dar origem a respostas. Graças ao trabalho 

desenvovido por John O’Keefe e Lynn Nadel, e os seus colaboradores, foi localizado o 

sistema neurológico que representa os mapas cognitivos, e têm emergido algumas 

noções dos aspectos que controlam a sua actividade. No entanto, ainda pouco é 

conhecido sobre como este processo de conhecimento espacial é utilizado no 

comportamento humano,144 e também como estes mapas cognitivos podem potenciar 

o design e projecção de experiências.  

 

 

 

 

 

 

________________________ 

143 NADEL, L. - op. cit.’, 1999, p. 316.  

144 Ibid., pp. 316 - 317. 
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2.2.6 Mapeamento cognitivo como processo espacial  

Para Reginald G. Golledge  existe um consenso, entre a comunidade de 

investigadores, de que os humanos adquirem, codificam, armazenam, descodificam, e 

utilizam informação cognitiva como parte das suas actividades de navegação e 

wayfinding. Apesar de através dos séculos se terem desenvolvido formas externas de 

compilar informação ambiental (e.g. mapas), os humanos dependem de cognições 

pessoais para tomar decisões espacio-temporais, e para guiar o seu comportamento 

de movimento. Existem indícios que as representações internas e as suas 

externalizações não coincidem, e de que a existência de mapas cognitivos 

fragmentados, incompletos ou distorcidos parece dar conta de muitos comportamentos 

que poderiam, de outra maneira, ser classificados como espacialmente irracionais.145 

Assim, a ocorrência de erros durante a fase de codificação e aquisição do 

conhecimento espacial pode produzir distorções na forma como essa informação é 

armazenada internamente, e influenciar como é relembrada posteriormente. Este uso 

posterior pode incluir descrições verbais / escritas, ou ser exteriorizado num produto 

espacial (e.g. um mapa de esquiço, um diagrama). Assim, essa informação espacial 

armazenada num mapa cognitivo pode dar posteriormente origem a erros numa 

viagem ou outros comportamentos espaciais, no caso de ser utilizada em parte num 

processo de selecção de vias ou percursos.146  

Uma vez que existe uma grande probalidade de ocorrerem erros quando a 

informação é codificada, manipulada internamente, descodificada e representada 

externamente, diversos autores têm defendido que os mapas cognitivos são 

fragmentados e incompletos. Por exemplo, para demonstrar distintos tipos de 

distorção, Reginald G. Golledge conduziu alguns estudos de sobreposição de grelhas 

padrão em mapas de base de cidades.  Usando software realizado por Waldo R. 

Tobler, Golledge deformou uma grelha para concidir configurações que representavam 

onde as pessoas pensavam que os lugares e outras características estavam 

localizados. Esta grelhas deformadas revelaram tipos de configurações ‘lentes olho de 

peixe’ por algumas pessoas, ‘atractores magnéticos’ por outras, e distorções ‘tipo-

esparguete’, mais comuns entre recém-chegados à cidade147 (ver figuras 2.7 e 2.8).  

________________________ 

145 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999b, p. 1. 

146 Ibid., pp. 22 - 23. 

147 Ibid., p. 23. 
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Com estes dados, questionava-se o grau e tipo de distorção que pode 

caracterizar uma configuração cognitiva antes de inibir uma resolução de problemas 

com sucesso (e.g. a acção de wayfinding). Em particular, pode uma pessoa continuar 

a ir de um lugar para outros mesmo quando a estrutura de conhecimento interveniente 

seja esparsa e guiada por erros? Se não existem constrangimentos de tempo, pode 

ser bem possível para uma pessoa explorar diferentes vias ou vaguear através de uma 

disposição até que um lugar ou segmento familiar apareça. Este processo sublinha 

muitos jogos virtuais de ‘aventuras’. Obviamente enquanto a aprendizagem continua 

via exposições múltiplas, as probabilidades de cometer erros em sequências de 

segmentos ou mudança de direcção podem diminuir. É o caso de actividades 

episódicas regulares tais como a viagem diurna casa-trabalho-casa, onde existe uma 

certa urgência associada com a aprendizagem de uma rota que possa ser seguida em 

ocasiões sucessivas, com uma probabilidade mínima de se ficar perdido e uma 

necessidade mínima de se preocupar sobre tomada de decisões.148  

Neste processo de conhecimento espacial, algumas vias são embebidas num 

mapa cognitivo pela utilização de enquadramentos de referência e sistemas espaciais 

relacionais, enquanto outros são construídos usando enquadramentos de referência 

padronizados e mais globais ou outros sistemas relacionais. Desta forma, os erros 

embebidos dependem dos atributos dos enquadramentos de referência escolhidos e 

são usualmente também dependentes da escala.149  

Para elucidar os leitores, Reginad G. Golledge traça um paralelismo 

interessante entre navegação no espaço-tempo e a leitura de um documento escrito, 

que subsescrevemos: neste capítulo foi definida uma rota, como um traçado no 

ambiente envolvente da sequência de segmentos de percurso e mudanças de 

direcção planeadas ou viajadas, que é seguida de forma a partir de uma origem (os 

objectivos) e chegar a um destino específico (as conclusões). O processo de definir 

uma rota (construir uma narrativa) e descobrir o seu caminho ao longo dessa rota (ler 

essa narrativa e atribuir-lhe um significado), depende das intenções (singulares ou 

múltiplas) da viagem, e do número de paragens que involve150 (por exemplo, o leitor 

está mais interessado nas figuras ou em determinados pontos desta dissertação, 

focando a sua atenção nestes e eventualmente escrevendo apontamentos).   

________________________ 

148 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999b, pp. 23 - 24. 

149 Ibid., p. 24. 

150 Ibid., p. 25 - 26 
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Aspectos importantes do processo de conhecimento 

Os mapas cognitivos são necessários para a navegação humana, mas não têm de ser 

representações exactas do mundo real. Nas acções de wayfinding e nas 

representações internas que nos auxiliam durante uma viagem, o conhecimento 

espacial de um dado ambiente (e.g. lugares, localizações, pontos ao longo de uma 

rota) não é preciso, completo, instântaneo, e é influenciado por diferenças individuais. 

Desta maneira, apenas alguma informação espacial será armazenada na memória a 

longo prazo, mas essa codificação pode ser corrigida e tornada mais consistente 

através de aprendizagem posterior. Conseguir um conhecimento perfeito de uma 

ambiente complexo no mundo real é difícil, uma vez que estes são dinâmicos e 

mudam ao longo do tempo, mas para ambientes estáveis pode ser conseguido um 

nível de precisão espacial que pode ser exibido, por exemplo, pela formação de 

produtos espaciais. Uma vez que os indivíduos não se comportam todos da mesma 

maneira, manifestando níveis de familiariedade com distintas configurações espaciais 

e dando importância a diferentes características ambientais, diferentes produtos 

espaciais, que incorporam diferente informação espacial de uma mesma área, podem 

dar origem a diferentes tipos de erros (e.g. direcção, distância, localização).151    

À partida, adquire-se um melhor conhecimento espacio-temporal por 

experienciar activamente um ambiente (real ou virtual). No entanto, existem indícios de 

que os humanos cometem erros nesta experiência activa e desenvolvem estratégias 

para os compensar. A frequência episódica por tentativas sucessivas em que as rotas 

são percorridas torna o conhecimento retido mais preciso e pode implicar tempos de 

viagem mais reduzidos, se os critérios de selecção o solicitarem. Assim, através do 

envolvimento num conjunto de actividades complexas, os humanos desenvolvem um 

espectro alargado de pontos âncora como representações na estrutura do 

conhecimento espacio-temporal, sendo a base doméstica a mais pervasiva (ver figura 

2.9). Na maneira como os humanos se têm desenvolvido e socializado ao longo do 

tempo, a suas actividades tendem a restringir passeios errantes e a confinar o 

movimento a caminhos conhecidos. As características mais familiares de um 

ambiente, substituíram, nos dias de hoje, o uso de elementos naturais, e isto pode 

resultar do enfraquecimento das capacidades para as acções de wayfinding mais 

baseadas na utilização de auxiliares naturais (e.g. ângulo do sol, direcção do vento).152 

________________________ 

151 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999b, p.  42. 

152 Ibid., pp.  42 – 43, ver também COUCLELIS, Helen; et al. - op. cit.’, 1987, pp. 99 - 122. 
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A utilização de auxiliares naturais na navegação, também foi substituída por 

uma variedade de auxiliares que variam em diferentes níveis de precisão desde os 

mapas cartográficos altamente precisos (que são representações à escala de várias 

características ambientais), aos esquiços distorcidos (incompletos e difusos das 

posições dos lugares e características mais facilmente relembrados ou mais familiares 

de um ambiente)153 ou aos mapas digitais interactivos (em dispositivos móveis). 

Quando os humanos navegam em determinado ambiente, devem determinar 

certos tipos de escolhas, uma vez que uma escolha incorrecta pode fazer com que 

fiquem perdidos ou sofram disconfortos psicológicos e fisiológicos associados com 

esse estado do ser. A maior quantidade e mais alta precisão de informação deve estar 

concentrada nesses pontos, onde as escolhas e decisões devem ser tomadas, ou nas 

localizações que privilegiam ou assinalam actividades específicas que aí tomam lugar. 

Estas representações gravadas exteriormente assumem um relevo particular quando é 

necessário seguir rotas complexas que envolvem muitos segmentos e mudanças de 

direcção. No entanto, para que pessoas cegas ou com deficiências visuais possam 

navegar até um destino com sucesso, torna-se necessário disponibilizar mais 

informação de carácter não-visual (olfactivo, auditivo ou táctil), como sejam texturas de 

superfície para auxiliar as acções de wayfinding ou seguir rotas, possíveis através de 

várias tecnologias (e.g. sinais falantes, marcos de referência verbais, sistemas de 

orientação de orientação pessoal em ambientes virtuais ou reais).154 

Mesmo não sendo a mais eficiente ou precisa, a navegação com sucesso pode 

acontecer num determinado ambiente. Alguns modelos matemáticos têm sido 

desenvolvidos para simular e explicar os movimentos humanos, mas adoptam 

assumpções simplificadoras, como sejam seguir o percurso mais curto, com o mínimo 

de esforço e de custo, durante um mínimo de tempo. Estas rotinas de optimização e 

classificação em termos de eficiência podem não reflectir os critérios utilizados nos 

comportamentos individuais na navegação, que no mundo real podem ser inexactos: a 

navegação e suas acções de wayfinding podem ser imprecisas. Por exemplo, as 

tarefas de orientação num ambiente experienciado activamente são mais precisas, em 

relação a uma interpretação por mapas, mas numa estimativa de distâncias a 

aprendizagem espacial por mapas é mais precisa.155  

________________________ 

153 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999b, p.  43, e ver também ANEXO B desta dissertação. 

154 Ibid., pp.  43 - 44. 

155 Ibid., p.  44. 



Linhas Areas

A. Marcos de Referência
     como conceito 
     organizador

Identidade do Marco 
de Referência

Pontos Superfícies

Localização do Marco
de Referência

Dominância do Marco
de Referência

B. Marcos de Referência
     como auxiliar de 
     navegação

A. Linhas como 
     fronteiras/limites
     (e.g., os bairros
     de Lynch)

B. Linhas como vias

A. Áreas como 
     dispositivos
     de classificação
     espacial

A. Topografia
     física

Regiões

Bairros

Comunidades

Lugares urbanos

B. Áreas como 
     conceitos 
     cognitivos

B. Densidade
     (população)

Declive ou gradientes

Continuidades ou
quebras (erosão)

Elevação

Picos e quedas em 
superfícies de 
preferência

Modelos de forma
ou padrão

Fácil ou difícil
para negociar

Divisão arbitrária
(política)

Fragmentos em
mapas cognitivos

Forma ou padrão

Marco de Referência
como ponto de escolha

Marco de Referência
como origem ou destino

Marcos de Referência
de nós de orientação
por vias

Marcos de Referência
como característica de
diferenciação de região

Marcos de Referência
como bases domésticas
(para integrações de 
percursos ou vectores 
de retorno a casa)

Marcos de Referência
como pontos de escolha
em via

Marcos de Referência
como características de
rastilho influenciando as
expectativas

Enquadramentos
superordenados (e.g.,
Reno versus San Diego)

Contentores de 
disposições de marcos
de referência e pontos

Regiões uniformes

Regiões nodais

Distâncias e ligações
vôo de corvo

Conectores
sobre-o-terreno

Comprimento
(total e segmentos)

Linearidade e curvatura

Linearidade ou curvatura

Direcionalidade para 
ou a partir de âncoras

Retraçar condicionantes 

Redes ou conectividade 

Ferramentas para 
experienciar
aprendizagem

Métodos de experienciar
areas parcimoniosamente
(e.g., resultados de 
pesquisa)

Tab. 3 Componentes geométricos do conhecimento espacial: conhecimento da estrutura espacial

Adaptado de GOLLEDGE, R.G. - Human wayfinding and cognitive maps.
In Golledge, Reginal G., ed. - Wayfinding behavior: cognitive mapping and other spatial processes.

Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 1999b, p. 16.
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Na navegação e nas acções de wayfinding, parece ser um facto que as 

pessoas não aprendem métricas euclidianas, o que pode revelar  que as distâncias e 

as direcções estimadas num espaço euclidiano podem ser incorrectas. Se for este o 

caso, manifesta-se desnecessária a precisão  nos mapas cognitivos como 

representações espaciais internas do ambiente envolvente, podendo estas 

proporcionar, quando necessário, apenas a informação suficiente para permitir que um 

problema seja resolvido ou uma tarefa espacial completada, suficiente para a maioria 

dos objectivos da navegação e da acção humana de wayfinding.156   

Um aspecto final também importante está relacionado com a acção de 

wayfinding, e consiste no facto de que os humanos não têm um conhecimento 

completo de um ambiente através do qual passa uma rota aprendida, isto é, a 

envolvente ambiental global pode ser ignorada e apenas algumas características da 

própria rota podem ser aprendidas, armazenadas, e utilizadas. No entanto, nessa 

situação o viajante não poderia fazer julgamentos ou raciocínios precisos sobre 

relações espaciais de elementos característicos que ocorreram dentro desse ambiente 

(e.g. localização, distribuição, padrão, conectividade). De forma parcial ou 

completamente, o ambiente experienciado é representado em fragmentos de 

informação ambiental que incluem localizações e ligações entre lugares(ver tabela 3), 

que são codificados, armazenados,  descodificados, relembrados, e posteriormente 

utilizados em distintas tarefas. Umas vez que as memórias podem ser difusas e 

imprecisas ou extremamente exactas, estes diferentes graus de precisão podem ser 

postos em evidência quando diversos produtos espaciais se desenvolvem para 

representar externamente este conhecimento.157  Foi o que Margaret Jefferies e Wai-

Kiang Yeap tentaram fazer através de modelações computacionais de mapas 

cognitivos. 

 

 

 

 

 

________________________ 

156 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999b, p.  44. 

157 Ibid., pp.  44 - 45. 
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2.2.7 Tentativas de modelação computacional   

Aqui vamos ter em consideração a pesquisa realizada pela dupla de investigadores 

Margaret Jefferies do Departamento de Ciências Computacionais da Universidade de 

Waikato, em Hamilton, e Wai-Kiang Yeap do Centro de Tecnologia de Inteligência 

Artificial da Universidade de Tecnologia de Auckland, ambos na Nova Zelândia. Para 

explicitar a sua pesquisa analisamos os artigos ‘The utility of Global Representations in 

a Cognitive Map’ de 1998 e ‘Representing the Local Space Qualitatively in a Cognitive 

Map’ de 2001. Nestes dois artigos, e também em outros a que não vamos fazer 

referência, Margaret Jefferies e Wai-Kiang Yeap apresentam o desenvolvimento em 

laboratório de um método de computação da estrutura dos mapas cognitivos, 

procurando visualizar uma descrição espacial difusa que parece caracterizar a nossa 

memória dos lugares que experienciamos.  

Estes investigadores não deixam, no entanto, de salientar que esta descrição 

espacial difusa (e por vezes confusa) que caracteriza a representação mental de 

ambientes espaciais, se demonstra adequada para muitas das tarefas de raciocínio e 

navegação. No entanto, estão interessados em estudar o desenvolvimento do 

conhecimento espacio-temporal à escala dos espaços arquitectónicos.158 Tanto Kevin 

A. Lynch como Reginal G. Golledge dedicaram a maioria das suas pesquisas à escala 

urbana e geográfica, como vimos anteriormente. 

Assim, Margaret Jefferies e Wai-Kiang Yeap têm desenvolvido nos seus 

laboratórios uma ‘(...) teoria computacional de mapas cognitvos que procura explicar 

que informação é tornada explícita em cada passo de mapeamento cognitivo, 

começando pela base com o que é emitido pela visão (...)’ e estão particularmente ‘(...) 

interessados em como o conhecimento espacial se desenvolve a partir de 

representações mais primitivas computadas directamente a partir dos sentidos e 

posteriormente através de vários estados para representações cada vez mais 

sofisticadas (...)’ dos espaços envolventes.159 Transcrevemos em seguida um excerto 

onde a dupla de investigadores descreve, com bastante precisão, este processo de 

conhecimento espacial, que está na base dos modelos computacionais que 

desenvolvem: 

________________________ 

158 JEFFERIES, Margaret; YEAP, Wai-Kiang – Representing the Local Space Qualitatively in a Cognitive Map. In 

Proceedings of the Twelfth Annual meeting of the Cognitive Society. Wisconsin: Madison, 1998, p. 525. 

159 Ibid, p. 525. 
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 ‘(...) O conhecimento métrico começa por ser adquirido na primeira vez que uma 

pessoa encontra um ambiente e como todo o conhecimento espacial a quantidade 

e qualidade da informação armazenada melhora com exposição repetida à sua 

fonte. De facto, se uma pessoa considera a informação que é emitida pelos 

sentidos como por exemplo pela visão, então o conhecimento métrico é 

computável desde este input como marcos de referência ou vias e é 

abundantemente disponível quando comparado com o conhecimento de marcos 

de referência. 

Os humanos ‘vêem’ os lugares que eles visitam com muita precisão. Mesmo se 

podemos facilmente determinar onde estão os objectos quando nós estamos a 

olhar directamente para eles, raramente somos capazes de reproduzir de memória 

uma descrição exacta dos lugares que visitámos. Regularmente não conseguimos 

relembrar exactamente onde os objectos estão quando nós não os podemos ver 

fisicamente, e também não relembramos facilmente nem o seu tamanho exacto 

nem a sua distância em relação a outros objectos. No entanto somos capazes de 

fazer uma boa utilização das memórias vagas e imprecisas que temos do nosso 

ambiente.  As decisões que fazemos sobre como ir de um lugar para outro são 

muitas vezes baseadas em memórias esboçadas para os lugares que visitámos 

durante o caminho. Continuando com a nossa abordagem ascendente (bottom-up) 

para computar um mapa cognitivo, a nossa preocupação é como representações 

de tão fraca qualidade são computadas da experiência aparentemente rica e 

detalhada do ambiente.‘160 

Para isso, esta dupla desenvolveu um algoritmo que ‘(...) enfatiza a importância 

de detectar saídas à vista das superfícies percepcionadas(...)’ e dessas saídas é 

computado ‘(...) um limite do espaço local (...)’ através de ‘(...) um quadro de referência 

de coordenadas cartesianas (...)’, que configura o que estes investigadores 

denominam como Representação Espacial Absoluta (ASR do inglês Absolute Spatial 

Representation), uma forma de representação para determinar como o observador 

está a olhar para o local visitado. As diferentes representações espaciais absolutas 

(ASRs) computadas são posteriormente interligadas entre si para formarem um mapa 

cognitivo do conjunto de espaços percorridos161 (ver figuras 2.10 e 2.11). 

________________________ 

160 JEFFERIES, Margaret; YEAP, Wai-Kiang - op. cit.’, 1998, pp. 525 - 526. 

161 Ibid., p. 526.  
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Esta dupla de investigadores, e a sua equipa, têm desenvolvido alguns 

programas de computador para testar estas ideias, nomeadamente a computação da 

representação qualitativa de um espaço local, e procuram simular,  por exemplo, como 

pode ser estruturado uma mapa cognitivo de um observador que explora um ambiente 

2D complexo, composto por vários espaços interligados, ressalvando que o método 

que utilizam é um, dos muitos possíveis.162  

Procuram assim demonstrar, através da interligação de várias Representações 

Espaciais Absolutas (ASRs), como se pode representar a estrutura subjacente de um 

mapa cognitivo que é formado enquanto um observador navega à volta do seu 

ambiente envolvente. Segundo este investigadores, esta demonstração proporciona 

uma base para estudar outros problemas relacionados (e.g. o papel dos 

enquadramentos de referência cartesianos ou dos marcos de referência), que podem 

reflectir as diferentes formas de cartografar um ambiente espacial através da memória. 

A interligação dos diferentes espaços locais (ASRs) representados metricamente é 

feita através de uma rede topológica, sendo esta a ideia central da teoria 

computacional dos mapas cognitivos  desenvolvida por esta dupla.163 

 Ao longo do tempo, têm também procurado agregar a esta teoria aspectos 

oriundos de outras áreas, como por exemplo a robótica (e.g. um sistema de grelhas, 

como utilizado para orientação de robots) e a psicologia, utilizando assim métodos que 

representam o ambiente espacial através da combinação, pouco comum em outras 

investigações, de representações  métricas, topológicas, globais e locais.164 

Assim para além das Representações Espaciais Absolutas (ASRs), este 

investigadores propõem também a necessidade de considerar uma memória global 

para a envolvente imediata (MFIS do inglês global Memory For the Immediate 

Surroundings), que possa auxiliar a construção do mapa cognitivo do observador na 

interligação das diferentes ASRs enquanto explora o ambiente, memorizando 

momentaneamente, e dentro de certos limites previamente definidos, os espaços 

anteriormente experienciados.165 

________________________ 

162 Ibid., pp. 529 - 530. 

163 JEFFERIES, Margaret; YEAP, Wai-Kiang – The utility of global representations in a cognitive map. In Montello, 

D.R., ed. COSIT LNCS 2205, 2001, p. 234. 

164 Ibid., pp. 237. 

165 Ibid., p. 240. 
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Esta memória global para a envolvente imediata é mais corrente na estratégia 

de navegação por integração de percurso, e os autores confessam que a sua 

utilização pode ser bastante limitada. No entanto, proporciona ao observador a 

possibilidade do reconhecimento dos espaços já experienciados, e desempenha um 

papel importante na estruturação destes mapas cognitivos, em particular em fases 

iniciais do processo de mapeamento cognitivo, em que o detalhe necessário para um 

reconhecimento mais compreensivo ainda não está disponível: uma primeira camada 

num sistema de reconhecimento da realidade.166 

Esta abordagem tem em conta que na navegação espacial são utilizados vários 

sistemas espaciais de mapeamento, interligados através de uma hierarquia de 

enquadramentos de referência egocêntricos e alocêntricos, como já tínhamos descrito 

no ponto dedicado ao desenvolvimento da teoria do mapa cognitivo elaborada por 

John O’Keefe e Lyn Nadel,167 e que continua a ser defendida e comprovada por 

diversos investigadores na actualidade. 

A modelação computacional pode assim contribuir para o entendimento dos 

diferentes aspectos do mapeamento cognitivo, e combinada com outros 

desenvolvimentos tecnológicos mais recentes (e.g. realidade virtual, análise 

electrofisiológica, RMf), está a permitir a alguns cientistas chegar a conclusões sobre o 

papel dos mapas cognitivos na navegação espacial de humanos, como veremos no 

ponto seguinte através da descrição do trabalho desenvolvido pelo neurocientista Neil 

Burgess, e pela sua equipa, do Instituto de Neurociência Cognitiva do University 

College de Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

166 JEFFERIES, Margaret; YEAP, Wai-Kiang - op. cit.’, 2001, pp. 244 - 245. 

167 Para mais detalhes ever ver o ponto 2.2.5 Bases neurológicas, deste capítulo. 
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2.2.8 Desenvolvimentos recentes nas neurociências  

Como vimos anteriormente, até que as tecnologias contemporâneas de recolha de 

imagens do cérebro pudessem confirmar dados neurofisiológicos concretos de que os 

humanos têm células de lugar especifícas que determinam onde a informação espacial 

é armazenada no cérebro e especificassem os meios através dos quais essa 

informação nas células de lugar pode ser integrada e utilizada, as representações 

espaciais internas, nomeadamente os mapas cognitivos, só podiam ser aferidas 

através de representações simbólicas externas (e.g. mapas de esquiço de uma zona 

urbana) ou através de outras formas de comportamento humano observável.168 

A externalização dos mapas cognitivos, através de produtos espaciais 

externos, materializa uma das abordagens possíveis para compreender as acções e 

comportamentos dos humanos, permitindo examinar e explicar essas mesmas acções 

e actividades ou comportamentos no espaço-tempo (ver ANEXO B).  

Por outro lado,  as tecnologias contemporâneas de recolha de imagens do 

cérebro (e.g. PET, PRE, RMf) possibilitam uma abordagem que procura determinar 

como e onde a informação espacial é codificada, armazenada e utilizada nos sistemas 

corticais humanos, permitindo mapear as áreas específicas do cérebro que estão 

envolvidas  durante as acções e actividades ou comportamentos no espaço-tempo, e 

melhorar a sua compreensão mais abrangente.169 

Já no princípio deste século XXI, Reginald G. Golledge constatava  que os 

avanços nas tecnologias de RMf estavam a possibilitar o registo das funções usadas 

por cada parte do cérebro, e em particular pareciam confirmar a hipótese levantada 

por John O’Keefe e Lynn Nadel, em 1978, de que o hipocampo funciona como uma 

mapa cognitivo, isto é, o lugar onde a informação espacial é guardada. Através do 

mapeamento de quais os neurónios excitados quando a informação espacial relativa a 

objectos e as suas localizações era detectada e armazenada, estas tecnologias 

contemporâneas de recolha de imagens do cérebro estavam a possibilitar uma 

definição da geografia do cérebro.170  

________________________ 

168 GOLLEDGE, Reginald G. - op. cit.’, 1999b, p. 7.  

169 GOLLEDGE, Reginald  G. - Spatial Cognition and converging technologies.  Washington, DC: apresentado na 

Workshop on Converging Technology (NBIC) for Improving Human Performance, 3-4 de Dezembro de 2001.  

170 Ibid., e consultar também NORRINGTON, Bill - Of Mice and Men (and Cognitive maps) 26 de Janeiro de, 2010 

[acedido em 2013-6-21] Disponível em <http://www.geog.ucsb.edu/events/department-news/668/of-mice-and-men-and-

cognitive-maps/>. 
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E foi precisamente através da Ressonância Magnética Funcional (RMf), que 

recentemente uma equipa de cientistas divulgou ‘(...) provas de representações tipo-

células de rede em humanos o que implica um tipo específico de representações 

neurais numa rede de zonas que suportam a cognição espacial e também a memória 

autobiográfica.’171 Estas experiências foram realizadas tanto em ratos com em 

humanos, através da combinação de RMf com registo da actividade de neurónios 

individuais, e levaram os seus autores a afirmar que este estudo ilustra a capacidade 

de inferir representações neurais em humanos (ver figura 2.12). Estes factos parecem 

assim prometer um entendimento coerente do comportamento tanto ao nível dos 

sistemas como ao nível dos neurónios: as representações em grelha observadas 

nestas experiências suportam a memória espacial e são encontradas num circuito de 

zonas que sobrepõem a rede relacionada com a memória autobiográfica e a imagética 

mental. Estes tipos de representação repetida regularmente podem proporcionar 

provas sobre a base neuroógica da memória autobiográfica. Estes investigadores 

avançam ainda a hipótese de que talvez este processo possa ser realizado através da 

codificação temporal e do contexto espacial com outras redes paralelas que 

representam informação não espacial.172 

Este tipo de investigações são o exemplo de uma nova era na neurociência 

cognitiva onde se começa (finalmente) a perceber como as acções de 

aproximadamente mil milhões de neurónios individuais, que formam os nossos 

cérebros, nos permitem realizar os processos psicológicos, como sejam lembrar, 

imaginar ou pensar.173  

Parece-nos importante para terminar este capítulo, analisar o contexto e 

resultados desta investigação recente no domínio das neurociências.  

Seguindo o trabalho desenvolvido por Edward C. Tolman, John O’Keefe,  Lynn 

Nadel, e Reginald G. Golledge sobre o mapeamento cognitivo, o neurocientista Neil 

Burgess e a sua equipa têm estudado os mecanismos neurológicos, que mapeiam o 

ambiente envolvente, e o seu relevo na memória e na imaginação, nomeadamente o 

papel do hipocampo na navegação espacial e na memória episódica (ver figura 2.12). 

________________________ 

171 DOELLER, Christian F.; BARRY, Caswell; BURGESS, Neil - op. cit.’, p. 657. 

172 DOELLER, Christian F.; BARRY, Caswell; BURGESS, Neil - op. cit.’, 2010, pp. 657 - 661. Ver também 

NORRINGTON, Bill - op. cit.’, 2010. 

173 BURGESS, Neil - TEDTalks, 2011. 
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Como director do Instituto de Neurociência Cognitiva do University College de 

Londres, Neil Burgess e os seus colaboradores medem e procuram compreender 

como certos padrões de actividade eléctrica nas células cerebrais (padrões neurais) 

nos guiam através do espaço-tempo, utilizando, para este fim, uma variedade de 

métodos para recolher dados, como por exemplo usos pioneiros de realidade virtual, 

modelação computacional e análise electrofisiológica da função dos neurónios 

hipocampais em animais roedores, imagiologia funcional da navegação em humanos, 

e experiências neuropsicológicas em memória espacial e episódica.  

Neil Burgess e a sua equipa procura assim, com uma ampla variedade de 

métodos, responder a diversas questões que Edward Tolman já tentava responder, 

como por exemplo:  

(a) como são as localizações representadas, gravadas e usadas pelo cérebro?  

(b) que processos e que partes o cérebro estão envolvidas em relembrar o 

contexto espacial e temporal dos eventos diários, e ao descobrir sobre o nosso 

caminho?174 

Utilizamos a memória espacial em diversas tarefas no dia-a-dia, e um bom 

exemplo prático é quando nos tentamos lembrar onde estacionámos o nosso carro. 

 Quando o fazemos, recordamos distâncias e direcções a edifícios e outros 

limites à volta desse lugar, o que seria representado no nosso cérebro pelo disparo de 

células detectoras de limites, mas também recordamos o caminho que fizemos quando 

saímos do carro para o lugar onde nos encontramos, o que seria representado pelos 

disparos das células de rede. Ambos os tipos de células podem fazer disparar as 

células de localização, e assim podemos voltar ao lugar onde estacionámos o nosso 

carro, movendo-nos de forma a encontrar o ponto que melhor se enquadra no padrão 

de disparos actual, das células de localização do nosso cérebro, com o padrão 

armazenado do local onde estacionámos. Esse enquadramento de padrões de 

disparos guiam-nos de volta a essa localização, independentemente da existência de 

pistas visuais.175 

 

________________________ 

174 BURGESS, Neil - TEDTalks, 2011. 

175 Ibid. 
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Neil Burgess argumenta que uma vez que todos os disparos da rede têm os 

mesmo eixos de simetria e as mesmas orientações da rede, isso significa que a 

actividade em rede de todas as células de rede numa zona particular do cérebro 

deviam mudar de acordo com estarmos a percorrer cada uma das seis direcções 

possíveis ou a percorrer cada uma das seis direcções intermédias. As experiências 

realizadas em pessoas através de RMf, enquanto estão a jogar um videojogo ou a 

explorar um ambiente de realidade virtual, parecem localizar os disparos das células 

de rede no córtex entorrinal, que é a mesma parte do cérebro onde se localizaram 

estas células em animais roedores.176 

Para além da memória espacial, este padrão de disparos é registado em locais 

que estão activos quando realizamos tarefas relacionadas com a memória auto-

biográfica, como, por exemplo, quando recordamos a última vez que fomos a um 

casamento. Isto pode significar que os mecanismos neurológicos que utilizamos para 

representar o espaço que nos envolve também são usados para gerar um imaginário 

visual que recria uma (ou mais) cena(s) espacial(is) de acontecimentos que 

experienciámos, quando os queremos relembrar. Quando isto acontece, as nossas 

memórias iniciam-se e as células de localização começam a activar-se umas às 

outras, por intermédio das densas ligações existentes entre elas. Estas reactivam 

depois as células de limite de modo a criar a estrutura espacial da cena à volta da 

nossa perspectiva. As células de rede podem mover esta perspectiva por aquele local. 

Existe ainda um outro tipo de células, designadas células de direcção, que disparam 

como uma bússula de acordo com a direcção tomada. Estas últimas podem definir a 

direcção de visão que possibilita gerar uma imagem para o nosso imaginário visual, 

como por exemplo do último casamento onde estivemos.177 

 Estas pesquisas em ambiente de realidade virtual estão também a comprovar  

que, para os humanos, os princípios que auxiliam a navegação e as acções de 

wayfinding em espaços virtuais são os mesmos que auxiliam os comportamentos e 

experiências correspondentes em espaços reais, e que podem ser implementados 

através de projectos de arquitectura, urbanismo ou outros media espaciais.178  

________________________ 

176 BURGESS, Neil - TEDTalks, 2011. 

177 Ibid. 

178 OXMAN, Rivka; et. al. - Beyond the reality syndrome: designing presence in virtual environments. In Architecture 

in the Network Society (22nd eCAADe Conference Proceedings). Copenhagen (Denmark) 15-18 September 2004, pp. 

35 - 42. 
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Descrição do ambiente de realidade virtual e tarefa  

Para estas experiências, a equipa de Neil Burgess utilizou o software UnrealEngine2 

Runtime (utilizado no jogo Epic Games) para apresentar uma primeira perspectiva de 

um plano relvado  rodeado por um penhasco com um fundo de montanhas, nuvens e 

um sol (modelado através do software Planetside Terragen) projectado até ao infinito, 

para proporcionar orientação mas não localização dentro da arena. Um marco de 

referência rodado simétricamente dentro da área estava sempre presente dentro da 

arena. Os participantes moviam o ponto de vista ao usarem a sua mão direita para 

operar comandos para se moverem para a frente e virarem para a esquerda ou direita. 

O ponto de vista está posicionado aproximadamente 2 metros virtuais acima do solo, a 

arena tem aproximadamente 180 metros virtuais em diâmetro e o sentido e localização 

virtuais do observador foram gravados cada 100 metros.179 

Os participantes receberam treino num ambiente virtual não relacionado antes 

de participarem na experiência e depois familiarizaram-se com a arena principal dentro 

do scanner (que realiza a RMf). No decurso da experiência, os participantes 

recolheram e substituíram objectos quotidianos dentro da arena. Eles recolheram cada 

objecto uma vez durante a tentativa inicial, ao passarem sobre esse objecto. Em cada 

tentativa subsequente eles viam uma imagem de um dos objectos e tinham que se 

mover para onde pensavam que o objecto estava, dentro da arena. Depois da sua 

resposta ao pressionarem um comando, obtinham um retorno (isto é, o objecto 

reaparecia na sua posição correcta e os participantes recolhiam-no uma outra vez). A 

memória foi medida através da comparação da proximidade da localização da 

resposta ao reposicionamento e a localização correcta do objecto.180 

 Este tipo de investigações, que combinam diferentes métodos de pesquisa e os 

mais recentes meios tecnológicos (para além de equipas de investigadores de alto 

calibre), podem vir a ter aplicações em situações muito prácticas das nossas vidas. 

Neil Burgess é um importante exemplo de um investigador que procura difundir para 

um público geral os mais recentes desenvolvimentos científicos (que podem parecer 

complexos para pessoas que não são do domínio do conhecimento das neurociências) 

através de exemplos práticos do quotidiano. 

________________________ 

179 DOELLER, Christian F.; BARRY, Caswell; BURGESS, Neil - op.cit.’, 2010, pp. 657 - 661  e BURGESS, Neil - 
TEDTalks, 2011.  

180 Ibid. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Todas as coisas estão relacionados com todas as outras coisas, 

mas as coisas mais perto estão mais relacionadas entre si.’ 

(‘Everything is related to everything else,  

but near things are more related to each other.’) 

Waldo R. TOBLER, 1970 

 

 



 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Em 2006 começámos a desenvolver um interesse pela cartografia de origem 

portuguesa dos séculos XV-XVI, e com a progressão desta dissertação entre 2012 e 

2014 consolidámos o interesse em estudar temas transdisciplinares que envolvam 

aspectos relativos à cognição espacial humana e ao desenvolvimento tecnólogico. 

Seguindo uma definição de arquitectura, avançada por Vitruvius, como disciplina de 

síntese que deve ser apoiada por outras disciplinas, o trabalho que aqui apresentámos 

possibilitou estudar áreas de conhecimento a montante do domínio arquitectónico. 

Esta transdisplinariedade tem interesse para a arquitectura: (a) na prática e na teoria; 

(b) nos métodos de investigação qualitativos e quantitativos para analisar o espaço-

tempo; e (c) na compreensão da experiência dos utilizadores, e dos processos de 

concepção dos projectistas, a várias escalas, num mundo global, local e digital. 
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O processo de conhecimento espacial designado como mapeamento cognitivo 

dá origem a representações internas do ambiente envolvente (no cérebro dos 

humanos e de alguns animais), que se designam por mapas cognitivos. Localizámos 

espacio-temporalmente a proposta inicial deste termo pelo psicólogo americano 

Edward C. Tolman em 1948, que atraiu, desde então, um grande interesse em 

diferentes domínios do conhecimento, desde a psicologia às neurociências cognitivas, 

na modelação computacional e na geografia, e também no planeamento urbano e na 

arquitectura.  

No entanto, tivemos especial atenção no estabelecimento de pontes entre 

vários domínios do conhecimento, uma vez que cada domínio desenvolve linguagens 

específicas, e as relações transdisciplinares alteram-se consoante os períodos 

históricos. Por este motivo, foi essencial seguir uma abordagem científica ao tema do 

mapeamento cognitivo do espaço-tempo, através da definição clara dos objectivos, da 

delimitação do universo de estudo, da metodologia escolhida e da estrutura deste 

documento, que corresponde aos parâmetros exigidos para uma dissertação de 

mestrado integrado no domínio do conhecimento em arquitectura.  

Desta maneira, tivemos em conta a evolução da investigação sobre 

mapeamento cognitivo ao longo do século XX, e definimos como principal objectivo, 

deste nosso estudo transdisiciplinar, a caracterização do estado da arte deste tema no 

início do século XXI. Procurámos também reflectir sobre diferentes formas de 

visualização do espaço-tempo (ver figura 3.1), apresentando alguns exemplos. 

Queríamos, ao longo do desenvolvimento deste estudo, participar na discussão sobre 

o papel das novas tecnologias digitais e de informação no processo de projecto em 

arquitectura, nomeadamente em conferências internacionais e/ou em apresentações 

em salas de aula com professores e alunos. Nesta dissertação, procurámos responder 

às seguintes questões, que já tínhamos indiciado na introdução, e que com o seu 

desenvolvimento se mantiveram pertinentes:   

Através do estabelecimento de ligações entre campos de conhecimento das 

ciência cognitivas, e exemplos inovadores de visualização espacio-temporal (e.g. 

mapas, diagramas e outras visualizações), podemos aprofundar a compreensão das 

ligações entre os processos cognitivos e o espaço-tempo?  

Pode esta compreensão possibilitar novos avanços no domínio da arquitectura, 

nomeadamentre na sua representação e concretização? 
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Com raízes na filosofia da Grécia antiga e na tradição intelectual do Ocidente,  

o estudo de como está representado o conhecimento na mente humana é um 

empreendimento intelectual e cultural sobre a própria natureza do conhecimento. As 

ciências cognitivas desempenharam um papel de relevo neste empreendimento, e 

através da combinação com a neurociência e a psicologia a partir do século XX, 

desenvolveram formas de analisar os processos do pensamento: (a) a utilização de 

novos métodos científicos para alcançar uma nova e abrangente síntese da mente e 

do cérebro; e (b) a proposta e experimentação de teorias e hipóteses de como está 

representado o conhecimento na mente (humana, animal ou artificial) de modo a que 

estas possam ser aceites, provadas e eventualmente refutadas.  

Re-afirmamos que a existência de um nível de análise científico de 

representação, para explicar a diversidade dos comportamentos, das acções e dos 

pensamentos humanos, é um dos aspectos centrais proposto por estas ciências, e que 

serviu de enquadramento teórico ao nosso trabalho. Este nível de análise é baseado 

em entidades representacionais (e.g. mapas cognitivos), e nos modos de 

agrupamento, transformação e contraste, destas entidades no seu conjunto.   

Por outro lado, na segunda metade do século XX, alguns cientistas começaram 

a registar a actividade eléctrica de células individuais em cérebros de animais, 

confirmando o princípio de que existem regiões específicas no cérebro que são 

especializadas no processamento de informação proveniente dos sentidos. Por isso 

também salientámos os avanços nos métodos de investigação possibilitados pela 

recolha de imagens da actividade do cérebro (e.g. PET, PRE, RMf) e pelas tecnologias 

de informação (TI). No entanto, alguns métodos tradicionais de externalização dos 

mapas cognitivos continuam válidos, como por exemplo os mapas de esquiço 

utilizados por Kevin Lynch nas décadas de 1950 e 1960 (ver também ANEXO B).  

Na definição deste tema de pesquisa, enquadrámos o mapeamento cogntivo 

na área mais vasta da cognição espacial,  descrevemos os seus limites, definimos as 

suas estruturas e processos, apontámos tópicos que podem ser clarificados pelo seu 

estudo, e analisámos as suas funções (e.g. acção de wayfinding como parte da 

navegação, aquisição e utilização de conhecimento espacial a partir de experiência 

directa, utilização de representações espacialmente icónicas e/ou simbólicas, 

utilização de linguagem espacial, imaginação de lugares e raciocínio com modelos 

mentais, alocação de localização). Também indicámos resumidamente algumas das 

suas aplicações nos dias de hoje, e em particular as que exploram as tecnologias 

digitais e de informação, em espaços reais ou virtuais (ver figura 3.2 e ANEXO A).  



Fig. 3.2 Comparação entre a estratégia de navegação espacio-temporal desenvolvida pela cartografia portuguesa
 dos séculos XV-XVI e os actuais sistemas de radioposicionamento global GPS, GLN, GAL, QZSS, BDS e OMNI
( a Carta do Pacífico Ocidental de Bartolomeu Velho de 1560 sobrepõe duas estratégias de navegação: a) linhas

de rotas direcionadas segundo os pontos cardiais e b) um estrutura em grelha de latitudes e longitudes
desenvolvida pela conjugação da experiência prática da navegação astronómica adquirida pelos marinheiros
portugueses e pelo conhecimento desenvolvido por Pedro Nunes, no século XVI; o segundo sistema permite

uma tridimensionalização da grelha de latitudes e longitudes, acrescentando também informação sobre a altitude).uma tridimensionalização da grelha de latitudes e longitudes, acrescentando também informação sobre a altitude).

Fontes das imagens indicadas no anexo A (O (re)verso...) e disponível online em <http://www.ignss.org>
[acedido em 2014-1-11] 
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Nas sociedades de informação móvel do século XXI, os instrumentos físicos 

utilizados para a navegação (e.g. mapa, bússula) passaram a estar disponíveis 

através de aplicações interactivas em dispositivos de computação fixos ou móveis, e a 

própria palavra visualização deixou de descrever processos internos de imagética 

mental para passar a descrever artefactos externos (ver ‘Space time information on 

display: smart devices and spatial cognition’ no ANEXO A).  

Posteriormente tentámos definir o termo mapa cognitivo, e analisamos 

cronologicamente o trabalho de investigadores que contribuíram ao longo do século 

XX para a compreensão do mapeamento cognitivo do espaço-tempo, clarificando que 

estas concepções subjectivas do ambiente espacio-temporal não correspondem 

directamente à realidade objectiva.  

Também fizemos referência à utilização de métodos analíticos quantitativos e 

qualitativos em diferentes áreas do conhecimento, que podem ser aplicados para a 

investigação do espaço-tempo no domínio da arquitectura, urbanismo e outros media 

espaciais, salientando a importância que o desenho pode ter como método de 

investigação: permite aferir representações espacio-temporais internas das 

experiências dos utilizadores dos espaços arquitectónicos (ver ANEXO B) e urbanos, e 

também tem uma longa tradição no auxílio à resolução de problemas difusos como os 

que os projectistas têm de resolver na sua prática profissional. 

O potencial de relacionar a navegação através do espaço-tempo e a 

visualização de informação é uma das conclusões fundamentais desta dissertação 

(ver figura 3.3). Nas últimas décadas têm sido desenvolvidos vários estudos que 

demonstram a importância destas representações externas no desenvolvimento da 

aprendizagem e do raciocínio, nomeadamente em visualizações de dados em 

ambientes de realidade virtual e de realidade aumentada. Os desenvolvimentos mais 

recentes nas neurociências estão também comprovar que, para os humanos, os 

princípios que auxiliam a navegação e as acções de wayfinding em espaços virtuais 

são os mesmos que auxiliam os comportamentos e experiências correspondentes em 

espaços reais, e que podem ser implementados através de projectos de arquitectura, 

urbanismo ou outros media espaciais.O futuro da investigação em cognição espacial e 

mapeamento cognitivo está intimamente relacionado com o desenvolvimento destas 

tecnologias digitais e de informação. 

Se a arquitectura tinha perdido o seu papel de difusora de informação, com o 

desenvolvimento do livro (Victor Hugo 1831), poderá agora voltar a reconquistá-lo? 
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 Apontamos finalmente alguns tópicos de trabalho futuro, resultantes da 

dissertação aqui apresentada: 

(1) analisar e compreender como desenvolvimento das tecnologias digitais e 

de informação está a alterar profundamente a natureza da realidade, 

globalmente e não apenas nas sociedades desenvolvidas, reconfigurando a 

interrelação entre ambientes reais, virtuais e mistos; 

(2)  desenvolver metodologias para extrair mapas cognitivos e analisar o 

espaço-tempo através destas tecnologias digitais e de informação, dos 

seus dispositivos instrumentais (e.g. smartphones, tablets, phablets, wrists, 

glasses, watches, things) e da interacção e interconectividade entre eles 

(e.g. Internet, Internet of Things); 

(3) desenvolver instrumentos e aplicações que possam combinar o potencial o 

do desenho de esquiço gestual com as tecnologias digitais e de informação, 

seja para navegação e acções de wayfinding no ambiente envolvente, seja 

para espoletar processos cognitivos nos humanos que lhes permitam ser 

mais inovadores e criativos. 
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4 GLOSSÁRIO 

Algoritmo: Conjunto finito e ordenado de regras ou instruções, em geral expresso 

matematicamente ou através de uma linguagem simbólica (linguagem algorítmica), 

destinado a resolver um problema específico. São algoritmos os processos utilizados 

para efectuar operações algébricas elementares, bem como muitos programas ou sub-

rotinas de computador. O que distingue um algoritmo de uma heurística é o facto de o 

primeiro assegurar que a solução do problema é, quando exista, atingida num número 

finito de passos (GASPAR 2008, p. 11).  
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Análise: Decomposição de um todo nas suas partes, quer materialmente (e.g. análise 

química), quer idealmente, em que a definição é a análise dum conceito. Em estética e 

nas artes, analisar é traduzir, decompondo e reconstituindo a cadeia de proposições, 

através do método de regressão, opondo-se à progressão da síntese. Em arquitectura 

diz-se analítico o processo de triagem dos signos que enformam a ideia ou forma 

original (RODRIGUES et al. 1990, p. 27). 

Anamorfose cartográfica: Transformação cartográfica espacial em que a forma dos 

objectos é  distorcida, de forma a realçar o tema. Numa das modalidades, a áea das 

unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao 

respectivo valor, mantendo-se as relações topológicas entre unidades contíguas. 

Noutra modalidade, a distorção do espaço é realizada de acordo com o valor de certos 

tipos de relação espacial entre lugares, tais como a distância ao longo das estradas ou 

o tempo que essa distância leva a percorrer (GASPAR 2008, p. 19). 

Axónio: A fibra de output do neurónio que é geralmente única. Cada axónio pode 

fazer contacto (fazer sinapse) com os dendritos de muitos outros neurónios e pode 

desta forma disseminar sinais (DAMÁSIO 2003, p. 361). 

Base de dados: Colecção de dados armazenados num computador, organizada 

segundo um certo modelo, o qual descreve as características das entidades 

representadas e as relações entre elas. Esta estrutura é, em princípio, concebida de 

modo a facilitar o acesso aos dados e a sua exploração (GASPAR 2008, p. 42). Nas 

ciências computacionais, entende-se por uma base de dados uma colecção estrutural 

de dados, e estes podem ser organizados em vários tipos para uma rápida procura e 

recuperação por um computador: hierárquica (e.g. em árvore), em rede, relacional ou 

orientada para objectos (e.g. classes hierárquicas que adquirem propriedades de 

outras classes na mesma cadeia). Os novos media  favorecem a base de dados como 

forma-chave de expressão cultural da era dos computadores, e a especificidade do 

medium digital e da programação informática dá origem a um novo algoritmo cultural: 

realidade > media > dados > base de dados, num mundo contemporâneo que se nos 

apresenta como uma interminável e desestruturada colecção de imagens, textos, e 

outros registos de dados. Independentemente de os objectos de novos media (e seus 

interfaces) se apresentarem a si próprios (e aos seus utilizadores) como narrativas 

lineares, narrativas interactivas, bases de dados ou qualquer outra coisa, na sua 

constituição, no nível da organização do material, são todos bases de dados. A 

experiência destas colecções computarizadas é bastante distinta da visualização de 

um livro, de um filme ou de uma planta arquitectónica (MANOVICH 2001, pp. 64 -70).   



105 
 

Carta: Representação simbólica, geralmente plana, da superfície da Terra ou de outro 

corpo celeste, e dos fenómenos aí localizados, sendo que na terminologia portuguesa, 

a distinção entre mapa e carta não está consolidada: mapa é um termo de utilização 

comum, aplicável à generalidade das representações cartográficas, enquanto carta é 

especialmente usado no âmbito da cartografia topográfica e náutica. Em alguns casos, 

como o das cartas náuticas, a carta é constituída por uma única folha de papel; 

noutros, como o da maioria das cartas topográficas de escala intermédia, por um 

conjunto de folhas, designado por série cartográfica, que partilham a mesma escala e 

sistema de projecção. As cartas de papel têm vindo a ser complementadas, e em 

alguns casos substituídas, pelas cartas digitais, constituídas por bases de dados que 

podem ser impressas em papel ou visualizadas em ecrãs (tanto em dispositivos fixos 

como em dispositvos móveis), e acompanhadas por ferramentas que facilitam a sua 

exploração. Os sistemas de informação geográfica vieram, por outro lado, pôr à 

disposição do utilizador comum a capacidade de construir cartas adaptadas aos seus 

propósitos (GASPAR 2008, p. 57). 

Cartografia: Ciência e arte de desenhar, segundo determinados sistemas de 

projecção e escala, a totalidade ou partes da superfície terrestre num plano, ou seja, 

traçar cartas ou mapas geográficos em reprodução bidimensional ou até tridimensional 

(RODRIGUES et al. 1990, p. 74). Em Portugal, o termo foi sugerido pelo Visconde de 

Santarém, Manuel Francisco de Leitão e Carvalhosa (1791-1856), embora se saiba 

hoje que já tinha sido previamente utilizado na Europa (GASPAR 2008, p. 75). 

Cartograma: Processo gráfico de representar num sector de um mapa ou de uma 

carta os dados característicos correspondentes à área considerada (RODRIGUES et 

al. 1990, p. 74). Esta representação cartográfica é esquemática, tendo em conta que a 

escala e posições relativas dos objectos são aproximadas, ou deliberadamente 

distorcidas, de modo a realçar o fenómeno representado, respeitando geralmente as 

relações topológicas entre eles. Difere da anamorfose cartográfica pelo facto de se 

manterem inalteradas a forma e dimensões exteriores (GASPAR 2008, p. 77).  

Cerebelo: Uma espécie de mini-cérebro colocado na parte posterior do macro-

cérebro. Tal como o cérebro propriamente dito, o cerebelo tem dois hemisférios, 

esquerdo e direito, sendo cada um coberto por um córtex. O cerebelo tem a ver com o 

planear e a execução dos movimentos, e é indipensável para os movimentos de alta 

precisão. Pensa-se que o cerebelo possa estar também envolvido nos processos 

cognitivos, e sabe-se que desempenha um papel no executar e sintonizar das 

respostas emocionais (DAMÁSIO 2003, p. 361). 
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Ciências cognitivas conjunto de disciplinas (e.g. filosofia, psicologia, inteligência 

artificial, linguística, antropologia, neurociências) que procuram, de uma forma 

contemporânea, interdisciplinar e com base empírica (tratando os processos mentais 

como um reflexo da informação recebida do exterior), responder a questões 

epistemológicas antigas, particularmente aquelas respeitantes à natureza do 

conhecimento (humano ou não humano), os seus componentes, as suas fontes e os 

seus desenvolvimentos (GARDNER 2002). 

Córtex cerebral: O manto que recobre o cérebro (que resulta da combinação dos 

hemisférios esquerdo e direito). O córtex recobre as superfícies cerebrais de uma 

forma completa, incluindo aquelas que estão localizadas na profundidade dos regos, 

fissuras e sulcos e que dão ao cérebro a sua aparência corrugada. O córtex cerebral 

está organizado em camadas celulares paralelas à superfície do cérebro, e cada 

camada é constituída por neurónios que recebem e enviam sinais de outros neurónios 

(tanto de outras regiões do córtex cerebral como de outros pontos do sistema nervoso) 

(DAMÁSIO 2003, pp. 361 - 362). 

Declinação magnética: O ângulo, num determinado local e num determinado 

momento, entre as direcções do norte geográfico e do norte magnético. A declinação 

magnética varia de lugar para lugar à superfície da Terra, e também ao longo do 

tempo (GASPAR 2008, p. 105).  

Diagrama: Representação gráfica de determinado tema / assunto, e também pode 

significar representação esquemática de um traçado / percurso (RODRIGUES et al. 

1990, p. 106).  

Engenharia reversa: é o processo de extrair conhecimento ou desenhos para 

qualquer coisa feita pelo homem, e a sua utilização parece vir já desde a revolução 

industrial (EILAM 2005, pp. 3 - 4). É um processo de análise de um artefacto (e.g. um 

aparelho eléctrico, um programa de computador) e dos detalhes que o compõem a si e 

ao seu funcionamento, geralmente com a intenção de criar um novo aparelho ou 

programa, descobrindo assim o seu funcionamento (WIKIPEDIA/Reverse_engineering, 

acedido em 24-02-2014). 

Espaço euclidiano: Um espaço no qual pode ser estabelecido um sistema de 

coordenadas, e em que a distância entre dois pontos se define como a raiz quadrada 

da soma dos quadrados das diferenças entre as respectivas coordenadas (GASPAR 

2008, p. 136).  
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Enzimas: Moléculas proteicas que servem de catalizadores para diversas reacções 

bioquímicas (DAMÁSIO 2003, p. 362). 

Estética: A palavra foi utilizada em 1750 por Alexander G. Baumgarten (1714–1762) 

no título da sua obra sobre a análise da formação do juízo do gosto. Disciplina 

filosófica que exercita a sua reflexão sobre a experiência, o sentido e a dialéctica do 

belo, o universo da estética, o juízo estético, o valor e as categorias de beleza. Ocupa-

se também, como filosofia da arte, das funções da arte, das finalidades artísticas, e da 

sistemática das artes (RODRIGUES et al. 1990, p. 124).  

Expressão: No seu sentido geral, acção de exprimir, isto é, de constituir um dado 

presente e objectivo correspondente de modo analógico a uma realidade longínqua, 

escondida ou secreta. Também se pode referir aos meios através dos quais um artista 

comunica o partido estético que assume, os seus sentimentos, ideias e visão interior 

(RODRIGUES et al. 1990, p. 126).  

Fractal: Numa figura ou estrutura física, padrão geométrico que se repete, de forma 

mais ou menso idêntica, em escalas sucessivamente maiores. Existem vários 

exemplos de fractais na natureza. Um dos mais conhecidos é a linha de costa, cujo 

aspecto geral e complexidade geométrica se conservam, à medida que porções mais 

pequenas são sucessivamente ampliadas. Por esta razão, faz ouco sentido falar-se do 

comprimento da linha de costa entre dois quaisquer pontos sem especificar a escala 

em que a medição foi efectuada, já que o comprimento será tanto maior quanto menor 

for a unidade de medida utilizada (GASPAR 2008, p. 153). No seu primeiro livro e 

bestseller internacional ‘Chaos: Making a New Science’, James Gleik constatava o 

desenvolvimento de uma nova ciência de caos e complexidade, e introduziu o conjunto 

de Mandelbrot e a geometria fractal para uma audiência mais vasta, assim como o 

efeito borboleta (WIKIPEDIA/James_Gleick, acedido em 24-02-2014). No entanto, a 

palavra fractal tem, muitas vezes, diferentes conotações para as pessoas comuns 

(mais familiarizadas com a arte fractal) e para os matemáticos, uma vez que a 

concepção matemática é difícil de formular mesmo nos dias de hoje 

(WIKIPEDIA/Fractal, acedido em 24-02-2014). 

GIS: Sistema de informação geográfica (do inglês Geographical Information System). 

Em sentido geral, um sistema de informação dedicado à modelação de fenómenos 

geográficos, isto é, uma concretização de um modelo geográfico conceptual (tanto os 

analógicos como os modelos digitais). Em sentido estrito, um conjunto coerente de 

hardware, software, e dados e pessoal, destinados a adquirir, armazenar, actualizar, 

manipular, analisar e apresentar informação georreferenciada (GASPAR 2008, p. 299).  
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GPS: Sistema de radioposicionamento global (do inglês Global Positioning System), 

baseado num conjunto de satélites, mantido pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos da América. O primeiro foi lançado em 1978, e o sistema foi dado 

como operacional em 1994, com o lançamento do 24º satélite. O segmento espacial 

consta de um conjunto de 24 satélites, a uma altitude de 20 200 km, com períodos 

orbitais de 12 horas. A actual exactidão do sistema é de 8 - 20 m (95%). O GPS 

baseia-se na medição do intervalo de tempo que medeia entre a emissão de um sinal, 

pelo satélite, e a recepção pelo utilizador. Para se obter uma posição são necessárias, 

pelo menos, observações de três ou quatro satélites, conforme o utilizador se encontre 

à superfície da Terra ou numa aeronave (GASPAR 2008, pp. 163 - 164).  

Informação: O significado atribuído aos dados (GASPAR 2008, p. 178). Ver também 

as definições apresentadas para Visualização e Visualização de Informação.  

Loxodrómia: Linha à superfície da Terra que faz um ângulo constante com os 

meridianos, espiralando em direcção aos pólos, sem os alcançar. Este facto foi 

assinalado, pela primeira vez, em 1537, pelo matemático português Pedro Nunes. A 

loxodrómia só coincide com a ortodrómia sobre os meridianos, e o Equador. É o tipo 

de trajecto utilizado, normalmente, em navegação marítima, dado o facto de o rumo 

ser constante e de a sua representação, na projecção de Mercator, ser um segmento 

de recta. O facto de não constituir, em geral, o caminho mais curto entre dois pontos é 

pouco relevante na maioria das situações (GASPAR 2008, p. 200). 

Lesão: Uma área circunscrita de destruição do sistema nervoso central ou de um 

nervo periférico. As lesões mais frequentes são causadas por isquémia (uma redução 

do fluxo sanguíneo) ou por um traumatismo mecânico (DAMÁSIO 2003, p. 362). 

Mapeamento: Termo genérico e ambíguo que designa a generalidade das actividades 

relacionadas com a produção cartográfica, bem como as operações de aquisição de 

dados geográficos de qualquer natureza, incluindo os levantamentos e aquisição de 

imagens de detecção remota (GASPAR 2008, p. 204).  

Massa cinzenta: Os sectores mais escuros do sistema nervoso central são 

conhecidos como ‘massa cinzenta’, enquanto que os mais claros são conhecidos 

como ‘substância branca’. A massa cinzenta corresponde aos corpos celulares dos 

neurónios, enquanto que a substância branca corresponde, sobretudo, aos axónios 

desses neurónios. A substância cinzenta pode estar organizada em camadas, tal 

como no cérebro e cerebelo, ou em núcleos, nos quais os neurónios estão 

organizados como se fossem cerejas dentro de uma taça (DAMÁSIO 2003, p. 362). 
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Navegação astronómica: A navegação que utiliza os métodos da astronomia, isto é, 

em que a posição do navio, ou aeronave, é determinada por observação dos astros 

(GASPAR 2008, p. 223). Apesar de ser utilizada há vários milénios por diferentes 

culturas espalhadas pelo mundo, importa salientar que em finais do século XV, o 

desenvolvimento da navegação astronómica e a introdução da escala de latitudes nas 

cartas de navegação foi devida quase exclusivamente aos portugueses, sendo depois 

seguidos pelos espanhois, ingleses e holandeses (MARQUES 1987, p.43), e estas 

inovações determinaram desenvolvimentos tecnológicos que se encontram presentes 

nos nossos dias, como por exemplo os sistemas de posicionamento global (GPS).  

Neurónio: A célula nervosa fundamental. Há neurónios de todas as formas e 

tamanhos, mas todos eles são formados por um corpo celular, a parte do neurónio que 

dá o tom escuro à massa cinzenta, e por uma fibra de saída (‘fibra de output’) que é o 

axónio. Os neurónios recebem geralmente sinais (input) dos dendritos, fibras que mais 

se parecem com uma pequena árvore e que têm origem no corpo celular. Mas o 

sistema nervoso central é também constituído por células gliais. As células da glia 

constituem uma estrutura de suporte para os neurónios e apoiam o seu metabolismo 

(DAMÁSIO 2003, pp. 362 - 363). 

Neurotransmissores e neuromoduladores: Moléculas libertadas pelos neurónios 

que excitam ou inibem a actividade de outros neurónios (e.g. o glutamato, o ácido 

gamma-amido-butírico), ou modulam a actividade de grupos de neurónios (e.g. a 

dopamina, a serotonina, a norepinefrina, a acetilcolina) (DAMÁSIO 2003, p. 363). 

Núcleos: Os núcleos podem ser grandes (que incluem o caudado, o putamen, e o 

pálido, cujo conjunto forma os gânglios da base) ou pequenos (o hipotálamo ou o 

tronco cerebral, e a amídgala, um conjunto de pequenos núcleos, escondido na 

profundidade do lobo temporal) (DAMÁSIO 2003, p. 363). 

Paisagem: Aspecto geral de uma região, incluindo os componentes naturais e 

artificiais (GASPAR 2008, p. 238). 

Posencéfalo basal: Uma colecção de pequenos núcleos colocados em frente e por 

baixo dos gânglios da base. Estes núcleos estão empenhados na execução de 

comportamentos regulatórios tais como as emoções, e desempenham também um 

papel na aprendizagem e na memória (DAMÁSIO 2003, p. 363). 

Potencial de acção: A corrente eléctrica conduzida no axónio de cada neurónio, que 

começa no corpo celular do neurónio e caminha para os ramos diversos em que o 

axónio caminha (DAMÁSIO 2003, p. 363).  
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Sinapse: A região macroscópica onde o axónio de um neurónio faz contacto com 

outro neurónio, por exemplo, a região onde o axónio de um neurónio faz contactos 

com os dendritos de outro neurónio. Anatomicamente, uma sinapse tem mais a ver 

com um fosso do que com uma ponte. A ligação sináptica é estabelecida pela 

libertação do lado do axónio, de moléculas de um neurotransmissor. As moléculas do 

neurotransmissor são a consequência do impulso eléctrico que caminhou ao longo do 

axónio e actuam sobre receptores do neurónio seguinte levando, dessa forma, à 

activação desse neurónio seguinte (DAMÁSIO 2003, pp. 363 - 364). 

Sistema nervoso central: O agregado que é constituído pelos hemisférios cerebrais, 

cerebelo, diencéfalo, tronco cerebral, e espinal medula (DAMÁSIO 2003, p. 364). 

Sistema nervoso periférico: O conjunto de todos os nervos que saem e entram do 

sistema nervoso central (DAMÁSIO 2003, p. 364). 

Substância negra (substantia nigra): Um dos pequenos núcleos do tronco cerebral 

que produz dopamina e envia dopamina para os núcleos da base. A dopamina é 

indipensável para o movimento normal mas desempenha também um papel nos 

mecanismos da recompensa (DAMÁSIO 2003, p. 364). 

Território: Unidade geográfia espacial na qual se situam as comunidades humanas, 

tal como os estados e as regiões administrativas (GASPAR 2008, p. 314). 

Tronco cerebral: Uma colecção de pequenos núcleos e feixes de fibras nervosas 

colocada entre o diencéfalo (o conjunto formado pelo tálamo e pelo hipotálamo) e a 

espinal medula. Os núcleos do tronco cerebral trabalham para a regulação da vida, por 

exemplo, a regulação do metabolismo. A execução das emoções depende de vários 

desses núcleos. A lesão dos núcleos da parte superior e posterior do tronco cerebral 

leva à perda da consciência, e notavelmente ao estado de coma. O tronco cerebral é 

também uma região essencial para o trajecto dos feixes nervosos que caminham do 

cérebro para o corpo e vice-versa (DAMÁSIO 2003, p. 364). 

Visualização: A utilização de representações (visuais, interactivas, e suportadas por 

computador) de dados para amplificar a cognição (CARD. et al. 1999, p. 6). A partir da 

década de 1970, deixou de significar uma construção interna da mente para passar a 

ser um artefacto externo para auxiliar a tomada de decisões (WARE 2004, pp. 2 - 4 ). 

Visualização de informação: A utilização de representações (visuais, interactivas, e 

suportadas por computador) de dados abstractos para amplificar a cognição (CARD. et 

al. 1999, pp. 6 – 8). 
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A 

O corpo de trabalho principal realizado através da revisão da literatura e a sua 

sistematização, permitiu caracterizar o estado da arte do mapeamento cognitivo no 

início do século XXI, reflectir sobre diferentes formas de representação do espaço-

tempo e participar na discussão sobre o papel das novas tecnologias digitais e de 

informação no processo de projecto em arquitectura. Este último ponto foi atingido 

com bastante sucesso, através de comunicações e publicações em conferências 

internacionais, onde tivemos oportunidade de valiar a utilidade deste estudo. 



138 
 

 Desta forma, a nossa participação nessa discussão, cristalizou-se através de: 

HENRIQUES, Diogo Pereira – Exploring space time through smart devices. 

Lisboa: apresentação aceite em ‘9th Global Conference Cybercultures 

Exploring Critical Issues’, 14-16 de Maio 2014. 

HENRIQUES, Diogo Pereira -  O (re)verso da paisagem: percepção e cognição 

espacial auxiliada por sistemas de posicionamento global (GPS). In O 

(re)verso da paisagem – filosofias da pobreza e da riqueza (CD-ROM). 

Lisboa: Centro Editorial e de Comunicação da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa, 2013a, 8pp. 

_______. - Space time information on display: smart devices and spatial cognition. 
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informação (TIs). In Jorge, José Duarte Gorjão, org. - Para uma ética do 

território. Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, 

2013c, pp.75-84. 

_______.  - O (re)verso da paisagem: percepção e cognição espacial auxiliada por 

sistemas de posicionamento global (GPS). In Jorge, José Duarte Gorjão, org. - 

O (re)verso da paisagem - filosofias da pobreza e da riqueza. Lisboa: 

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, 2013d, pp.125-132. 

  

Apresentamos ainda um primeiro texto, realizado no segundo ano da 

licenciatura em arquitectura, que analisava como algumas tecnologias de análise e 

medição, desenvolvidas noutros domínios do conhecimento para registar a realidade, 

se tinham tornado ferramentas utilizadas pelos arquitectos para procurar formas e 

geometrias mais livres no espaço e nos meios. Apesar de não estar circunscrito nos 

limites temporais desta disssertação, já abordava como a dimensão temporal e as 

novas tecnologias digitais influenciam as estratégias de concepção em arquitectura: 

HENRIQUES, Diogo Pereira - A quarta dimensão na concepção da 

arquitectura. Lisboa: apresentado no Colóquio Geometria e Concepção, 

Auditório CUBO na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa, 1999. 
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Apresentamos em seguida estes resumos ou artigos/capítulos, em formato 

draft e tendo em conta que as publicações aqui anexadas podem permitir a 

disseminação a um público mais alargado, servindo apenas para fins académicos. 
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Resumo aceite 

Exploring space time through smart devices 

Abstract: 

In the last decades we have witnessed a growing adoption of information technologies, 

aiding navigation and solving other problems in both urban and non urban 

environments, through digital media such as smart devices connected to internet (e.g. 

via WiFi, 3G, 4G), global positioning systems (e.g. GPS, GLONASS, Galileo, 

Compass) and location-based services (LBS) (McLUHAN 1964, MONTELLO 2001, 

MONTELLO & RAUBAL 2012).  

About this ubiquitous presence of smart devices, Ron BURNETT (2012) suggests that 

‘(...) the interface between reality and human perception has shifted from our eyes to 

eyes/screens/events/experiences/screens (...)’ in a ‘(...) vast and expanding process of 

annotation and visualization (...)’ that involves multiple layers of new ‘interface realities.’ 

He argues that this process ‘(...) now defines experiences according to the strenght 

with which they have been recorded (...)’, and that the image files captured, viewed, 

and saved in smart devices influence the formation of the environmental image, not 

only for the individual, but also for the collective.  

Can these smart devices, such as smartphones, tablets and phablets, mediate and 

augment reality without leaving its own digital tracks over the Territory? Can the 

external imagery produced by these smart devices in social media be called an artificial 

memory and can it enhance human though processes? In this paper we analyze how 

these devices are changing us and our surrounding environment, examining recent 

research and applications on dynamic spatial cognition.  

We try to show that information technologies can transform human navigation 

strategies, but  also can extend our imagination and communication skills. We also 

conclude that the use of smart devices can play a significant role for a sustainable 

development, although we are witnessing a deep change of the nature of reality. 

 

 



Esta conferência inter- e multi-disciplinar pretende examinar, explorar e envolver-se 

criticamente com os aspectos e implicações criadas pela crescente adopção das 

tecnologias de informação para a comunicação inter-humana. O projecto focar-se-á na 

apreciação o impacto contínuo dos cybermedia emergentes para comunicação e 

cultura humanas. Em particular a conferência incentivará igualmente debapes teóricos 

e práticos que envolvem os contextos culturais dentro dos quais os avanços dos meios 

cibernéticos e tecnológicos estão a ocorrer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUCTION 
 
In this last decade, we have witnessed an exponential 
development of space time technologies that play an 
essential role in our daily lives, aiding navigation 
and solving other problems in both urban and non 
urban environments, through digital media such as 
smart devices connected to internet (e.g. via WiFi, 
3G, 4G), global positioning systems (e.g. GPS, 
GLONASS, Galileo, Compass) and location-based 
services (LBS). 

Lynch (1960) argued that the cities’ imageability 
could guide the spatial behavior and experiences of 
its inhabitants. The ease with which the interrelation 
of the city’s elements (paths, edges, districts, nodes 
and landmarks) could be recognized and organized 
into a coherent pattern, was not only the result of 
several external characteristics, but also a product of 
its inhabitants, the memory of their past experiences, 
and the symbolic devices by which they oriented 
themselves in the city’s environment. For example, 
Lynch recognized that the diagrammatic map of an 
underground transportation system could structure 
and build the identity of a metropolitan city like 
London (see also Monteiro 2008), and this can be 
seen today in both western and eastern metropolises. 

Nowadays, smart devices with interactive applica-
tions support the performance of several categories 
of tasks in distinct situations (e.g. cities, natural 
parks, neighborhoods, airports, hospitals, museums, 
schools, and retail), adjusting to external change and 
producing, through digital display, both external and 
internal imagery of our surrounding environment. 
Through interactive representations of complex and 
temporally extended patterns of data to amplify not 
only human perception but also cognition, these 
smart devices are opening new possibilities for de-
sign innovation and business opportunities. 

Can the images captured, viewed and saved in 
smartphones, tablets and other interactive touch 

screens enhance our thought processes? It is possible 
to develop human spatial cognition with these smart 
devices, combining design innovation with social, 
environmental and economical issues? We examine 
recent research and applications for spatial cognition 
and digital media, and we try to establish a relation 
between space time information display on smart 
devices, as external imagery, and a philosophical 
tradition that combines mental imagery with thought 
processes. We also suggest some clues regarding 
possibilities of innovation in the use of these smart 
devices. Finally we draw some conclusions on how 
the use of smart devices in our daily lives can play a 
significant role for a sustainable development. 

2 APPLICATIONS FOR SPATIAL COGNITION 
 
Montello & Raubal (2012) define human spatial 
cognition as the area of research that analyses activi-
ties that involve explicit or potentially explicit men-
tal representations of space. While some functions of 
spatial cognition are used to solve primarily prob-
lems that involve spatial properties (e.g. location, 
size, shape, connectivity, direction, overlap, hierar-
chy, distance, dimensionality, pattern) as their core 
component, human spatial cognition plays a signifi-
cant role in the performance of several categories of 
tasks such as: (1) location allocation, (2) using spa-
tial language, (3) acquiring and using spatial 
knowledge from direct experience, (4) imagining 
places / reasoning with mental models (5) using spa-
tially symbolic iconic representations and also (6) 
wayfinding as part of navigation. They also suggest 
some important application areas for spatial cogni-
tion research such as: (a) location-based services 
(LBS), (b) geographic and other information sys-
tems, (c) information display, (d) architecture and 
planning, (e) personnel selection and (f) spatial edu-
cation (Montello & Raubal, 2012, Montello, 2001; 

Space time information on display: smart devices and spatial cognition   

D.P. Henriques  
Faculty of Architecture, Technical University of Lisbon, Portugal 

 

ABSTRACT: Smart devices play an essential role in our lives, aiding navigation and solving other problems 
in both urban and non urban environments. In this paper, we analyze how these devices, such as smartphones, 
tablets and other interactive screens, are changing human spatial cognition of our surrounding environment. 
We examine recent research and applications for spatial cognition, and we establish a relation between space 
time information display on smart devices, as external imagery, and an ancient philosophical tradition that 
combines mental imagery with thought processes. We also suggest clues regarding possibilities of innovation. 
We conclude that the use of these devices can play a significant role for a sustainable development through 
energy and resource efficiency in a mediated reality. In this ubiquitous presence of smart devices, we can also 
consider software as a material that combines design innovation with social, environmental and economical 
issues, still relevant in mobile information societies.  



see also Dolins & Mitchell, 2010, for a comparative 
view between human and non-human animal spatial 
cognition; Ishikawa et al. 2008 and Wessel et al. 
2010, for comparative studies between navigation 
with GPS-based mobile devices, direct experience of 
routes and paper maps; and Henriques, 2013, for a 
view on how GPS-based mobile devices change both 
external and internal imagery).  

We can see today digital display apps running on 
smart devices (whether commercial or non-
commercial) for all the application areas suggested 
above. For example, almost every area of the planet 
is covered by digital and interactive maps accessible 
via internet and it is possible to say that, in recent 
years, this application area of spatial cognition 
through information systems apps plays a substantial 
role in the smart devices market: Apple decided to 
compete with Google, by developing their system of 
interactive maps to be installed on their own devices. 
Also in architecture and planning, several institu-
tions and companies are developing databases of fu-
ture projects that can be experienced on site (e.g. 
SARA Nai in the Netherlands), and also of existing 
urban areas to be promoted  (e.g. Dashilar app for 
Beijing Dashilar District in China) through digital 
display on smart devices. These applications com-
bine design innovation with social, environmental, 
and economical issues, while developing human spa-
tial cognition through the mediation between digital 
space time information on display, in smart devices, 
and existing physical reality.  

3 MEMORY, IMAGERY AND MEDIA 

About this ubiquitous presence of smart devices, 
Burnett (2012) suggests that ‘the interface between 
reality and human perception has shifted from our 
eyes to eyes/screens/events/experiences/screens’ in a 
‘vast and expanding process of annotation and visu-
alization’ that involves multiple layers of new inter-
face realities. He argues that this process ‘now de-
fines experiences according to the strength with 
which they have been recorded’, and that the image 
files captured, viewed, and saved in smart devices 
influence the formation of the environmental image, 
not only for the individual but also for the collective. 
Can the external imagery produced by smart devices, 
be called an artificial memory? Can it enhance our 
thought processes? 

3.1 Recalling the art of memory 

Although is not easy to define the meaning of 
mental imagery, Thomas (2010) suggests that ‘im-
agery experiences are understood by their subjects as 
echoes, copies, or reconstructions of actual percep-
tual experiences’ and ‘at other times they may seem 
to anticipate possible, often desired or feared, future 

experiences.’ Thomas also refers that ‘according to a 
long philosophical tradition’ mental imagery ‘plays a 
crucial role in all thought processes,’ like memory, 
visuo-spatial reasoning and creative thought. And he 
then recalls Aristotle, who saw images ‘as playing an 
essential and central role in human cognition, one 
closely akin to that played by the more generic no-
tion of mental representation in contemporary cogni-
tive science’ (Thomas, 2010). 

The ancient Greeks also developed a technique of 
impressing ‘places and images’ on memory known 
as method of loci, that could be described as follows: 
‘[the persons] must select places and form mental 
images of the things they wish to remember and 
store those images in the places, so that the order of 
places will preserve the order of things, and the im-
ages of the things will denote the things themselves, 
and we shall employ the places and images respec-
tively as a wax writing-tablet and the letters written 
on it’ Cicero, De Oratore, II, lxxxvi (Thomas, 2010, 
Yates, 1966). This ‘artificial memory is established 
from places and images’ Ad Herrennium, IV, and it 
was widely used, at that time, to organize memory 
(e.g. for speech) through the mental association and 
later promenade of real (or imaginary) architecture 
or urban spaces (Yates, 1966).  

Also referred above in the quote from Cicero was 
the wax writing-tablet employed by ancient Greeks 
and Romans (see Fig. 1), which consisted essentially 
in a tablet of wood covered with a layer of wax 
where it was possible to write using a stylus, and that 
could be erased and reused by warming its surface.  
 

 

 
Figure 1. Ancient greek man with a wax tablet. Excerpt from 
Painting by Douris (about 500 BC). Berlin, Staatliche Museen. 
Author: Pottery Fan. CC-BY.  



Cicero was describing an internal imagery process 
through an external annotation device that is not 
very far, at least in its essential form, from recent 
smart digital devices like laptops or tablets.  

In ancient Greece, this technique of the method of 
loci, also described like an artificial memory, was 
based on internal visual imagery, or visualization, to 
organize, store and recall information into coherent 
patterns. Contemporary research ‘has shown that 
even a simple and easily learned form of the method 
of loci can be highly effective,’ as well ‘as other im-
agery based mnemonic techniques’ (Thomas, 2010). 

3.2 Visuo-spatial representation and memory 

As we have seen, this new process of annotation and 
visualization is vast and in expansion. Ware (2004) 
argues that even the word visualization changed 
from ‘being an internal construct of the mind’ to ‘an 
external artifact supporting decision making.’ He 
goes on suggesting that in the 1970s this word was 
used as a construction of ‘a visual image in the 
mind’, while today visualization is more related to ‘a 
graphical representation of data or concepts’ (Ware, 
2004). The use of the term visuo-spatial sketchpad, 
coined by Baddeley & Hitch’s model of working 
memory in 1974 (Baddeley, 2000, see also Klauer & 
Zhao, 2004), and the sketchpad device, developed in 
1963 by Ivan Sutherland, also show how internal 
processes and external digital technology have been  
influencing each other for the last decades. Research 
is being carried to unify both. The development of 
human spatial cognition, through research and also 
through its multiple applications, is deeply related to 
the development of digital technologies and smart 
devices.  

Shelton & Yamamoto (2009) argue that although 
there is a need for a unifying theory in the spatial 
cognition literature, recent data shows that ‘individ-
uals rely heavily on visual information for spatial 
learning.’ They also conclude that ‘although we can 
clearly establish aspects of spatial representation that 
are not strictly visually dependent, it is clear that vi-
sion and visual memory play a significant role in 
many different aspects of spatial cognition.’ Jiang et 
al. (2009) argue that ‘visual memory allows us to 
maintain spatiotemporal continuity in this constantly 
changing environment. It enables us to visualize 
without actually seeing, and it helps us see things we 
already experienced more efficiently.’ Couldn’t we 
say the same thing about smartphones, phablets, tab-
lets, laptops and other smart devices? 

4 SKETCHES ON A MEDIATED REALITY 

In the last decades, information visualization has 
been an extremely successful area in both research 
and application domains, using several technologies.  

We highlight the personal art project, by Fernanda 
Viégas & Martin Wattenberg, Wind Map: accurate 
surface wind data, revised once per hour via NDFD 
(National Digital Forecast Database in the United 
States of America), is visualized online through a 
delicate tracery of visual motion. Although it was 
conceived as an artistic exploration, implemented in 
HTML and JavaScript, this recent data viz project 
represents a beautiful example of the potential of 
software to externalize invisible dynamics.   

Most of the researches in data viz are focused on 
enhancing data analysis, through visualization, to 
clarify intuitive though processes. However, other 
features of information visualization, such as the 
concretization of mental models through visual dis-
play to verify ideas / hypotheses, or the organization 
and sharing of data, can also be developed in appli-
cations that aid users to perceive and understand 
space time information (Lau et al. 2009, Tory & 
Moller, 2004).  

Software implementation for digital display apps, 
running on smart devices, is evolving very fast and 
the same can be said for hardware. Micro-Electro-
Mechanical Systems (MEMS) and sensor technology 
are also being developed very fast (e.g. ambient light 
and proximity sensors, gyroscope, accelerometer, 
compass), broadening the sensing and tracking capa-
bilities of smart devices to captured and measure 
spatial properties (e.g. location, size, shape, connec-
tivity, direction, overlap, hierarchy, distance, dimen-
sionality, pattern).  

We are particularly interested in spatial cognition 
application areas concerned with spatial education, 
architecture and planning: visualizations of invisible 
dynamics and other space time data, sensed, imple-
mented and displayed on smart devices for terrain or 
building analysis, and virtual model visualization 
juxtaposed on site. The use of these devices, as 
sketchbooks, can fuel innovation on early stages of 
spatial media design process, but it can also enhance 
rigorous control over later stages of construction 
processes. We also foresee more possibilities to 
study, enhance, and externalize cognitive maps with 
smart devices, since they can support different views 
(in both allocentric and egocentered spatial systems). 

5 CONCLUSION 

In a mediated reality, space time information dis-
played with smart devices can play a significant role 
for a sustainable development. Both software and 
hardware research and applications are enhancing 
energy and resource efficiency: their autonomy, mo-
bility, connectivity, geo location and multitask capa-
bilities, if combined with a low cost to their users, 
can have an positive impact in low income countries 
and rapid growing economies, through a more open 
access to information, services and social media.   



We see such smart devices not only as generators 
of external imagery but also as an external artificial 
memory of mobile information societies - remember 
Facebook’s timeline or LinkedIn home? – that can 
amplify human perception and cognition, opening 
new possibilities for design innovation and business 
opportunities. They can enhance thought processes, 
but also the performance of several tasks that in-
volve spatial cognition, such as rigorous navigation 
or flâneur exploration.  

Smart devices can also be a valuable tool to foster 
innovation on spatial media design, for terrain or 
building analysis, and virtual model visualization 
juxtaposed on site.  

In this ubiquitous presence of smart devices, we 
can also consider software as a material that com-
bines design innovation with social, environmental 
and economical issues (particularly if there would a 
unification of operating systems, but maybe this 
would forget the economical issues of commercial 
business, and diversification strategies), still relevant 
in mobile information societies.   

Future work will be focused on spatial education, 
architecture and planning, both on research and apps 
of invisible dynamics and other space time data, 
sensed, implemented and displayed on such devices.  

 
 
 
 

 
 
Figure 2. Mediated Reality running on Apple iPhone.  
Author: Glogger. CC-BY.  
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O (re)verso da Paisagem: percepção e cognição espacial 
auxiliada por sistemas de posicionamento global (GPS) 

 

Diogo Pereira Henriques *  

 

Resumo 

 

Neste artigo analisamos como as tecnologias móveis de navegação baseadas em 

GPS (Global Positioning System) têm potenciado, nas últimas décadas, a percepção e a 

cognição espacial humana sobre a Paisagem.  

Podemos entender estas tecnologias como uma ilusão sustentada materialmente 

que nos permite a percepção da Paisagem como dispositivo espacial de representação? 

Podemos argumentar que estas tecnologias possibilitam a percepção e cognição espacial 

de uma Realidade aumentada, ou mesmo de uma Paisagem aumentada, assegurando 

um modo de vida sustentável? Sendo assim, elaboramos uma revisão da literatura e 

selecionamos uma amostra de imagens que ilustram este argumento sob diferentes 

pontos de vista.  

Concluímos que estas tecnologias GPS amplificam a percepção e a cognição 

espacial da Paisagem, através da indução de mudanças de comportamento nas 

estratégias de navegação, e também na configuração de representações internas (e.g., 

imagens mentais visuais ou de outro tipo) e representações externas (e.g., mapas, 

visualizações e outros produtos espaciais, particularmente no campo das aplicações de 

software para equipamento móveis) que demonstram subjectividade e expressividade. No 

reverso desta Paisagem aumentada, estas tecnologias também podem paradoxalmente 

condicionar o desenvolvimento da percepção e da cognição espacial humana, isto é, 

diminuindo a nossa experiência e existência na/fora da realidade. 
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1. Introdução 

O desenvolvimento de media digitais, tais como as tecnologias móveis de 

navegação baseadas em GPS (Global Positioning System), está a possibilitar novas 

experiências e usos de aplicações que envolvem a percepção e cognição espacial 

humana, possibilitando desta forma uma reconceptualização da Paisagem. 

Estes dispositivos móveis receptores de GPS fornecem ao utilizador informação 

actualizada sobre a sua localização no Território, bem como outras informações de 

relevância global ou local sobre rotas e destinos, através da combinação de sinais de 

distância e de tempo absoluto recebidos por satélites geoestacionários que orbitam em 

torno da Terra. Na última década, estes dispositivos tornaram-se mais acessíveis, tanto 

pela sua dimensão como pelo seu custo reduzido, e são utilizados na navegação tanto 

em meios urbanos como não-urbanos (e.g., entusiastas do ar livre, caminhantes, 

condutores de bicicletas, automóveis e barcos, redes de transportes públicos) 

(MONTELLO, 2001).  

Estas tecnologias móveis baseadas em GPS estão muitas vezes combinadas com 

outros tipos de redes (e.g., Internet) permitindo uma disponibilidade de informação que 

está a alterar as experiências e comportamentos das pessoas no espaço e no tempo, em 

meios urbanos e não-urbanos. Genericamente designados de LBS (Location-Based 

Services), estes serviços baseados na localização abrangem ferramentas e serviços 

geoespaciais que suportam os utilizadores na tomada de decisões espácio-temporais em 

tempo real para diversas finalidades (e.g., um encontro de amigos, a resposta a uma 

emergência). Este suporte aos utilizadores é materializado sob diferentes formas de 

representação, que podem ir desde instruções escritas ou mapas, e sobreposição de 

informação sobre imagens da envolvente (obtidas através de câmaras digitais integradas 

nos dispositivos móveis) ou sobre a envolvente (através de projectores ou outros tipos de 

dispositivos electrónicos). Recentemente, os dispositivos móveis integram também outros 

componentes (e.g., bússolas digitais, giroscópios) que possibilitam serviços baseados na 

orientação, designados de OBS (Orientation-Based Services). Estas tecnologias têm 

proliferado ao longo das últimas décadas, permitindo que as sociedades desenvolvidas se 

tornem ‘sociedades de informação móvel’ (MONTELLO e RAUBAL, 2012). 

Em 2 consideramos duas estratégias distintas de navegação no espaço tempo, 

analisamos em 3 algumas características da Paisagem Aumentada e em 4 algumas 

configurações desta em representações externas e internas. Finalmente em 5 discutimos 

possíveis implicações destas novas tecnologias na percepção e cognição espacial 

humana da Paisagem, nomeadamente no seu reverso, e apresentamos algumas ideias 

para trabalho futuro.   

2. Estratégias de Navegação 

 Destacamos duas estratégias distintas de abordar a navegação espácio-temporal: 

a) ‘integração de percurso’ e b) representação de uma estrutura referencial envolvente 

(que pode ser configurada de forma externa ou interna).  

A Carta do Pacífico Ocidental de Bartolomeu Velho (ver Fig. 1, p. 127), de 1560, 

sobrepõe habilmente estas duas estratégias de navegação: a) linhas de rotas 

direcionadas segundo os pontos cardiais (amplamente utilizada na navegação no Mar 

Mediterrâneo) e b) a estrutura em grelha de latitudes e longitudes desenvolvida pela 
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conjugação da experiência prática de navegação astronómica adquirida pelos marinheiros 

portugueses e pelo conhecimento desenvolvido por Pedro Nunes, no séc. XVI 

(MARQUES, 1987). 

Através da estratégia de integração de percurso, também designada de ‘rumo e 

estima’, o navegador actualiza a sua posição em relação a uma origem e a um tempo de 

viagem, sem gravar detalhes do percurso já seguido: uma vez que não existe 

necessidade de um traçado memorizado do percurso, redefinir a rota pode ser difícil ou 

impossível (GOLLEDGE, 1999). Utilizadores familiarizados com a navegação auxiliada 

por aparelhos receptores de GPS facilmente associam a sua utilização destas tecnologias 

com esta estratégia de integração de percurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – VELHO, Bartolomeu (c.1560) - Carta do Pacífico Ocidental (detalhe); In Portolan Atlas; 
manuscrito em pergaminho, Portugal. 

O mapeamento cognitivo é outro processo espacial relacionado com a segunda 

estratégia (de representação de uma estrutura referencial) e, apesar de não ser 

directamente observável, está implícita a sua existência quando um organismo soluciona 

determinados tipos de problemas espácio-temporais (ou outros), através da sua 

interacção com a Paisagem envolvente (GOLLEDGE, 1999).  

A utilização de telemetria com GPS tem possibilitado o registo dos percursos de 

longas distâncias navegados por aves marinhas e migrantes polares, ao longo das suas 

viagens. Estes estudos permitem visualizar as rotas utilizadas, identificar estratégias de 

navegação
1
 e investigar o papel que podem ter os marcos de referência na navegação de 

                                                           
1 Existem indícios que demonstram que algumas espécies migrantes navegam por integração de 
percurso ou rumo e estima, mas também existem indícios de utilização de mapas de grelhas por 
algumas espécies, mapas estes que se aproximam mais de estruturas referenciais envolventes. 
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longas distâncias destas espécies não-humanas (GOLLEDGE, 1999; HEALY e 

BRAITHWAITE, 2010).  

Podemos também avançar que estas novas tecnologias permitem visualizar novos 

padrões de experiências e comportamentos dos seres humanos no Território: as 

sociedades contemporâneas de informação móvel.  

3. Paisagem Aumentada
2
 

Este conjunto de ‘corpos celestes’ (ver Fig. 2) pode ser entendido como parte de 

uma ilusão sustentada materialmente, que nos permite a percepção da Paisagem como 

dispositivo espacial de representação: informação móvel a qualquer hora e em qualquer 

lugar, mas que não assegura, per se, um modo de vida sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – CMGLEE (2011) Comparação das órbitas de navegação dos diversos satélites [em linha]. 
Disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System> [17.12.2012]. 

Esta realidade aumentada sustenta os seus utilizadores com distintas formas de 

representação (e.g., instruções escritas ou mapas, sobreposição de informação sobre 

imagens da Paisagem envolvente ou sobre a Paisagem envolvente). No entanto nos 

últimos anos têm surgido diversos estudos que demonstram a ineficácia das tecnologias 

móveis baseadas em GPS, quando comparadas com mapas mais convencionais (em 

papel) ou descrições verbais, na navegação em meios-urbanos complexos. 

Estes estudos apontam, por exemplo, maiores distâncias percorridas nas viagens, 

maior número de paragens no percurso e menor precisão ao realizar um mapa de esboço 

                                                           
2 A dupla de arquitectos londrinos Smout Allen utilizou a expressão ‘Paisagem Aumentada’ como 
legenda de um desenho arquitectónico (uma planta de cobertura) integrante da sua proposta para o 
concurso público do Grande Museu Egípcio no Cairo, em 2002-2003. 
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da área percorrida, manifestando a configuração de mapas cognitivos menos 

consistentes. O tamanho do ecrã e a necessidade de atenção neste, bem como a 

experiência anterior na utilização destes dispositivos parecem justificar parcialmente esta 

ineficácia (ISHIKAWA, 2008; ver também WESSEL, 2010). Estaríamos no entanto a falar 

de uma Realidade mais diminuída do que aumentada, um outro reverso da Paisagem. 

Legibilidade e Estrutura referencial 

Uma estrutura referencial pode não servir apenas para orientação no movimento 

pela Paisagem, mas pode também servir como um enquadramento onde os indivíduos 

podem contribuir com seu conhecimento: um sistema ‘organizador de factos e 

possibilidades’ (LYNCH, 1994), onde o acesso à informação móvel permite o 

desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável, assegurando a legibilidade como 

factor crucial, tanto em configurações urbanas como não-urbanas. Quando as referências 

visuais da envolvente não estão presentes, isto é, quando não existe um fluxo visual de 

referências externas, as representações de tipo não visual (e.g., auditivo) podem ser 

determinantes e complementar os mapas mentais construídos predominantemente de 

forma visual (ver MONTEIRO, 2008 numa proposta de Paisagem não-visual para as 

redes de metropolitano). Seguindo este exemplo, também as aplicações desenvolvidas 

para estas tecnologias móveis de navegação baseadas em GPS, podem não se restringir 

à configuração de representações visuais (internas ou externas), e englobar outros tipos 

de representação não-visual. 

4. Representações Internas e Externas 

As instruções escritas e os mapas são artefactos universais e quase intemporais 

que nos permitem registar o conhecido e auxiliar a navegação nos territórios 

representados, mas na sua ausência, ou como complemento, os humanos utilizam 

representações internas ou memórias armazenadas dos ambientes experienciados 

(GOLLEDGE, 1999). Tanto as representações externas (directamente observáveis) como 

as internas (não directamente observáveis), revelam diferentes formas de adquirir, 

armazenar, recuperar, e manipular a informação sobre a Paisagem, e as tecnologias 

móveis de navegação baseadas em GPS estão a alterar tanto as estruturas e os 

processos de representação espácio-temporais internos, como também os externos.  

Fig. 3 e 4 – FUJIHATA, Masaki (1994) ‘Impressing Velocity’ (dois excertos de imagens) [em linha]. 
Disponível em <http://www.c3.hu/~masaki/proposal/index.html [17.12.2012]. 
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Fig. 5 – WOOD, Jeremy (2011) ‘Seeking Spaces in a Collaborative Map of Lisbon’ (excerto de 
imagem) [Em linha]. Disponível em <http://www.gpsdrawing.com/> [ 17.12.2012].   

 

Fig. 6, 7 e 8 – CRUZ, Pedro (2010) adaptado de ‘The Morphing City: Visualizing the absolute 

deviations of traffic velocities in Lisbon’ [em linha]; vídeo original disponível em <http://pmcruz.com/>  

[17.12.2012]. 

O uso de ‘representações visuais, interactivas, suportadas por computador, de dados 

abstractos para amplificar a cognição’ (CARD, 1999) tem-se desenvolvido de forma 

exponencial, na última década, transformando tanto as Artes como o Design, através da 

exteriorização de representações internas dos seus criadores e investigadores. Tem, no 

entanto, um potencial imenso, ainda por explorar, no que respeita à representação de 

dados espácio-temporais em meios urbanos e não urbanos, integrando factores de 

subjectividade e expressividade que possam representar melhor a cognição da Paisagem 

(e.g., ao nível de representações externas de representações internas) por diferentes 

utilizadores. 

 5. Conclusões e Trabalho Futuro 

Por um lado, estas tecnologias móveis de navegação baseadas em GPS 

amplificam a percepção e a cognição espacial da Paisagem. Esta amplificação induz 

mudanças de comportamento nas estratégias de navegação, e potencia, no nosso 

entender, a configuração de representações internas (e.g., imagens mentais visuais ou de 
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outro tipo), mas é necessário um maior desenvolvimento destas tecnologias para que 

possam melhor promover a compreensão espacial, sobretudo em ambientes urbanos 

complexos.  

Não temos qualquer tipo de dúvida ao afirmar que estas tecnologias estão a 

proporcionar o desenvolvimento de representações externas (e.g., mapas, visualizações 

e outros produtos espaciais, particularmente no campo das aplicações de software para 

equipamento móveis) que demonstram subjectividade e expressividade (essencial para 

os seres humanos), e parece-nos que existe um potencial de interactividade entre 

diferentes tipos de representações visuais e não-visuais. 

No reverso desta Paisagem Aumentada, estas tecnologias também podem 

paradoxalmente condicionar o desenvolvimento da percepção e da cognição espacial 

humana, isto é, diminuindo a nossa experiência e existência na realidade. São 

necessários, no nosso entender, mais estudos em situações reais, que possam integrar a 

visualização espácio-temporal e o desenvolvimento de mapas cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – WILCOX, Dominic (2012); Name GPS. In Variations on Normal; Londres, edição d’autor, 2012. 
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Territórios de informação:  

visibilidade e estética das tecnologias de informaç ão (TIs)  
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Resumo 

 

 

Neste artigo analisamos como a acessibilidade global às Tecnologias de 
Informação (TIs) tem manifestado uma profunda transformação do Território, através da 
construção das infra-estruturas necessárias para a sua disseminação (e.g. antenas, 
cabos, interfaces, satélites), e também pela alteração das estratégias de navegação e 
utilização, pelos indivíduos, dos espaços reais e virtuais.  

Pode este carácter da ordem definidora do Território caracterizar as diferentes 
disciplinas e ramos do conhecimento que usam as TIs como instrumento de análise? 
Pode esta Realidade Aumentada, entendida como princípio (des)organizativo de uma 
matriz intelectual, sobrepor-se ao Território existente e transmitir um discurso de poder? 
Sendo assim, elaboramos uma revisão de literatura recente e selecionamos uma amostra 
de projectos de modo a analisar, sob diferentes perspectivas, a visibilidade e estética 
destes novos territórios de informação.  

Concluímos que a proliferação de infra-estruturas das TIs têm impacto sobre a 
Paisagem e potenciam a degradação dos territórios enquanto bens comuns. Por outro 
lado, estas tecnologias (entendidas nas suas distintas vertentes de informação, 
comunicação, e dimensões virtuais) estão a alterar as estratégias de navegação e 
utilização dos territórios pelos indivíduos destas sociedades de informação móvel, 
conduzindo a uma transformação dos valores éticos e estéticos da contemporaneidade.  
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Introdução  

O desenvolvimento de media digitais tem proliferado ao longo das últimas décadas 
(nomeadamente através de diversas tecnologias móveis combinadas em redes, como 
sejam os sistemas de posicionamento global GPS, a Internet, ou o Multibanco ATM) 
permitindo que as sociedades desenvolvidas se tornem ‘sociedades de informação 
móvel’, mas também definindo uma nova ordem sobre o Território (McLUHAN, 1964; 
MONTELLO, 2001; MONTELLO e RAUBAL, 2012).  

No entanto, pode ser um pouco enganadora a visão de uma sociedade interligada 
em rede onde os fluxos de informação, inovação, produtos, capital, e pessoas se tornam 
preponderantes e os lugares se tornam meramente secundários. Em termos quantitativos 
o volume de fluxos entre localizações explodiu nas últimas décadas, mas a humanidade 
ainda necessita de lugares (e.g. para se estabelecer, sentir em casa, trabalhar, estudar, 
descansar, encontrar outras pessoas, receber e usar os produtos comprados online). 
Também a metáfora da ‘pegada ecológica’, que sugere que o planeta tem uma 
capacidade de carga finita em termos de unidades espaciais, reforça a importância da 
necessidade do Território (SPIEKERMANN e WEGENER, 2007). 

A acessibilidade às Tecnologias de Informação (TIs) tem, de facto, manifestado 
uma profunda transformação do Território através da construção das diversas infra-
estruturas necessárias para a sua disseminação (e.g. antenas, cabos, interfaces, 
satélites), e também pela alteração das estratégias de navegação e utilização dos 
espaços reais e virtuais, pelos indivíduos dessas sociedades de informação móvel.  

Pode este carácter da ordem definidora do Território caracterizar as diferentes 
disciplinas e ramos do conhecimento que usam as TIs como instrumento de análise? 
Pode esta Realidade Aumentada sobrepor-se ao Território e transmitir um discurso de 
poder? Através de uma revisão de literatura recente e da análise de alguns projectos, 
abordaremos distintos aspectos sobre a visibilidade e estética destes novos territórios de 
informação, procurando responder a estas questões. 

Na secção seguinte clarificamos em que consiste a infra-estrutura das TIs, e como 
esta transforma o Território. Depois abordamos distintas vertentes destas tecnologias, 
como por exemplo a sobreposição de espaços reais e virtuais, e a sua visibilidade e 
estética. Por último, apresentamos algumas conclusões e direcção para trabalho futuro. 

 

 

Fig. 1 – BRUBAKER, R. (2011). Cabos provenientes da Barragem das 3 Gargantas, China  [Em linha].  
Disponível em <http://www.allroadsleadtochina.com/2011/05/09/economic-activity-on-the-yangtze/> 
(Acesso: 20.04.2013). 
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“(...) O que existe é tecnologia. Redes projectadas, ambientes aumentados,  

campos invisíveis - a infra-estrutura explodiu em bits. (...)”  

Liam YOUNG 

 
Infra-estrutura 

Michael WEINSTOCK (2013) define infra-estrutura como ‘(...) termo colectivo para 
os sistemas e espaços de fluxos que proporcionam os serviços para a cidade (...)’, 
abarcando ‘(...) transportes, água, energia, informação e comunicações, recolha de 
resíduos, espaços públicos que incluem os espaços verdes dos jardins, parques, bosques 
e reservas naturais (...)’, mas também ‘(...) programas sociais de saúde, educação e 
recreio.’  

De entre os sistemas e espaços de fluxos enunciados, alguns dos mais importantes 
são os relacionados com as TIs: a ascensão da sociedade de informação móvel pode ser 
interpretada como o resultado deste progresso tecnológico. Por exemplo, a Internet tem 
possibilitado o acesso a múltiplos milhões de pessoas, não apenas para as grandes 
corporações mas virtualmente para quase todos (SPIEKERMANN e WEGENER, 2007). 
Nos dias de hoje, as diferenças de desenvolvimento económico entre países 
industrializados podem ser explicadas pelo nível de investimento e pesquisa em, e 
utilização de, tecnologias de informação e comunicação, e também pela competitividade 
das indústrias de media (ver GUERRIERI e BENTIVEGNA, 2011, para um estudo recente 
realizado na Europa sobre o impacto destas tecnologias na economia). 

De facto, esta acessibilidade às TIs tem manifestado uma profunda transformação 
do Território através da construção das infra-estruturas necessárias para a sua 
disseminação (e.g. antenas, cabos, interfaces, satélites). No entanto, apesar de 
podermos presenciar, nos dias de hoje, uma ‘infra-estrutura cósmica’ composta por 
múltiplos satélites em órbita constante à volta da Terra (ver HENRIQUES, 2013a), cerca 
de 95% das comunicações internacionais são encaminhadas através de cabos 
submarinos de fibra óptica. Estes materializam uma das infra-estruturas mais importantes 
das comunicações contemporâneas: as transferências de dados por cabos submarinos 
são mais económicas e rápidas do que as realizadas por satélite (CARTER et al., 2009).  

 

 

Fig. 2 – SECRETLONDON (2012). Rasto terrestre da órbita do satélite chinês Beidou e a sua zona de 
acção na Ásia. [Em linha]. Disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Beidou_Navigation_Satellite> 
(Acesso: 20.04.2013).  
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Nos nossos dias, mais de um 1 000 000 de quilómetros de cabos submarinos em 
fibra óptica percorrem os oceanos, ligando continentes, ilhas e países à volta do mundo, 
proporcionando uma das fundações infra-estruturais mais importantes para o 
desenvolvimento das sociedades de informação móvel, numa economia verdadeiramente 
global. Inicialmente localizada para assegurar a interligação entre as nações 
desenvolvidas, a rede de telecomunicações submarina é nos dias de hoje parte integral 
da sociedade contemporânea, e está a expandir-se rapidamente para ligar a maior parte 
das nações, em particular as localizadas no continente africano, no sudoeste asiático e 
também no subcontinente indiano, e isto tem sérias implicações na homogeneização 
cultural global, mas não necessariamente numa distribuição equilibrada da riqueza 
(CARTER et al., 2009; ver também GUERRIERI e BENTIVEGNA, 2011; YOUNG, 2013). 

No geral, o impacto destes cabos nos oceanos é considerado intrusivo, em 
especial devido à instalação e a reparações necessárias, e também nas zonas de baixa 
profundidade junto à costa e em situações de catástrofes naturais (CARTER et al., 2009). 
No entanto, apesar de os resultados serem ainda inconclusivos, o sucesso de reservas e 
santuários marinhos estabelecidos em zonas de protecção de cabos submarinos sugere 
que estas zonas com habitats apropriados podem auxiliar a manter, e talvez mesmo 
melhorar, a diversidade biológica e a abundância de espécies, mas este conceito ainda 
tem de ser provado (CARTER et al., 2009). A denominação destas zonas de protecção 
como reservas marinhas pode ser uma forma inovadora de dar visibilidade a esta ‘infra-
estrutura imersa’ no fundo dos oceanos, acrescentando uma nova dimensão que 
potencie a diversidade biológica nos oceanos.  

Apesar de ter um impacto considerável e potenciar a degradação dos territórios, 
esta transformação não se resume à materializada pelas infra-estruturas para a 
disseminação das TIs. Tendo em conta as diferentes vertentes destas tecnologias 
(informação, comunicação e dimensões virtuais), a alteração das estratégias de 
navegação e utilização dos espaços reais e virtuais, pelos indivíduos das sociedades de 
informação móvel, também está a transformar o Território através da definição de uma 
nova ordem. Pode o carácter desta ordem definidora do Território caracterizar as 
diferentes disciplinas e ramos do conhecimento que usam as TIs como instrumento de 
análise? Pode esta Realidade Aumentada sobrepor-se ao Território e transmitir um 
discurso de poder? Tentaremos de seguida responder a estas questões.  
 

 

Fig. 3 – RARELIBRA (2007). Cabos submarinos de telecomunicações interligando os continentes [Em 
linha]. Disponível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_of_submarine_cables.png> 
(Acesso: 20.04.2013).  
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 Espaços Reais e Virtuais 

Acerca da exponencial evolução das TIs nas últimas décadas, Mike COOK (2004) 
salienta que temos visto como é fácil danificar o planeta, abusar dos seus recursos 
naturais e despoletar a nossa extinção, mas, por outro lado, também temos visto como 
estas tecnologias podem extender a capacidade da nossa imaginação e permitir-nos 
comunicar de tempos e modos antes considerados impossíveis.  

Salientamos como primeiro exemplo o projecto ‘Technosphere,’ que se pode definir 
como um ‘(…) processo de colaboração entre artistas, engenheiros informáticos, 
animadores e visitantes para um sítio de Internet (…)’ (PROPHET, 1996). De modo a 
possibilitar aos seus utilizadores criar formas de vida artificial e enviá-las para um 
território virtual 3D, onde estas interagem com outras formas de vida criadas por outros 
utilizadores, foi programado um terreno fractal com árvores que se auto semeiam para 
gerar florestas e onde também se podem experienciar regiões desérticas e montanhosas. 
Neste mundo virtual 3D, onde animais cibernéticos vivem artificialmente, encontramos 
uma réplica do mundo natural real, e este espaço virtual e interactivo em diferentes níveis 
foi experienciado por mais de 18 000 utilizadores através de um interface em linha (foi 
instalada também uma versão no Museu Nacional de Media em Bradford, Reino Unido).  

Se em ‘Technosphere’ podemos experienciar uma réplica virtual de um ambiente 
natural real, servindo de cenário a um jogo de evolução de espécies, em ‘New York Stock 
Exchange 3-D Trading Floor’ (3DTF) os arquitectos Asymptote projectaram um espaço 
virtual, com animações e gráficos 3D, para o primeiro ambiente de realidade virtual, em 
grande escala, para aplicações de negócios. Neste segundo exemplo, os utlizadores 
podem navegar num território virtual com algumas semelhanças com o espaço real da 
Bolsa de Nova Iorque, e manipular ferramentas que lhes permitem visualizar 
espacialmente dados (CARD, 1999) sobre actividades económicas específicas, através 
de software avançado e monitores de alta resolução localizados num espaço real. 

Se anteriormente a experiência para o utilizador era baseada em espaços virtuais 
visualizados através de ecrãs (em casa, num museu, ou numa sala de acesso 
reservado), na Basílica da Sagrada Família os 2 000 000 visitantes por ano experienciam 
‘em obra’ o potencial das TIs num projeto arquitectónico, em Barcelona, Espanha. 

 

 

Fig. 4 – GAUDÍ, Antoni (1883). Excerto do modelo virtual 3D da nave central da Basílica da Sagrada 
Família [Em linha]. Disponível em <http://cerebrovortex.files.wordpress.com/2013/03/gaudi-line-
drawing-nau-trams-interior_vector.jpg> (Acesso: 20.04.2013).  
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Durante 22 anos as TIs têm contribuído para a realização da complexa Basílica da 
Sagrada Família baseada no projecto de Antoni Gaudí, com impacto na velocidade, 
precisão, pesquisa e processo de projecto, no resultado construído, e também no 
entendimento do sistema conceptual de projecto (BURRY e BURRY, 2006). 

O software de modelação de sólidos utilizado é conceptualmente distinto dos 
pacotes de desenho vectorial mais comuns aos arquitectos, e segundo Mark BURRY 
replica quase exactamente a metodologia de projecto de Gaudí (1993), promovendo usos 
experimentais da computação tanto na engenharia reversa1 do projecto a partir dos 
modelos originais de gesso e das escassas imagens sobreviventes do arquitecto, como 
na fluidez da comunicação e construção (BURRY e BURRY, 2006). 

Outra característica deste tipo de software é a oportunidade de trabalhar através de 
parâmetros, onde o objecto virtual visto no ecrã é precisamente o que o operador 
desenhou. Este tipo de software permite modelar parametricamente os objectos 
desenhados, sendo dessa forma descritos como uma série de relações em que os 
valores dimensionais podem ser mais facilmente experimentados e alterados no modelo 
virtual 3D. Segundo Mark BURRY estas ferramentas de modelação paramétrica permitem 
ao projectista trabalhar mais intuitivamente, em vez de trabalhar apenas com uma 
intenção determinada. Para além disso, estes programas também podem ser utilizados 
para conduzir sistemas de produção de forma directa ou através de um modelo, um 
protótipo, um molde ou mesmo o artigo acabado, tomando parte da elaboração física dos 
elementos constructivos, e não apenas como parte do processo de projecto (1993; 
BURRY e BURRY, 2006), contribuindo para uma certa visibilidade e estética próprias.  
 
Visibilidade e Estética 

 

Fig. 5 – UNKNOW FIELDS (2010) Fotografia de uma das maiores minas de ouro no mundo, em 
exploração a céu aberto em Kalgoorlie, Austrália. Outback Australia Expedition Winter 2010 (imagem 
cedida para este artigo por Liam Young). 

                                                                 
 

1 Engenharia reversa é o processo de extrair conhecimento ou desenhos para qualquer coisa feita 
pelo homem (EILAM, 2005), através da análise de um artefacto (e.g. um aparelho eléctrico, um 
programa de computador) e dos detalhes que o compõem a si e ao seu funcionamento, geralmente 
com a intenção de criar um novo aparelho ou programa (WIKIPEDIA, acedido 20-04-2013). 
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Na secção anterior, vimos como as TIs podem influenciar diferentes disciplinas e 
ramos do conhecimento (e.g. biologia, economia, arquitectura) que utilizam estas 
tecnologias como instrumento de análise. Tentaremos agora abordar a possibilidade 
desta Realidade Aumentada se sobrepor ao Território e transmitir um discurso de poder, 
dando origem a uma visibilidade e estética próprias destes territórios de informação.  

Desta forma, o último exemplo é ‘Kalgoorlie Super Pit’ na Austrália Ocidental. É 
uma das minas de ouro mais profundas do mundo, de tal modo que as suas grandes 
dimensões criam um sistema metereológico próprio. Tal como acontece em alguns locais 
semelhantes, aqui os geólogos, engenheiros e mineiros trabalham com modelos criados 
a partir de dados LiDAR (da sigla inglesa Light Detection And Ranging) e/ou imagens de 
satélite, que medem e detectam, por exemplo, flutuações na gravidade e nos campos 
magnéticos, procurando anomalias no Território. Depois de uma leitura intuitiva desta 
informação fragmentária, estes dados também permitem construir ‘visões fantasma’ 
especulativas de um cerne subterrâneo, isto é, modelos virtuais do poço da mina, que 
servem de base à instalação da infra-estrutura de extracção do ouro (YOUNG, 2013).  

Baseado na flutuação dos preços do ouro nos mercados internacionais, este 
modelo virtual 3D do poço da mina é alterado em tempo real, ou seja, um preço mais alto 
do minério dá origem a um poço da mina mais largo, uma vez que se torna mais eficaz  
explorar áreas de concentração mais baixa do minério. Tal como acontecia com os 
modelos da Basílica da Sagrada Família, a geometria deste modelo virtual é 
completamente paramétrica, materializando estes cálculos financeiros distantes, e 
ditando a quantidade deste minério que é extraído diariamente. Apesar de em ‘Kalgoorlie 
Super Pit’ o Território ser constituído por rocha, terra e outros minerais, ele também pode 
ser visto, num certo sentido, como uma construção virtual que inclui tecnologia, 
flutuações do preço do ouro dos mercados internacionais e modelos digitais. Uma 
geologia acelerada e associada a índices inteiramente virtuais, sobrepondo-se a um lugar 
físico muito real (YOUNG, 2013), aumentando-o e transformando-o num território de 
informação. Estamos assim perante um claro exemplo de realidade aumentada, onde 
dados abstractos se sobrepõem a um Território real.  

É da responsabilidade dos arquitectos e designers projectar e transformar estes 
territórios de informação, uma vez que, por vezes, os profissionais de outras áreas não se 
preocupam com estes temas (AGOSTINHO, 2003; UDSEN e JØRGENSEN, 2005). 

 

Fig. 6 – UNKNOW FIELDS (2010). Modelo 3D paramétrico com informação em tempo real sobre 
cotação do ouro nos mercados internacionais. Outback Australia Expedition Winter 2010 (imagem 
cedida para este artigo por Liam Young). 
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Conclusões e Trabalho Futuro 

Estamos a assistir a profundas alterações tecnológicas, sociais e ambientais. No 
entanto, o nosso apetite pelo consumo de produtos globais, numa cultura liderada por 
sistemas económicos internacionais, continua a levar-nos a crer que o Território é 
inesgotável.  

A proliferação de infra-estruturas físicas necessárias para a disseminação das TIs 
(e.g. interfaces, antenas, satélites, cabos, estruturas de suporte e outros objectos) tem 
um impacto intrusivo sobre a Paisagem e potencia a degradação dos territórios enquanto 
bens comuns (muitas vezes de forma aparentemente invisível). Destas, os cabos 
submarinos são os mais utilizados, e existe um potencial de classificação de zonas de 
protecção como reservas marinhas, podendo ser uma forma inovadora de dar visibilidade 
a esta ‘infra-estrutura imersa’ no fundo dos oceanos, acrescentando uma nova dimensão 
que potencie a diversidade biológica. 

Por outro lado, estas tecnologias (entendidas nas suas distintas vertentes de 
informação, comunicação e dimensões virtuais) podem extender a capacidade da nossa 
imaginação e permitir-nos comunicar de formas e modos antes considerados impossíveis, 
e também estão a alterar as estratégias de navegação e utilização dos territórios pelos 
indivíduos destas sociedades de informação móvel. As TIs podem influenciar diferentes 
disciplinas e ramos do conhecimento (e.g. biologia, economia, arquitectura) que utilizam 
estas tecnologias como instrumento de análise. Através da sobreposição de espaços 
reais e virtuais, esta Realidade Aumentada sobrepõem-se ao Território e transmite um 
discurso de poder, dando origem a uma visibilidade e estética próprias.  

Estes territórios de informação, que são decorrentes dos avanços tecnológicos e os 
dos novos media digitais também vieram questionar a própria definição de realidade. É 
nossa intenção realizar trabalho futuro sobre esta transformação, em curso.  
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A Quarta Dimensão na Concepção da Arquitectura (1999) 

Diogo Pereira Henriques, Estudante do 3º ano de Arquitectura FAUTL / Portugal 

 

Resumo 

 

Do desenvolvimento das geometrias não-euclidianas até ao presente vivemos um período 

de ruptura entre o modo como conhecemos o mundo e como expressamos esse 

conhecimento arquitectonicamente. Com o desenvolvimento do ciber-espaço como novo 

espaço público, à procura de uma expressão arquitectónica, esta ruptura pode ser 

colmatada pelos arquitectos. 

A arquitectura, tanto na sua realização como na sua concepção tem sido entendida como 

estática e ideal. O movimento, relação tempo-espaço, é normalmente relegado para 

animações onde o objecto arquitectónico situado no espaço cartesiano estático espera por 

um observador móvel. É inevitável que ao entrarmos no espaço da informação 

encontremos com maior frequência fenómenos que envolvem mais dimensões e 

concepções de espaço alternativas. As metáforas arquitectónicas clássicas de 

estabilidade e equilíbrio poderão ser substituídas por processos que são animados literal e 

conceptualmente. Ao longo da história, as tecnologias de análise e medição construídas 

para reconstruir ou registar a realidade tornaram-se ferramentas para a arquitectura. 

Utilizando software criado por cientistas para simular a realidade, os arquitectos 

desenvolvem estratégias onde procuram formas e geometrias mais livres no espaço e nos 

meios, podendo ser trabalhadas, torcidas, deformadas e diferenciadas mantendo a sua 

continuidade como ‘arquitectura líquida’. 

Não existem muitos modelos práticos, teóricos ou pedagógicos para estas explorações 

que envolvem uma quarta dimensão na concepção da arquitectura, pretendo-se, com esta 

comunicação, dar azo a uma discussão a nível académico sobre algumas das 

possibilidades que este tipo de processo conceptual pode vir a trazer ao desenvolvimento 

da formação e da eterna aprendizagem da arquitectura. 
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Aqui apresentamos uma selecção de desenhos de alunos do 2º ano da Licenciatura 

em Arquitectura, e Design da FA UL, resultantes de uma experiência realizada para 

testar métodos de pesquisa sobre mapeamento cognitivo do espaço-tempo . Sem uma 

contextulização prévia, foi-lhes pedido que desenhassem, aproximadamente em 10 

minutos, numa folha A4 branca, uma planta da Faculdade e assinalassem lugares que 

lhes eram importantes. Depois foi lhes pedido que sobre uma segunda folha A4, com 

uma planta da FA UL já impressa, assinalassem os mesmos lugares que tinham 

indicado previamente, para além de desenharem um ou mais percursos que 

realizassem no seu dia-a-dia. O tratamento destes dados está em curso. 
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