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RESUMO 

 

Essa dissertação tem como objetivo examinar as relações entre a história urbana 

e suas representações gráficas, em particular sua representação pela computação gráfica. 

A problemática colocada por esse objetivo -- que inclui a questão da representação 

como forma de dar sentido às coisas; as técnicas de representação por imagens, as quais 

se diferenciam historicamente; e a produção histórica do espaço urbano através das 

formas de representação gráfica -- liga-se diretamente ao problema que serviu de base 

para a pesquisa e a escrita dessa dissertação: como a computação representa o passado 

da cidade e qual o estatuto dessa representação para a memória de Porto Alegre? 

 

As ferramentas teóricas desse trabalho, ligadas à computação gráfica, às 

questões sobre a representação e a memória, foram operacionalizadas no exame das 

diferentes formas de representação gráfica do espaço urbano de Porto Alegre. O 

desenho em computação gráfica, que encerra essa dissertação, deteve-se na 

representação do espaço que envolve a Praça XV e o Mercado Público da cidade, em 

dois diferentes momentos históricos: o atual e o do início do século. E mostra as cidades 

do presente e do passado produzidas pela computação gráfica. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation has as a goal to examine the relationship between urban history 

and its graphic representations, especially computer graphics. The problematic set by 

this goal -- which includes the question of representation as a manner of giving sense to 

things; the techniques of representation by images, which differentiate historically; and 

the historical production of the urban space throughout representation graphic forms -- 

connected straight with the problem that has given the basis for the research and the 

writing of these dissertation: how the computer graphics represents the past of the city 

and what is the statute of this representation to the memory of the city of Porto Alegre?  

 

The theoretical tool for this work, connected to the computer graphics, the 

questions about representation and memory were processed in the investigation of the 

different form of graphic representation of the urban space of Porto Alegre. The 

drawing in computer graphics, that ends this dissertation, detains on the representation 

of the space that evolves the Praça XV and the Mercado Público of the city, in two 

different historic moments: the actual and one from the beginning of the century. And it 

shows the cities of the present and of the past produced by computer graphics. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“A Rede”1: 

 

Introdução 

 

 

 

 

Neste estudo, pretendo problematizar as relações entre a história urbana de uma 

cidade -- nesse caso, Porto Alegre -- e suas representações gráficas, em particular a 

representação de seu espaço pela computação gráfica. Não se trata, no entanto, de tomar 

a computação gráfica apenas como uma nova forma de representação da cidade, ainda 

que ela se constitua na técnica mais atual e, talvez, com maior potencial para realizar tal 

empreendimento. Para além dos aspectos técnicos, pretendo refletir sobre a 

especificidade de uma tal representação e sobre as questões que ela levanta em relação a 

todo e qualquer tipo de representação da cidade. Isso significa que pretendo rever, à luz 

dos problemas colocados pela computação gráfica, as outras formas de representação do 

espaço e tempo urbanos, invertendo, de certa maneira, a cronologia histórica das 

representações gráficas urbanas. Numa primeira aproximação com o meu tema de 

estudo, isto significa assumir que estou vendo o passado com os olhos de hoje. 

 

Parto do pressuposto de que a reconstituição da história de um espaço urbano, tal 

como essa história efetivamente se processou no passado, é uma empresa duvidosa e 

relativa. Como diz Pesavento (1994c), essa é uma “tarefa que inclusive nos leva a 

pensar se, no domínio da história, é possível atingir algo que não seja uma 

representação, uma vez que o passado já nos chega como imagem e discurso sobre algo 

que já foi e já passou” (p126). Além disso, o entendimento da representação como 

1
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constituidora de significados e, portanto, como produtora dos sentidos que, 

historicamente e de diferentes formas, constituíram a realidade do espaço urbano (e 

interessa, para nós, uma realidade fora da realidade significada?), conduziu a ‘leitura’ 

que fiz das representações gráficas da cidade. É, então, a partir desses pressupostos, que 

o meu problema de pesquisa foi colocado -- Como a computação gráfica representa o 

passado da cidade e qual o estatuto dessa representação para a memória de Porto 

Alegre? -- e é também a partir desses pressupostos que ele deve ser perspectivado.  

 

Como é de praxe em qualquer pesquisa acadêmica, foi essa questão que 

direcionou os estudos que realizei e que se encontram sintetizados no corpo dessa 

dissertação. Ela ajudou-me também a delimitar o meu campo de pesquisa e a 

reencontrar, em diversas ocasiões, o caminho pretendido. Mas, sobretudo, obrigou-me a 

problematizar constantemente os temas abordados, a maneira de desenvolvê-los 

analiticamente e a minha própria escrita. De tal forma que essa dissertação é, sem 

dúvida, o resultado (e não a solução) dessas problematizações.  

 

Adotar por tema de pesquisa a computação gráfica como forma de representar o 

passado da cidade fez com que eu tivesse de entrelaçar uma série de questões que são 

centrais no debate contemporâneo. As transformações provocadas pela era 

computacional, os novos aportes históricos em relação aos significados do passado, as 

formas de constituição da memória social, a história da ‘evolução’ dos espaços urbanos, 

etc., constituem-se atualmente em temas de discussão na academia e fora dela. Ao 

abordá-los, nessa dissertação, minha intenção foi a de participar, de alguma forma, 

desse debate, ainda que fazendo um recorte limitado dessas temáticas. Assim, aos 

mesmo tempo em que me beneficiei da extensa literatura existente sobre essas questões, 

tive dificuldades -- para não dizer resistências -- em me restringir ao meu problema de 

pesquisa e esquivar-me das tentações dos ‘desvios’. 

 

No espaço de algumas dezenas de anos, a informática teve um desenvolvimento 

prodigioso que afeta hoje todas as formas de vida social. E suas performances técnicas 

estão longe de serem esgotadas. Poucos setores científicos avançam com tanta rapidez, 

 
1 Filme cujo título original é The Net, dirigido por Irwin Winkler em 1995. 
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tornando possível hipóteses que até ontem eram julgadas utópicas. Ninguém fica 

indiferente diante das conseqüências dessa técnica, já que a estrutura informática de 

nossa época constitui uma rede onde as ramificações são, sem cessar, mais densas e se 

estendem progressivamente a toda a vida coletiva. 

 

Como escreveu Boyer (1996), cada época caracteriza-se por ‘descobertas’ 

tecnológicas marcantes: 

 

(...) a máquina é para o modernismo o que o computador é para o pós-

modernismo. Mas enquanto nós podemos desenhar conexões entre a máquina e a 

arte, a arquitetura, ou a cidade, o computador tem efeitos imateriais - depois de 

tudo, seu banco de memórias é uma matriz de impulsos eletrônicos. No entanto, 

ambos, a máquina e o computador, afetam a nossa maneira de pensar, imaginar e 

organizar a informação. Do uso da máquina como metáfora pelos Futuristas, 

como um modelo dinâmico de totalização integrativa e harmonização funcional, à 

procura lógica Booleana da era do computador, com sua lógica binária de 

estruturas de comando e suas técnicas de digitalização, quantidade de informação 

e interface de dados, as máquinas e, agora, os computadores produzem a maneira 

como nós modelamos o mundo e entendemos a realidade – e, por analogia, a 

maneira como constituímos nosso padrão de cidade (p. 10. Tradução da autora).  

 

Ora, os possíveis cruzamentos entre o computador, a arquitetura e a cidade são 

numerosos. Primeiro, a difusão, a facilidade e a rapidez da comunicação eletrônica 

favorecem o desenvolvimento de comunidades virtuais. Mas não é só a noção de 

comunidade que está se deslocando para um outro espaço. Todas as atividades que estão 

sendo virtualizadas -- transferidas para a tela de um computador -- chegam, numa 

extremidade da rede, a um usuário ou experimentador. Este, sentado à frente da tela, 

será então o habitante permanente e imóvel de sua própria casa. Ele poderá se 

comunicar, se divertir, trabalhar, fazer compras, consultar jornais, revistas, catálogos e 

livros direto no écran. Sem dúvida, ele poderá se interessar pelo que se passa fora das 

paredes de sua casa se isso lhe agradar, mas tecnicamente ele não terá mais necessidade 

da cidade. 
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Ao menos, a cidade era o foco maior do modernismo, embora agora ela pareça 

estar desaparecendo do debate crítico. Aqui eu tendo a concordar com William 

Gibson que decidiu, antes mesmo de escrever seu Neuromancer, que o que estava 

acontecendo no espaço por trás do vídeo era mais interessante do que o que o que 

estava acontecendo no espaço à frente dele -- em outras palavras, que o 

ciberespaço puxa o usuário para o espaço receptor da matriz eletrônica em total 

retirada do mundo. Assim, nosso engajamento crítico com a cidade é, na melhor 

das hipóteses, ação à distância (Boyer, id., p. 10-11. Trad. da autora). 

 

Há um certo tom de nostalgia -- e de impotência -- nessa afirmação. E isso 

porque, nas cidades mais antigas, o espaço urbano central era determinado para 

concentrar quase todas as atividades de seus habitantes. Mesmo o planejamento, que 

posteriormente incidiu sobre elas e que pretendia ordenar o seu crescimento, manteve, 

de início, essa centralização. Mais recentemente, no entanto, os planos já apontaram 

para uma descentralização, incentivando a criação de uma série de novos centros. De 

qualquer forma, há uma ação direta que tem o poder de deslocar e multiplicar as 

centralizações em termos de espaço urbano. 

 

No que diz respeito ao planejamento da cidade modernista, seu espaço é clara e 

intencionalmente projetado em função de uma máquina, ou seja, o automóvel. O projeto 

de Brasília talvez seja, nesse sentido, o modelo mais exemplar desse tipo de cidade. A 

divisão espacial é funcional: setores residenciais, setor hoteleiro, bancário, hospitalar, 

setores administrativos, governamentais, etc. A todos, o acesso seria garantido pelo 

automóvel. 

 

A entrada do computador em cena, no entanto, coloca um novo problema para o 

planejamento das cidades. Na medida em que reduz o espaço de seus habitantes, ao 

confiná-los cada vez mais em suas moradias, produz uma infinidade de microcentros 

conectados à rede. Haveria, assim, uma descentralização radical do espaço urbano, que 

poderá levar à sua redução cada vez maior, até confundi-lo com o espaço da casa. Esse 

movimento tem sido analisado como uma privatização progressiva do espaço público, 

ao mesmo tempo e na mesma medida em que levaria a uma publicização do espaço 

privado. Nesse sentido, ao aproximar cada vez mais a esfera pública da esfera privada, a 
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informática colocaria em questão a distância tradicionalmente estabelecida entre elas, 

produzindo, assim, novos tipos de relações entre o público e o privado, o indivíduo e a 

comunidade.  

 

Para o interesse desse trabalho, importa reconhecer que as técnicas de produção 

da imagem estão articuladas a culturas e que a imagem produz diferença na experiência 

figural do tempo e do espaço e no pensamento que, a cada momento, é possível produzir 

sobre essa imagem (cf. Luz, 1993, p.51). Portanto, como uma forma de produção do 

real, a imagem digitalizada constitui-se numa instância discursiva, culturalmente 

construída, que produz tempos, espaços e sentidos, colocando em questão o próprio 

estatuto da imagem no Ocidente. 

 

Essa problematização faz com que eu me detenha -- no 2. Capítulo dessa 

dissertação -- na discussão sobre a forma e o significado da representação do espaço 

urbano através da computação gráfica, na tentativa de mostrar como a computação 

gráfica representa o passado da cidade.  

 

É, então, a partir dessa discussão, que construí os capítulos seguintes, a começar 

pela questão da representação -- tema do 3. Capítulo -- , cuja discussão me permite 

estabelecer uma ruptura com a concepção moderna de representação e construir a 

ferramenta de análise que coloco em uso nos capítulos seguintes. 

 

Na continuação, a produção de um novo sentido de espaço/tempo urbano, pela 

computação gráfica, leva-me a problematizar a questão da memória da cidade. 

Interessa-me, nesse quarto capítulo, discutir o estatuto desse tipo de representação para 

essa memória. Alguns autores, como Boyer (id.), argumentam que a nossa memória da 

cidade está sendo eclipsada enquanto nos mudamos do espaço urbano para o espaço do 

computador. Mas, afinal, a qual memória da cidade eles se referem?  

 

O filme “A Rede” (The Net), com Sandra Bullock, mostra uma situação em que 

a personagem principal, uma engenheira de softwares que trabalhava em casa, recebe 
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uma mensagem de um amigo pelo ciberespaço, com um arquivo em anexo. Esse 

arquivo contém segredos de uma empresa poderosa que, para impedir sua divulgação, 

deleta a personagem da memória do computador, produzindo para ela uma nova 

identidade: a de uma terrorista procurada pela polícia. Dessa maneira, transforma-a 

numa pessoa sem credibilidade perante às autoridades e à opinião pública. Ademais, ao 

substituir as personagens na memória da máquina, mostra que a que têm existência real 

é a que está na memória do computador e que é, portanto, produzida por essa memória. 

E isto significa que, derrubadas as fronteiras que constituíram a oposição entre o virtual 

e o real (ou entre o falso e o verdadeiro), o virtual passa a ser o real e vice-versa. Isso 

quer dizer que a representação ‘virtual’ produz um mundo completo: satura a 

consciência, cerca a imaginação, apodera-se de toda a atenção e de toda a memória.  

 

No capítulo final, a análise que faço de diversas representações gráficas do 

espaço urbano (desenho, mapas, fotografia) estão centradas numa concepção pós-

estruturalista da representação e postulam, em relação a esse espaço, um a priori 

histórico. Ou seja: procuro analisar diferentes espaços urbanos não porque eles tenham 

se transformado através de um processo evolutivo, que os leva a se desenvolverem cada 

vez mais através dos tempos. Falo de diferentes espaços urbanos porque eles foram 

produzidos, pelas narrativas das linguagens gráficas, de diferentes formas e com 

diferentes sentidos. Assim, a representação do espaço urbano pela computação gráfica 

constitui um novo significado para ele, e a história dos espaços urbanos passa a ser a 

história dos significados de espaço urbano produzidos pelas diferentes formas gráficas 

que, em cada época, trataram de representá-lo. Neste sentido, me aproprio das três 

convenções estéticas definidas por Boyer (1994) em seu livro The city of collective 

memory as quais representam a(s) cidade(s) no período tradicional (pintura/desenho), 

moderno (fotografia) e contemporâneo (computação gráfica). 

 

O desenho de Porto Alegre em computação gráfica, que apresento no final desse 

capítulo e que encerra a dissertação, tem a ver, pois, com a forma contemporânea de 

representar a cidade, ou seja, de dar-lhe sentido. Restrinjo-me, no meu desenho, a 

representar dois tempos diversos do espaço à volta do mercado público da cidade --

Praça XV --, o tempo atual e o do início do século XX. Para tanto, falo de como o 
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desenho em computação gráfica foi elaborado, do(s) espaço(s) urbano(s) que eles 

produzem e da(s) cidade(s) que eles constituem. As diferentes formas de representação 

da cidade -- pintura/desenho, fotografia e computação gráfica -- que examino nessa 

dissertação, trazem consigo diferentes memórias da cidade que (in)formam a história 

dos habitantes desse(s) espaço(s) urbano(s). É, então, porque estamos condenados, pelas 

linguagens, a representar o mundo em que vivemos, o que nos permite estabelecer uma 

certa continuidade entre a cartografia dos séculos XV e XVI e os desenhos em 

computação gráfica do mercado de Porto Alegre do século XX. As formas históricas 

dessas representações, no entanto, funcionam como nós de uma rede que nos tece, 

aprisionando-nos aos diferentes (e descontínuos) significados que instauram ao longo do 

tempo e que definem o ‘como chegamos a ser o que somos’. 

 

 

 



 

 

 

 

 

“Matrix”2 

 

Computação Gráfica: o simulacro da ‘realidade’ 

 

 

 

 

Nas técnicas de figuração há, segundo Couchot (1993), desde o Quattrocento, a 

constância de uma pesquisa que visa automatizar cada vez mais os processos de criação 

e reprodução da imagem. Essa busca de automatização das técnicas de figuração é, 

aliás, tão constante quanto o interesse pelo conhecimento dos processos analíticos que 

permitem decompor a imagem. 

 

Foram os mestres italianos Alberti, Brunelleschi, e também Da Vinci, que 

conceberam a perspectiva geométrica e/ou perspectiva central, permitindo um domínio 

medido da ‘realidade’. Os efeitos dessa automatização da imagem foram muito além do 

campo pictórico, pois a perspectiva permitiu a reconstituição num suporte, através de 

regras geométricas, de objetos e cenas do mundo real, criando uma ilusão precisa de 

profundidade. 

 

Essa busca de um automatismo que liberasse cada vez mais o olhar e a mão foi 

retomada no século XIX por inventores, muitos dos quais também pintores: os 

fotógrafos. Graças a eles a imagem gerada automaticamente na câmara escura 

inscrevia-se definitivamente em seu suporte sem nenhuma intervenção manual. 

Depois da fotografia e do cinema, o qual permitiu o registro automático do 

 
2 Filme de 1999 dirigido por Andy Wachowski e Larry Wachowski, cujo título original é The Matrix. No 
filme atuam Keanu Reeves, Laurence Fihburne e Carrie-Anne Moss. K. Reeves faz o papel de Neo, um 
hacker de computador que vive uma vida comum, no que ele acredita ser o ano de 1999. Quando ele entra 
em contato com L. Fishburne (Morpheus) ele é levado para o ‘mundo real’, onde aprende que toda a sua 
‘realidade’ não é o que aparenta ser. 

2
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próprio movimento e sua reconstituição visual, as técnicas tornaram-se mais e 

mais complexas e a investigação sobre o automatismo prosseguiu, principalmente 

através de engenheiros ou técnicos. Nasceu assim a televisão, que acrescentou ao 

cinema a capacidade de registrar, transmitir e reproduzir simultânea e quase 

instantaneamente uma imagem em movimento (Couchot, 1993, p. 37). 

 

A necessidade de decompor a imagem levou a se estudar qual seria o elemento 

mínimo que a constituía. Couchot (1993, p.37) aponta que no processo fotográfico a 

unidade de imagem obtida era obtida a partir do furo/lente que permitia a entrada da luz 

– que ele intitula o centro organizador -, mas isso não possibilitava o acesso direto “a 

cada um dos grãos argênticos da placa sensível”.  

 

O pantelégrafo que para funcionar tinha como princípio a transmissão da 

imagem conseguia esse efeito pela decomposição da imagem em linhas, permitindo 

“uma maior aproximação ao elemento mínimo constituinte da imagem”. De acordo com 

Couchot (ib.p. 38), foi Caselli quem, pela primeira vez, decompôs a imagem fixa em 

elementos lineares descontínuos e paralelos, por volta de 1860. Seu pantelégrafo, 

máquina elétrica que funciona sob o duplo princípio da varredura e da sincronização, 

constituiu-se numa condição de possibilidade da televisão, ao conseguir transmitir 

imagens entre Paris e Lyon em apenas quinze minutos.  

 

Na busca da decomposição da imagem em seus elementos mínimos, outras 

técnicas de representação gráfica se preocuparam com a questão. Na pintura dois 

movimentos tentaram, o Impressionista e, sobretudo, o Pós-Impressionismo “tentaram 

sintetizar as formas coloridas da pintura a partir da mistura (ótica) de pinceladas de 

pigmentos puros ou pontos de cores justapostos” (Couchot, 1993, p.38), através da 

técnica do divisionismo e do pontilismo. Só que essa decomposição era ainda 

totalmente dependente da mão e da visão. Estava-se ainda longe da sua automatização. 

E, com efeito, “foi preciso que se chegasse à trama em fotogravura (técnica halftone) 

para se conseguir uma decomposição automática satisfatória, ao menos tecnicamente, 

das imagem em pontos”. Mas como ele mesmo coloca (Couchot,ib), “os pontos da 

fotogravura, contudo, não eram ainda elementos verdadeiramente primeiros, atômicos, 
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pois suas formas variavam num continuum entre o puro ponto negro e o puro ponto 

branco” (p. 38). 

 

A transmissão televisiva foi a primeira a ser capaz de analisar cada ponto de 

cada linha da imagem, reconstituindo-a sob a forma de uma espécie de mosaico 

luminoso: 

 

Esse mosaico era composto de pontos elementares discretos, vermelhos, verdes e 

azuis (os luminósforos) que, por síntese aditiva, podiam reconstituir qualquer cor 

do espectro visível. Mas nem sempre era possível controlar o ponto de imagem 

com perfeita exatidão, agir, por exemplo, sobre um único ponto, independente 

dos outros. Faltava ao mosaico eletrônico ser completamente ordenado, ao ponto 

da imagem ser numerizada, isto é, indicável exatamente na tela através de 

coordenadas especiais e cromáticas definidas por um cálculo automático 

(Couchot, 1993, p. 38). 

 

Essa imagem numerizada só foi alcançada através do computador. Com ele 

chegou-se ao elemento mínimo constituinte da imagem – pixel (Contração anglo-

saxônica de picture-element) – podendo ser definido como o ponto da imagem. Mas o 

computador foi além, pois também substituiu, “ao mesmo tempo, o automatismo 

analógico das técnicas televisuais pelo automatismo calculado, resultante de um 

tratamento numérico da informação relativa à imagem” (Couchot, ib. p.38). Assim, 

 

a procura do constituinte último da imagem concluía-se com o pixel, ponto de 

convergência, se pode dizer isso, de duas linhas de investigação tecnológica: uma 

que procurava o máximo de automatismo na geração da imagem; outra, o 

domínio completo de seu constituinte mínimo. A imagem é, daí por diante, 

reduzida a um mosaico de pontos perfeitamente ordenado, um quadro de 

números, uma matriz. Cada pixel é um permutador minúsculo entre imagem e 

número, que permite passar da imagem ao número e vice-versa. Ao mesmo 

tempo, o pixel lançava as técnicas numéricas de figuração numa lógica em total 

ruptura com a lógica figurativa subjacente à imagem gerada até então pelos 

procedimentos óticos (ótico-químicos e ótico-eletrônicos). A hibridação 

inesperada de um calculador eletrônico e de uma tela de televisão iria provocar no 
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universo das imagens a mutação mais radical desde o aparecimento -- há mais ou 

menos uns vinte e cinco mil anos -- das primeiras técnicas de figuração (ib., pp. 

38-39). 

 

A expressão ‘computação gráfica’ -- ou infografia ou, ainda, imagem de síntese -

- refere-se à produção, por meio de computador, de imagens sintéticas, que são fruto de 

elaborações digitais regidas por procedimentos lógico-matemáticos, ou seja, por uma 

matriz numérica. Essa imagem é, portanto, 

 

um mosaico de pontos, os pixels. Sobre um tubo catódico, a intensidade luminosa 

de cada um dos pixels pode ser quantificada e caracterizada por um valor binário 

(zeros e uns), única formulação reconhecida pelo computador. Colocada em 

memória sob essa forma, a imagem se torna assim uma série de números que, 

decodificados por sua vez, vão reformar o mosaico sobre o écran (ou uma via 

imprimente). Na imagem numérica, o nível de cinza (ou a cor) de cada pixel é 

fixada por um valor binário. O código desse valor sobre 8 bits (ou seja, um 

oiteto) nos computadores permite obter 256 nuances de cinza e mais de 16 

milhões de cores (Segura, 1989, p. 72. Tradução da autora). 

 

Essa decomposição das imagens através do bit3 e do byte é bem explicada por 

Negroponte (1995), ao falar da imagem em preto e branco:  

 

Pegue-se uma fotografia em preto e branco. Imagine uma câmara eletrônica como 

um aparelho que sobrepõe à imagem uma fina grade e, então, registra o nível de 

cinza que vê em cada célula dessa grade. Se definirmos o valor do preto como 

zero e o do branco como 255, qualquer tonalidade de cinza ficará em algum ponto 

entre um e outro. Convenientemente, uma série de 8 bits admite 256 combinações 

de uns e zeros, começando com 00000000 e terminando com 11111111. Com 

gradações tão suaves e uma alta resolução, é possível reconstruir perfeitamente a 

imagem para o olho humano. Tão logo usamos uma resolução mais baixa ou um 

número menor de níveis de cinza, começaremos a ver objetos típicos do mundo 

digital, tais como contornos e escadinhas (p.20). 

 

 
3 Um bit é a contração de BInary digiT e significa um dígito de um número binário (0 ou 1) 



Matrix 12

Quanto às cores, o monitor do computador as mostra através da mistura de 

várias intensidades de apenas três delas: vermelho, verde e azul (RGB). Para cada cor o 

computador é capaz de exibir até 256 valores de intensidade, dependendo da quantidade 

de bits usada para definir cada nível de vermelho, verde e azul. Ao definir o vermelho, o 

verde e o azul, além dos 256 níveis de cada um, o computador usa 8 bits de dados para 

cada uma das três cores (28 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 256 cores). Portanto, chega-

se a um total de 24 bits de dados. Daí o termo 24-bit color. Imagens RGB 24-bit contêm 

16 milhões de cores diferentes (224 = 16.777.216). O resultado são cores brilhantes, 

tonalidade contínua e qualidade fotográfica. As imagens 24-bit geram arquivos 

relativamente grandes já que contêm todos esses dados de cores. Por vezes se trabalha 

com sistema de 16-bit ou 8-bit color (65.536 ou 256 cores, respectivamente).  

 

O sistema binário é aquele que usa apenas dois dígitos para representar 

caracteres. Segundo Negroponte (id.): 

 

Um bit não tem cor, tamanho ou peso e é capaz de viajar à velocidade da luz. Ele 

é o menor elemento atômico no DNA da informação. É um estado: ligado ou 

desligado, verdadeiro ou falso, para cima ou para baixo, dentro ou fora, preto ou 

branco. Por razões práticas, consideramos que o bit é um 1 ou um 0. O 

significado do 1 ou do zero é uma questão à parte. Nos primórdios da 

computação, uma fileira de bits em geral representava uma informação numérica 

(p.19). 

 

No mundo da computação, nem tudo diz respeito à imagem. Há todo um 

universo que foi codificado em termos da linguagem do computador: 

 

Os bits sempre foram a partícula subjacente à computação digital, mas, ao longo 

dos últimos 25 anos, expandimos bastante nosso vocabulário binário, nele 

incluindo muito mais do que apenas números. Temos sido capazes de digitalizar 

diferentes tipos de informação, como áudio e vídeo, reduzindo-os também a uns e 

zeros (ib., p.19). 

 

Retornando à fotografia, costuma-se dizer que ela é, num determinado sentido, 

portadora da ‘realidade’. Sabendo, como diz Aumont(1995), “que a imagem fotográfica 
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é uma marca, um traço automaticamente produzido por procedimentos físico-químicos 

da aparência da luz em determinado instante, acreditamos que ela representa de forma 

adequada essa realidade” (p.113). 

 

Uma das diferenças da imagem digitalizada em relação à fotografia diz respeito 

à manipulação que a primeira permite. A manipulação dessas imagens, em sua 

totalidade ou em partes, permite ajustes básicos, tais como intensidade de cor, brilho e 

contraste; retoques; mudança de cores; aplicação de texturas; fusões, etc. A fotografia 

também permite retoques, mas na imagem digitalizada isto pode ser feito muito mais 

facilmente. Recentemente se viu, na revista Veja (fevereiro de 98), um trabalho de 

manipulação de imagem. Para não repetir a imagem do cineasta Bruno Barreto na 

mesma página, Veja fez retoques e o ‘apagou’ de uma foto onde ele aparecia ao lado de 

sua família. Esse retoque pode ser percebido por que as pernas do cineasta, que 

esqueceram de retocar, continuaram aparecendo debaixo da cadeira onde se sentava o 

chefe do clã, Luiz Carlos (ver ilustração p.31). 

 

Como Edmond Couchot observou em Images de L’Optique au Numerique: 

 

(...) imagens numéricas podem ser acessadas diretamente de uma dada rede 

eletrônica e submetida a mudanças morfogênicas; nesse tempo, elas rapidamente 

se tornam contaminadas por manipulações e refigurações feitas por diferentes 

usuários. Consequentemente, as imagens não mais constituem uma janela no 

mundo, elas não são mais controladas por perspectivas lineares e vistas à 

distância; o espectador agora penetra no espaço figural, ganhando acesso a 

representações dentro da rede eletrônica ou a programas de imagens que não são 

nunca estáveis, mas estão constantemente no processo de serem feitos e refeitos. 

Assim, uma nova topologia da imagem se estabelece, a qual oferece hibridações 

múltiplas e paradoxais entre o modo de gerar imagens e o modo de percepção, 

entre pensamento figurativo e códigos ou linguagens lógico-numéricas (Apud 

Boyer, 1996, p. 49. Trad. da autora). 

 

Não é só com os pixéis (matriz numérica) que podemos trabalhar no 

computador, mas também com figuras geométricas bi ou tri-dimensionais. Aliás, o uso 
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da infografia -- a chamada imagem de síntese -- teve seu início através da elaboração de 

imagens em duas dimensões4. O ponto e a linha eram colocados no computador através 

de um certo número de instruções que permitissem a sua elaboração via mouse, teclado 

e mesas digitalizadoras. Nessa fase, a construção dos objetos se dava através do eixo X 

e Y (abcissas e ordenadas). Um grande salto se deu quando se tornou possível, também, 

guardar e manipular no computador a coordenada de profundidade Z. Passou-se, então, 

a poder representar os objetos em três dimensões.  

 

Em se tratando da representação, por computação gráfica, de uma cidade ou de 

parcelas da mesma e até de edificações singulares, tratou-se, num primeiro momento, de 

imitar, no computador, as formas habituais do desenho arquitetônico ou urbanístico. 

Num segundo momento, foi-se buscar o ‘fotorrealismo’. Os modelos tridimensionais 

elaborados no computador passaram a receber tratamento de cores, texturas 

(características de materiais), iluminação natural ou artificial, com o objetivo de se 

conseguir imagens mais próximas do ‘real’. Num terceiro momento, introduziu-se o que 

se chamou -- na informática -- de animação, isto é, introduziu-se a dimensão temporal. 

Tratava-se de ligar seqüências de perspectivas que seguiam um percurso pré-definido 

através de um espaço, simulando o passeio de um observador ao longo de um caminho. 

Até aqui não havia grande diferenciação das outras formas de representação, a não ser 

pelo caráter numérico das imagens geradas, já que a informática se reduzia à 

mecanização dessas outras técnicas de representação (desenho, fotografia e cinema). E 

isso apesar da infografia ter se colocado, desde o início, objetivos mais ambiciosos, 

resumidos em três conceitos: interatividade, multimídia e ciberespaço.  

 

Visualizar o mesmo itinerário predeterminado era uma limitação 

incompreensível para uma tecnologia tão potente como a informática (gráfica). Era 

preciso dar liberdade para o observador escolher seus pontos de vista, seus ângulos de 

visão e os caminhos a serem percorridos durante o passeio no modelo infográfico. Esse 

passeio precisava do que se convencionou chamar de interatividade significando que, a 

cada decisão do observador, o computador deveria lhe mostrar a informação gráfica 

pertinente. Isso supõe que o modelo infográfico deve estar integralmente construído no 

 
4 Ivan Sutherland, em 1963, submeteu sua tese de doutorado que foi a criação de um programa de 
desenho no computador. A tese era: SKETCHPAD: A man machine graphical comunication system. 
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processador, com toda a informação referente à geometria, às texturas, às cores e à 

iluminação, de modo que seja possível visualizar qualquer lugar, a qualquer momento. 

Como o volume dessa informação integral é muito grande para que um computador 

pessoal possa manejar, esse tipo de passeio interativo somente pode ser realizado, na 

atualidade, com equipamentos bastante potentes (tipo estações de trabalho -- 

workstations --, ou maiores -- mainframes). Diga-se de passagem que o aumento da 

velocidade de processamento dos computadores pessoais está habilitando, a cada dia 

que passa, a possibilidade de um processamento de informações cada vez maior. Num 

paper de 1991, chamado A computer graphic reconstruction of the architectural 

structure of mediaeval Genoa5, Cicconetti e outros já comentavam, no abstract, que o 

projeto revelava algumas limitações devido as ferramentas computacionais da época.  

 

Em computadores menos potentes, limitava-se o número de itinerários que o 

observador podia realmente escolher. O projeto de Gênova permitia ao usuário escolher, 

em determinados pontos, o percurso a ser percorrido. Alguns CD-ROMS comerciais 

(ROM, Read only memory -- Apenas memória de leitura), dedicados a temas 

arquitetônicos, oferecem também essa possibilidade. No Exploring Ancient Architecture 

(Medio, Redmond, WA, 1993), podem ser percorridas sete construções, desde 

Stonehenge até à basílica de Majencio. 

 

Se o desenho pode incluir textos, a fotografia, por sua vez, sabe ser pura imagem 

fixa, enquanto o cinema complementa a imagem em movimento com o som. A 

infografia, por seu lado, pode combinar todos esses meios de representação já existentes 

com os que ela mesma criou, a saber: imagem de síntese digital, modelos 

tridimensionais e grandes bases de dados documentais e relacionais. A adequada 

articulação de tudo isso deu lugar às denominadas representações multimídia. Como 

disse Negroponte (1995),  

 

(...) os bits misturam-se sem qualquer esforço. Começam a mesclar-se e podem 

ser utilizados e reutilizados em seu conjunto ou separadamente. A mistura de 

áudio, vídeo e dados é chamada de multimídia; soa complicado, mas a palavra 

não quer dizer nada além de bits misturados (p. 23). 

 

 
5 Tradução: ‘Reconstrução pela computação gráfica da estrutura medieval arquitetônica de Gênova’. 
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Assim, por exemplo, o CD-ROM ‘Porto Alegre Um Século em Fotografia’, de 

Ronaldo Marcos Bastos (1997), articula fotos antigas da cidade com sons, mapas -- que 

dão a localização das fotos mostradas -- e dados das fotos, da época e do lugar que é 

mostrado. 

 

As experiências desenvolvidas sobretudo no campo da simulação de vôo, para a 

preparação de pilotos militares e comerciais, foi transladando-se paulatinamente para a 

esfera civil até dar lugar, durante o ano de 1990, ao boom da realidade virtual e seu 

produto mais característico, o ciberespaço. A novela ‘Neuromancer’, de William 

Gibson (1984), lançou o termo ciberespaço para denominar um espaço virtual. Para ter 

acesso a ele, seus personagens simplesmente plugavam um cabo de computador 

diretamente em seus sistemas nervosos centrais. Segundo Boyer (1996), Marvin Minsky 

está hoje “explorando como os computadores poderão ser eventualmente manipulados 

pelo pensamento, se uma pequena interface cerebral pudesse ser derivada, permitindo 

assim que o conteúdo da mente de uma pessoa possa ser transferido para o computador” 

(p.6. Trad. da autora). É evidente que tal espaço é um espaço produzido pela linguagem 

que o computador realiza através dos seus circuitos. Contudo, nós podemos 

experimentá-lo, pessoalmente, como se estivéssemos no seu interior, graças a um traje 

de dados e a uma plataforma que simulariam nossos deslocamentos. 

 

Como diz Negroponte (1995), 

 

A idéia da realidade virtual é proporcionar a sensação do ‘estar lá’ oferecendo 

pelo menos ao olho o que ele teria visto se estivesse lá e, mais importante do que 

isso, fazendo com que a imagem mude instantaneamente de acordo com o ponto 

de vista. Nossa percepção da realidade espacial é determinada por várias 

informações visuais tais como o tamanho relativo, o brilho e o movimento 

angular. Uma das mais importantes é a perspectiva, poderosa sobretudo por sua 

forma binocular, em que cada olho vê uma imagem diferente. A fusão dessas 

imagens numa outra em três dimensões, é a base da estereovisão (p. 115). 

 

Os dispositivos para a imersão na realidade virtual devem permitir três tarefas 

fundamentais: a caminhada interativa, a visualização estereoscópica (de que fala 
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Negroponte) e o paralelismo cinético. “Imersão total no ‘virtual’ significa que tudo nele 

está relacionado à realidade sintética do ciberespaço, e não ao espaço exterior físico” 

(Boyer, 1996, p. 50. Trad. da autora). A caminhada interativa significa a circulação 

livre pelo modelo computacional (não condicionado por uma animação) e, portanto, 

decidida pelo usuário no momento e apresentada em tempo real6. A visualização 

estereoscópica refere-se à visão simultânea de imagens correspondentes ao olho 

esquerdo e direito, a qual permite obter uma vista em profundidade dos ambientes 

computacionais. Por sua vez, paralelismo cinético refere-se ao reconhecimento, por 

parte do computador, dos movimentos reais do usuário para que, ao girar a cabeça, este 

receba as imagens do modelo computacional do lado correspondente e assim obtenha a 

sensação de ‘estar rodeado’ pelo ambiente virtual, o que implica o rastreamento dos 

movimentos corporais. Essas características podem ser realizadas com diversos 

dispositivos, tanto em estações de trabalho (workstations) ou computadores pessoais 

(PCs). Um desses dispositivos é o Incredible Helmet concebido por Ivan E. Sutherland, 

em 1968, para os pilotos. Trata-se de um capacete munido de captadores de ultra-som, 

os quais podem detectar os movimentos da cabeça, e de uma viseira translúcida que por 

via de um prisma pode fixar imagens infográficas. Os captadores e a viseira são ligados 

a um computador encarregado de gerar as imagens em tempo real. A perspectiva das 

imagens é modificada em função dos movimentos da cabeça.  

 

Um outro dispositivo é a chamada ‘Luva Mágica’ (Magical Glove) de Jaron 

Lanier, do VPL Research nos EUA. Este dispositivo também permite manipular as 

imagens em tempo real. A luva colocada pelo utilizador está ligada ao computador por 

um conjunto de captadores sensoriais repartidos sobre todas as falanges. O ‘Capacete 

Integral’ realizado na NASA por Scott Fischer reuniu as performances dos dois, o 

Incredible Helmet e a Magical Glove. Jaron Lanier, depois da Magical Glove, começou 

a trabalhar no chamado ‘Data Suite’ (roupa de dados). Hoje a transformação dos 

computadores, com capacidade de processamento cada vez maior e com o aumento da 

capacidade de armazenamento dos dados, torna cada vez mais presente essa tecnologia 

nos computadores pessoais. No mundo dos PCs, os custos são mais acessíveis para 

aplicações domésticas ou mesmo profissionais, mas ainda sofremos alguma limitação 

 
6 ‘Tempo real’ na simulação numérica é dito quando os parâmetros do modelo são modificados ao mesmo 
tempo em que a simulação é visualizada e se vê os resultados dessa modificação serem incorporados ao 
modelo.  
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por dois fatores fundamentais: a capacidade de processamento gráfico e as questões 

ligadas ao campo visual. Em um PC a apresentação em tempo real de um modelo 

eletrônico perde, ainda, muitos detalhes geométricos e em conseqüência o seu realismo 

visual. Nesse tipo de equipamento, o cenário de realidade virtual que percorremos é 

geralmente cercado de rugosidades e imperfeições. Além disso, as imagens apresentadas 

pelos dispositivos de imersão em um PC têm um ângulo visual limitado (30° a 50°, 

quando a vista humana alcança 120°), que é como ver o ambiente virtual com óculos ou 

por um periscópio, ainda que isso seja compensado com a capacidade de visualizar 

interativamente todo o ambiente virtual, ao girar a cabeça. 

 

A indumentária típica da realidade virtual é um capacete com visores semelhantes 

a óculos de proteção, um para cada olho. Cada visor apresenta uma imagem em 

perspectiva ligeiramente diferente daquilo que você veria ao vivo. Conforme você 

mexe a cabeça as imagens são, em princípio, atualizadas com tamanha rapidez 

que você sente estar produzindo essas mudanças pelo movimento da sua cabeça 

(quando, na verdade, é o computador que está seguindo o seu movimento) Você 

se sente a causa e não o efeito (Negroponte, 1995, pg.115). 

 

A Realidade Virtual está bem mostrada no romance Disclosure de Michael 

Crichton (1993), transformado em filme por Barry Levinson (1994). O romance se 

desenvolve em uma empresa de alta tecnologia -- a Digicom -- localizada em Seattle 

(EUA). Um dos produtos desenvolvido pela ‘Digicom’ é um protótipo de um banco de 

dados de realidade virtual, ou seja, uma máquina de informação virtual -- o ‘corridor’ -- 

equipada com um capacete, luvas e um ‘walker-pad’ (esteira rolante -- plataforma -- 

para caminhada). 

 

Explicando o funcionamento do ‘corridor’ um dos personagens diz: “Quando a 

pessoa está em cima da esteira disca para um banco de dados. Então, o computador 

recebe as informações que chegam do banco de dados e constrói um meio ambiente 

virtual, que é projetado dentro do capacete que está na cabeça do usuário. Quando a 

pessoa caminha em cima do pad (sobre a plataforma), a projeção muda, então ela se vê 

caminhando por um corredor cheio de gavetas de dados por todos os lados. O usuário 

pode parar em qualquer parte, abrir qualquer gaveta de arquivo com suas mãos e folhear 

as pastas com os dados” (Crichton, 1994, p.46). No filme, o personagem de Michael 
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Douglas, em determinado momento, é mostrado utilizando esse equipamento a procura 

de informações para desmascarar sua chefe, numa trama de assédio sexual e de relações 

de poder. O uso que Crichton faz da realidade virtual vai além de um mero dispositivo 

para realçar a trama; trata-se, na verdade, de uma metáfora, como bem expressa outro 

personagem: “Todos nós vivemos diariamente em ambientes virtuais, definidos por 

nossas idéias” (Cf Crichton, ib., p.419).  

 

Tudo isso nos mostra que as imagens geradas por essa nova técnica abrem novas 

possibilidades. Luz (1993) já afirmava que: 

 

As novas imagens são um sintoma, entre muitos, de um determinado estado de 

cultura em que a prevalência da imagem, resultado de sua importância cognitiva, 

em especial na arte e na ciência, revela uma tradição problemática marcante em 

nossa civilização desde o Renascimento. Não é o mundo real mas a maneira de 

inventar o mundo possível que aqui interessa, e não apenas uma perspectiva 

estética, mas também ética e política (p.54. Grifo meu.). 

 

Nesse sentido, as técnicas figurativas não se limitam a criar imagens: elas são 

uma forma de produzir o mundo, significando-o. Ora, a imagem -- e não somente a 

imagem numérica -- 

 

...é signo, elemento de escrita, componente de linguagem e modelo de mundo 

possível, e não atestação cega ou reprodução evanescente de uma realidade atual. 

A multiplicidade de suas funções sígnicas conferiu à imagem, ao longo da 

história, um papel de primeira importância na transmissão da cultura (...) 

(ib.p.53). 

 

Diria mais: para além da transmissão, a imagem, assim como os signos em geral, 

produz a cultura, inventa-a “através do jogo, da arte, dos rituais mágicos e religiosos, 

dos saberes práticos, míticos ou científicos” de cada época. Daí a necessidade de 

“inserir as imagens digitais em circuitos mais amplos de sentido -- para além das 

características técnicas necessárias à sua obtenção” e isso, certamente, “é entender seu 

uso como instrumento de novas maneiras de pensar” e, portanto, de produzir “o mundo 

e o sujeito” (ib.p.53). 
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As novas técnicas, assim, não apenas modificam o alcance e a função da imagem 

do real. As tecnologias numéricas -- como diz Couchot (1993) -- mudam radicalmente o 

modo de figuração, a partir de uma nova lógica figurativa. De tal forma que... 

  

o pixel é a expressão visual, materializada na tela, de um cálculo efetuado pelo 

computador, conforme as instruções de um programa. Se alguma coisa preexiste 

ao pixel e à imagem é o programa, isto é, linguagem e números, e não mais o real. 

Eis porque a imagem numérica não representa mais o mundo real, ela o simula. 

Ela o reconstrói, fragmento por fragmento, propondo dele uma visão numérica 

que não mantém mais nenhuma relação direta com o real, nem física, nem 

energética (Couchot, 1993, p. 42). 

 

Essa nova lógica figurativa tem a ver com as questões que envolvem os 

conceitos da simulação e do virtual. 

 

 

 

2.1 - Simulação e Virtual 

 

Na computação gráfica, dois conceitos estão fortemente relacionados: a 

simulação e o virtual. ‘Fazer aparecer como real aquilo que não é’. Eis a definição 

genérica da simulação, tal como foi instituída como uma prática quase ‘natural’. Da 

simulação se diz que representa com semelhança, que aparenta, que é análoga. Como 

disse Ferrara (1998) “a analogia constrói um outro mundo que simula ser real” (p.03). 

Trata-se, também, de uma experiência com modelos que se assemelham ao ‘real’.  

 

Pode-se experimentar um modelo, seja testando a sua coerência interna, seja 

confrontando-o ao contexto real. Esta experimentação, esta exploração do modelo 

é necessária para sua apreensão completa. Eis exatamente o que caracteriza a 

simulação. A imagem de síntese é, então, o meio visual ideal para acompanhar e 

guiar esta exploração (Quéau, 1993, p.93). 
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A imagem é, nesse sentido, criadora de uma ilusão, pelo menos parcial, sem ser 

a réplica exata de um objeto e sem constituir-se num duplo perfeito. A lógica da 

simulação não quer, então, representar o real apenas enquanto uma imagem, mas através 

de um sistema e com toda a complexidade do mesmo. Os desenhos nas cavernas, 

segundo Weissberg (1989a), já eram uma simulação, já eram um meio de intervenção. 

A colocação dos desenhos de um animal na superfície rochosa, à disposição do olhar, 

era um ato de uma cadeia que ia do desenho à captura. A simulação nunca cessou: a 

perspectiva em si nos dava a simulação da profundidade, assim como, a pintura dita 

trompe l’oeil, no apogeu do movimento barroco. Pode-se dizer que cada época produziu 

os seus simulacros. E a intenção foi sempre a de mergulhar o espectador no espetáculo 

como se houvesse uma distância “entre o real e seu duplo” que precisasse ser “abolida” 

(Baudrillard, 1997, p.145). Mais perto de nós, os dioramas, o cinema, o cinema 360º 

(Geóde de Paris) constituíram-se em procedimentos que compuseram as artes do 

espetáculo e do entretenimento. Na atualidade, temos a simulação informática.  

 

A aposta do desenvolvimento da simulação informática é bem essa: reconhecer 

esse mundo próprio que ela constrói sobre, no, a partir do que constituía até o 

presente nosso real. Sua gênese e seu dinamismo devem se relacionar a essa 

missão da qual ela é proveniente: criar cópias eficazes, capazes de coordenar 

pensamento e ação (Weissberg, 1989a, p.07. Trad. da autora). 

 

Na arquitetura e no urbanismo sempre se simulou a aparência de um edifício, de 

uma cidade ou de parte dela, através de desenhos perspectivados, de foto-montagens, de 

maquetes, simulando o resultado concreto do projeto idealizado. Nesse sentido, o 

arquiteto sempre se colocou à frente nas pesquisas sobre a organização dos espaços 

futuros. E em relação às técnicas da perspectiva e da foto-montagem,o que elas 

permitem é a simulação de um ponto de vista.  

 

A informática, apoderando-se de funções de visualização, subverteu as regras do 

jogo. A razão essencial está nela ter trabalhado o elo que liga a imagem ao objeto 

pelos dois lados. Antes mesmo de tornar-se técnica visual, ela transformou as 

condições de modelização dos objetos e dos fenômenos físicos abrindo 

largamente o espaço da numeralização e do cálculo dos modelos. É porque 
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oferece um quadro adequado para a definição dos objetos (cuja CAC - Concepção 

Assistida por Computador - atual é a concretização viva) independente de toda 

visualização eventual, que ela renova a modalidade de exposição e de disposição 

desses objetos. A cadeia modelização-numeralização-programação constituiu a 

virtualidade como espaço de experimentação disponível, intermediário entre o 

projeto e o objeto, enquanto o virtual permanecia até então prisioneiro da 

atividade imaginária. Ver o virtual, como nos propõe a engenharia informática da 

simulação, significa redefinir as noções de imagem, de objeto e de espaço 

perceptivo (Weissberg, 1993, pp.117-118). 

 

O espaço, no computador, esse espaço perceptivo em que se coloca o edifício, a 

cidade ou partes dela, e através do qual se pode simular todos os pontos de vista, é um 

espaço virtual. Falando do virtual Levy (1996) afirma que, “no uso corrente, a palavra 

virtual é empregada com freqüência para significar a pura e simples ausência de 

existência”, ou seja, a “não-presença” (p.15). Ainda segundo este autor, o virtual tende a 

atualizar-se sem ter passado, no entanto, à concretização efetiva ou formal. Assim, 

virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes. “O virtual é como 

o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma 

situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um 

processo de resolução: a atualização” (p.16). Um edifício projetado no espaço virtual 

constitui-se nesse nó de tendências pois é um possível elemento a ser construído no 

espaço concreto de uma dada cidade, mas sendo ele passível de ser modificado em 

função talvez de um cliente ou de imposições legais, ele pode ser a qualquer momento 

atualizado. Esse edifício não está presente nesse espaço, ele existe como uma maquete 

numérica virtual, aonde todos os elementos necessários à sua definição foram 

introduzidos no programa (dimensão, forma física, materiais, texturas, modelização de 

seu comportamento). Assim:  

 

A realidade que a imagem numérica dá a ver é uma outra realidade: uma 

realidade sintetizada, artificial, sem substrato material além da nuvem eletrônica 

de bilhões de micro-impulsos que percorrem os circuitos eletrônicos do 

computador, uma realidade cuja única realidade é virtual (Couchot, 1993, p.42). 
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A computação gráfica nos põe em contato com novos mundos: mundos 

concretos e, no entanto, sem consistência física. Segundo Bellour (1993), Brunelleschi 

em a tavoletta fez uma experiência com um espelho que se compunha de dois planos 

heterogêneos: a pintura de um monumento concebido segundo as leis da perspectiva e 

uma superfície de prata polida aonde o céu e as nuvens se refletem. Essa construção na 

pintura nos dá uma analogia entre ela e o mundo real cuja imagem ela suporta. O 

espelho aparece aí como um ente que relaciona o mundo real com a pintura. O espelho 

nos oferece, através do seu reflexo, um mundo virtual: 

 

em sua discussão de utopias e ‘heterotopias’ (lugares onde coisas incongruentes 

aparecem), Michel Foucault observou que há um espelho colocado entre os 

planos utópicos que não têm espaço real, mas que refletem a sociedade em cada 

um, seja um estado perfeito (utópico) ou desanimado (distópico), e as 

heterotopias que representam ‘outros’ espaços, espaços estabelecidos para 

contrariar planos ou para oferecer lugares compensatórios daqueles que existem 

na realidade. Foucault usa a reflexão do corpo nesse espelho para ajudar a definir 

esse misturado, esse espaço intervalo. Este espelho é então uma utopia, um lugar 

não-lugar onde “eu vejo a mim mesmo lá aonde eu não estou, num não-real, num 

espaço virtual, que se abre atrás da superfície; ...uma espécie de sombra, que dá 

minha própria visibilidade a mim mesmo lá aonde estou ausente...” Mas o 

espelho é também um lugar real, uma heterotopia: “torna este lugar que eu ocupo 

no momento em que olho para mim mesmo no espelho imediatamente real, 

conectado com todo o espaço que o cerca, e absolutamente não-real, já que para 

ser percebido tem de passar por este ponto virtual que está lá (Boyer, 1996, pp. 

78-79. Tradução da autora). 

 

O espaço do computador se difere por não ser um espaço reflexo, lá o espaço é 

virtual assim como os objetos lá representados também o são. Assim, a natureza das 

imagens geradas neste espaço são também virtuais. Essas imagens podem preexistir ao 

real e gerar uma realidade prefigurando assim um futuro, assim como torna possível 

reconstituir um passado provável. Como disse Porada (1998):  
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Podemos já ver a aparição de tais projetos como o da reconstituição de um 

terceiro Lascaux7 virtual. Não somente os conteúdos desse “palácio da memória” 

(as hipóteses científicas), mas também sua colocação em forma, e também 

diferentes percepções no correr dos séculos devem ser simuladas (p. 06. Trad. da 

autora). 

 

Mas essas simulações no espaço virtual do computador não dizem respeito 

apenas a modelos do passado, do presente e do futuro. Eles permitem o que Porada 

(1990) convencionou chamar ‘espaços paradoxais’, dos quais M. C. Escher8 é um 

antecipador. Para esses mundos absurdos, o espaço virtual do computador é um dos 

mais adequados (Ver ilustrações pp. 31-32) É importante lembrar, como nos diz Quéau 

(1993), que: 

 

Quanto mais nos servimos da simulação como meio de escrita e de invenção do 

mundo, mais corremos o risco de confundir o mundo com as representações que 

fazemos dele. Quanto mais acreditamos apreender o real e quanto mais pensamos 

em dominar os meios de transformá-lo, mais podemos ser tentados a fugir dele, e 

nos limitarmos ao mundo aveludado de ilusões que fazemos a seu respeito (p.99). 

 

A simulação propicia uma relação imediata entre o espaço real do homem e o 

espaço virtual do computador. Ela não é a substituição do ‘real’, mas pode configurar 

um pensamento concreto sobre o mesmo.  

 

A simulação valida, pois, uma leitura visual e restitui sua profundidade. Nova 

versão do composto real/virtual em que o modelo simulado é alimentado por uma 

captação ótica real, e em que esta é decodificada por uma experimentação de sua 

plausibilidade. Virtual e real são duas faces de uma mesma questão. O virtual não 

substitui o real, ele ajuda a lhe dar sentido (Weissberg, 1993, p.121). 

 

Ezio Manzini (1989a) em seu artigo Un monde qui semble, afirma que hoje se 

chegou a uma época ‘pseudolítica’: uma idade da pedra virtual. “Essa era pseudolítica 

nos coloca em contato com mundos radicalmente novos: reais, mas imateriais” (p.127. 

 
7 A autora se refere aqui ao fato de que hoje nós somente visitamos uma reconstrução de Lascaux, as 
cavernas com os desenhos pré-históricos, quer dizer, o segundo Lascaux, ela aguarda o terceiro.  
8 Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972) artista holandês, gravurista, tinha um grande domínio da 
matemática da geometria conseguindo, com isso, desenhar espaços paradoxais.  
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Trad. da autora). Como diz o autor em outro artigo, “a questão é de se conseguir gerar 

um espaço virtual que permita, de maneira compreensível e estimulante, entrar em 

relação com o objeto e o conjunto de suas possibilidades” (1989b, p. 86. Trad. da 

autora).  

 

Esse mundo real mas imaterial, esse mundo virtual, permite, na simulação 

numérica através do computador, que haja na experimentação um tempo diferente do 

tempo ‘real’, ao mesmo tempo em que permite intervir em ‘tempo real’ sobre o modelo. 

Além disso, pode-se, na simulação, acelerar ou desacelerar o processo, alterando 

também assim o tempo. Como diz Couchot (1989):  

 

A simulação dá ao sujeito uma capacidade nova, que ele possuía já certamente, de 

uma certa maneira, no seu espírito, na sua imaginação, mas que ele delega de 

agora em diante, todo guardando o seu controle, a máquina: aquilo de reiniciar à 

vontade o desenrolar dos fenômenos que lhe interessam, de levar o contador do 

tempo ao zero, não para rever esses fenômenos ‘tais como, neles mesmos, a 

eternidade os muda’, como a gente refaz passar um registro, mas para os 

observar, ou os viver, como se fosse a cada reinício, a primeira vez que eles se 

manifestassem. Um pesquisador que reconstitui o nascimento da lua vinte vezes 

seguidas, fazendo variar os parâmetros de seu modelo, assiste vinte vezes a esse 

espetáculo que ninguém contemplou e pode verificar qual versão está mais 

conforme às leis da astrofísica; um piloto num simulador de vôo vive vinte 

experiências diferentes, vê se desenrolar sob seus olhos paisagens cada vez 

diversas e, por vezes, sai ileso de um acidente que lhe seria fatal na realidade (pp. 

121-122. Trad. da autora). 

 

A simulação de uma cidade permite que um usuário do seu computador passeie 

por essa cidade distante, sem se deslocar de sua casa, repetindo quantas vezes quiser 

trajetos por ele estabelecidos. A simulação do passado de uma cidade, a sua 

reconstrução virtual feita na tela do computador, permite visualizar e passear através de 

prédios e espaços que já não existem. Mas como o próprio Couchot (1989) lembra, em 

determinado momento o brinquedo acaba: 
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Essa potência, nós não a possuímos senão durante instantes limitados que o 

computador nos faz aproveitar. Chega sempre um momento onde o piloto desce 

de seu simulador, ou o cientista abandona seu console, a criança seu jogo 

eletrônico, um momento onde se sai do ‘tempo real’ para encarar a realidade do 

tempo e seu enigma. Por um justo retorno às coisas, o Tempo faz, então, sua 

revanche (Couchot, 1989, p.122.Trad. da autora). 

 

A idéia de se reconstruir ambientes teve seus primórdios no resgate, no 

aeroporto de Entebe (Uganda), pelos israelenses, de 103 reféns, com a morte de todos os 

seqüestradores, de um soldado israelense e três reféns. Como narra Negroponte (1995), 

esse feito impressionou os militares americanos que solicitaram que o Advanced 

Research Projects Agency (ARPA) pesquisasse meios eletrônicos para fornecer 

treinamento similar ao dos israelenses. Descobriu-se que os israelenses haviam 

construído no deserto uma maquete em tamanho real do aeroporto de Entebe, onde 

simularam pousos e decolagens, além das manobras de ataque. Isso lhes deu um 

extraordinário senso de orientação espacial para o ‘ataque real’. Um treinamento desse 

tipo, com a construção de réplicas em outros lugares de potenciais alvos de terroristas, 

não é possível para todas as situações. Negroponte e seus colegas propuseram como 

solução o uso de videodiscos para possibilitar a um usuário passear por trajetos 

específicos, como se de fato estivesse no local. O teste foi feito com a cidade de Aspen 

(Colorado), onde todas as ruas foram filmadas nos dois sentidos, assim como as curvas 

e os cruzamentos.  

 

“Colocando-se as retas num videodisco e as curvas em outro, o computador era 

capaz de proporcionar a impressão, sem cortes, de se estar dirigindo. Quando 

você se aproximava de um cruzamento, digamos, no disco 1, o disco 2 já se 

posicionava ali e, fosse a curva para a direita ou para a esquerda, o segmento 

correspondente era ativado. Enquanto a curva era mostrada, o disco 1 ficava livre 

para procurar a reta da rua na qual o veículo estava entrando e, mais uma vez, 

terminada a curva, a reta da nova rua era mostrada, sem cortes. Em 1978, esse 

projeto parecia mágica. Você podia olhar pela janela do carro, parar em frente a 

um prédio, adentrá-lo, conversar com o delegado, selecionar diferentes estações 

do ano, ver os edifícios como eles eram quarenta anos antes, fazer um passeio 

monitorado, andar de helicóptero sobre mapas, transformar a cidade numa 
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animação, juntar-se a uma cena num bar e deixar um rastro atrás de você como o 

fio de Ariadne, para auxiliá-lo a voltar ao ponto de partida” (p. 69). 

 

Segundo Negroponte, a idéia foi encampada pelos militares que resolveram 

construir, a partir daí, protótipos de lugares. Um dos primeiros encomendados foi Teerã 

que, ironicamente, não estava pronta por ocasião do ataque à embaixada americana. Na 

atualidade, as simulações visuais geradas por computador podem ser um poderoso meio 

de reconstrução de locais históricos. No entanto, a questão da reconstrução do passado 

de uma cidade não é uma preocupação atual. O que importa hoje é como esta técnica -- 

da computação gráfica -- abre novas possibilidades a esse tipo de projeto, não só no 

aspecto visual, plástico mas também em outros aspectos. Boyer (1996) refere o que 

Stattford diz a respeito da reconstrução do passado de Roma por Piranesi9: 

 

Stattford explica, “Piranesi assim ajudou seus contemporâneos a recontextualizar 

as ruínas do passado no organismo vivo da moderna Roma urbana.” Mas mais do 

que isso, Piranesi viu a arquitetura como uma ação recíproca do interior e do 

exterior, e como uma arte de um corpo bem específico, um que estava fatigado e 

em decadência, mutilado e desaparecendo. Nenhum detalhe parece ter escapado à 

sua visão: pipas de água antigas, ferramentas, e inscrições decorativas 

subterrâneas tiveram tanta atenção quanto as estruturas monumentais como o 

Castelo de Santo Ângelo ou a Praça de São Pedro. Nesse sentido, o trabalho de 

Piranesi foi um precursor do modelo Freudiano do recordar, pois ambos ligaram a 

cidade de Roma a atos de esquecimento e repressão. “Em sua maníaca 

reconstrução da Antiguidade Etrusco-Romana, que havia sido suprimida pelo 

Classicismo, Piranesi parece ter seguido a regra psicoanalítica básica: tudo é 

significativo, particularmente o incidental, o fragmentário, o desprezível e feio 

como também a base.” Freud discutiu que o patológico segurava o passado no 

presente se este não o resolvesse ou levasse a termo, mas, em vez disso, o 

forçasse para o subterrâneo para escondê-lo. Roma se tornou sua metáfora para a 

memória reprimida e a psicanálise, a técnica para escavar esta cidade enterrada e 

reter seu passado perdido (Boyer, 1996, p. 94. Trad. da autora). 

 

 
9 Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) -- Artista Italiano cujos desenhos da Roma clássica contribuíram 
para a fama de Roma e para o crescimento da arqueologia clássica. 
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A psicanálise e a arqueologia foram produtos do século XIX, que tinham em 

comum o desejo de desenterrar o passado, de descobrir o que estava oculto e de 

reconstruir o que estava escondido do olhar. Piranesi foi um dos primeiros a olhar as 

ruínas de um passado, a representar através de desenhos esse passado e a tentar a 

reconstrução desse passado. Resta perguntar: como a computação gráfica muda as 

outras formas de representação e que rupturas produz em relação a elas? 

 

Em relação às possibilidades da computação gráfica, ela muda o que se chama 

de ponto de vista, mantendo o caráter perspectivista, mas multiplicando os pontos de 

vista possíveis. Ao fazer um percurso num modelo, pode-se definir a iluminação (por 

exemplo um passeio noturno ou diurno), traçar esse percurso e, também, olhar, 

deambular por onde decidir. Quanto aos pontos de vista, a simulação pode reconstruir 

trajetos que não se pode experimentar, colocando esse olhar como se fosse o de um 

pássaro sobrevoando a cidade; pode-se colocar o ponto de vista do observador como se 

fosse o de um míssil ou, como o de um médico passeando pelas veias dentro do corpo 

de um paciente, da mesma forma que um aparelho de angioplastia, etc. 

 

Uma outra possibilidade diz respeito à visualização de fenômenos inacessíveis à 

visão direta. Por exemplo, a reconstituição de parte da paisagem por meio de imagens 

feitas pela sonda espacial; ou, ainda, penetrar numa célula tal como um microscópico. 

Pode-se também aproximar do olho fenômenos que lhe são inacessíveis devido à sua 

distância ou dimensão. No modelo, pode-se reduzir ou aumentar a escala e tornar 

perceptível, numa única cena, um objeto que de outra maneira não poderia ser abarcado 

pela visão direta. No desenho de um edifício, de uma cidade ou parte dela, pode-se 

enxergar detalhes construtivos, que não se poderia ver no objeto ‘real’, pela 

aproximação ao modelo. Pode-se visualizar também, através da simulação, os modelos 

matemáticos e os comparar aos fenômenos que eles modelizam. Além disso, permite a 

visita aos ‘espaços paradoxais’ aprofundando mesmo essa via -- como nos quadros de 

M. C. Escher -- e apresentando múltiplos objetos em configurações impossíveis. Nessas 

configurações já não se reconhece o que é vertical do que é horizontal, não se distingue 

o início do fim, nem o exterior do interior e, inclusive, nem o virtual do real, pela 

incrustação de imagens virtuais em cenas reais. 
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Nesses passeios virtuais, o percurso espacial tem suas leis invertidas: 

 

O visitante está quase imóvel e é o espaço que faz o movimento. Para subir 

escadas é preciso erguer a cabeça; para descer, incliná-la para baixo. Os 

simuladores de vôo já nos haviam introduzido a imobilização da viagem pelo 

desfilamento da imagem na tela. Já que aqui não há mais tela, o virtual é o único 

espaço de referência (o que não acontece sem alguns problemas de equilíbrio, 

para o experimentador) (Weissberg, 1989a, p.27. Trad. da autora). 

 

Todas essas possibilidades atuam no desenho, em computação gráfica, da cidade 

atual e do passado. Assim, temos a realidade virtual construída no e pelo computador, 

que permite a simulação de um passeio por essas reconstruções na tela -- suporte dessa 

virtualidade. Esse passeio se dá através das ruas da atualidade, com suas formas físicas, 

as quais configuram a cidade de hoje, e através das ruas do passado, com formas que já 

desapareceram e outras que subsistem na paisagem de hoje e que ajudam a referenciar o 

percurso visitado. Nesse passeio podemos olhar a cidade como se estivéssemos 

percorrendo as suas ruas, mas ao mesmo tempo podemos ter outras visões da cidade, 

que não teríamos caso o passeio não estivesse ocorrendo na tela do computador. Isso diz 

respeito, por exemplo, à possibilidade de se fazer um zoom para melhor observar um 

detalhe arquitetônico, ou, então, fazer metamorfosear uma cena do passado numa do 

presente, permitindo assim ver como um lugar ou uma paisagem era no passado. Nessas 

reconstruções, busca-se o ‘fotorrealismo’ com a utilização de texturas simulando os 

materiais de que são feitos os prédios e as ruas; da iluminação para indicar se a cena se 

passa de dia ou de noite; e de cores que transmitam o visual multicolorido das cenas 

urbanas. Esse ‘fotorrealismo’ procura criar o ‘real’ no virtual.  

 

Faltam palavras para designar “essa situação em que a imagem não é mais 

representação, mas presentação simplesmente; em que a imagem não é mais figurativa, 

mas funcional; em que ela tem como lastro um coeficiente de realidade, reencontrando 

por novos caminhos sua eficácia primeira” (Weissberg, 1993, p.118). A realidade se 

assume, então, como ostensivamente virtual, declaradamente simulada, e o simulacro da 
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computação gráfica passa a ser o real. Finalmente a representação da ‘realidade’ passa 

escancaradamente e sem subterfúgios a produzir a realidade. A linguagem da 

computação gráfica reinventa, assim, as representações vigentes e transcreve uma nova 

representação. 
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Il. 1 - Manipulação de imagem na Revista Veja. 

 

 

Il. 2 - Espaços paradoxais – desenho de M.C. Escher. 
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Il. 3 – Espaços paradoxais – desenho computação gráfica reproduzindo Escher (CIMA). 

 

 

 

Il. 4 – Espaços paradoxais – desenho em computação gráfica (CIMA). 

 



 

 

 

 

 

“A Rosa Púrpura do Cairo”10: 

 

Da Representação 

 

 

 

Até agora, tenho tratado da computação gráfica não apenas como uma nova 

linguagem, mas como uma nova forma de representar, ou seja, de significação e 

produção das coisas. Ao constituir-se como uma nova forma de representação, que não 

exclui nem supera as demais formas de representação gráfica (desenho, fotografia, 

cinema, etc.), a computação gráfica reconfigura-as numa outra forma de representação, 

tornando visível, através da linguagem que lhe é própria, uma outra ‘realidade’. 

 

Se as imagens -- e, entre elas, a imagem digitalizada -- são formas de 

representação, então, afinal, o que é uma representação? Quais as especificidades da 

computação gráfica em relação às outras formas de representação gráfica? E qual o 

estatuto desse tipo de representação, que se dá através da linguagem do computador, 

para a memória da cidade? 

 

Neste Capítulo, vou deter-me, sobretudo, na primeira dessas questões, trazendo a 

discussão atual sobre as formas de abordar o problema da representação, assim como a 

emergência e o significado de sua “crise” atual.   

 

 
10 Filme dirigido por Woody Allen, em 1985. Seu título original é The Purple Rose of Cairo. Atuam no 
filme a atriz Mia Farrow e os atores Jeff Daniels e Danny Aiello. No filme o personagem de Jeff Daniels 
sai da tela do cinema e se envolve com a personagem de Mia Farrow no ‘mundo real’.   

3
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3.1 - Alguns significados possíveis 

 

 

As abordagens teóricas da representação centram-se na relação entre as palavras 

(signos, imagens, etc.), e as coisas. Na obra que organizou sobre o tema -- 

Representation. Cultural representations and signifying practices -- Stuart Hall (1997) 

analisa algumas dessas abordagens.  

 

A primeira seria a que ele chama de abordagem mimética ou reflexiva, na qual a 

representação é tomada como uma imitação ou reflexo das coisas, a partir de uma 

relação direta e transparente entre as palavras (signos, imagens, etc.) e as coisas. Essa 

abordagem é também conhecida como realista, porque se baseia numa equivalência 

entre representação e “realidade”. Uma segunda abordagem seria a intencional, que 

reduz a representação às intenções do seu autor ou do sujeito. A terceira seria a teoria 

construcionista que, segundo Hall (ib.), “propõe uma relação complexa e mediadora 

entre as coisas no mundo, os nossos conceitos no pensamento e a linguagem” (p.35. 

Trad. da autora).  

 

Na seqüência, Hall (ib.) esclarece que a teoria construcionista da linguagem e da 

representação sofreu uma grande influência do trabalho do lingüista suíço Ferdinand de 

Saussure, conhecido como o ‘pai da lingüística moderna’. Suas teorias têm sido 

utilizadas como “fundamento para a abordagem geral da linguagem e do significado, 

fornecendo um modelo de representação que tem sido aplicado para uma grande gama 

de objetos e práticas culturais” (p.36. Trad. da autora). O grande mérito do trabalho de 

Saussure seria, para Hall (ib.), 

 

(...) o de forçar o nosso foco na linguagem em si mesma, como um fato social; no 

processo de representação em si mesmo; em como a linguagem na verdade 

trabalha e no papel que ela joga na produção de significado. Ao fazer isso, salvou 

a linguagem do status de um mero meio transparente entre coisas e significados. 

Mostrou, em vez disso, que a representação era uma prática. No entanto, em seu 

próprio trabalho, ele tendeu a focalizar quase que exclusivamente os dois 

aspectos do signo -- significante e significado. Deu pouca ou nenhuma atenção a 

como esta relação entre significante/significado poderia servir ao que chamamos 
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referente -- isto é, o que nos refere o mundo das coisas, pessoas e eventos fora da 

linguagem no mundo ‘real’ (p.34. Trad. da autora). 

 

Ao propor “uma ciência que estuda a vida dos signos na sociedade ...” que 

chamou de semiologia (do grego, semeion, ‘signo’), o próprio Saussure apontou para 

uma abordagem semiótica, ou seja, o estudo dos signos na cultura, e o da cultura como 

uma espécie de ‘linguagem’ (cf. Hall, ib., p.36. Trad. da autora). Essa abordagem parte 

do seguinte pressuposto: 

 

Já que todos os objetos culturais transmitem significado, eles têm de fazer uso de 

signos; e ao fazer isso, eles têm de trabalhar como a linguagem trabalha e ser 

receptivos a uma análise que, basicamente, utiliza os conceitos lingüísticos de 

Saussure (por exemplo, as distinções significante/significado e língua/palavra, 

sua idéia de códigos subjacentes, e a natureza arbitrária do signo) (p. 36. Trad. da 

autora). 

 

Um dos problemas que dificultam e limitam essa abordagem é que, numa 

cultura, o significado muitas vezes depende de unidades maiores de análise (narrativas, 

grupos de imagens, discursos, etc.). Foi justamente essa dificuldade que gerou uma 

segunda corrente na abordagem construcionista, que veio a ser chamada de abordagem 

discursiva e que, no entanto, não subverte tudo o que diz a abordagem semiótica. Como 

bem afirma Hall (id.): 

 

Há algumas similaridades, mas também algumas grandes diferenças, entre as 

abordagens semiótica e discursiva (...). Uma importante diferença é que a 

abordagem semiótica está preocupada com o como da representação, com como a 

linguagem produz significado - o que foi chamado sua ‘poesia’; enquanto que a 

abordagem discursiva está mais preocupada com os efeitos e as conseqüências da 

representação - sua ‘política’. Examina não apenas como a linguagem e a 

representação produzem significado, mas como o conhecimento que um discurso 

particular produz conecta com o poder, regula a conduta, faz ou constrói 

identidades e subjetividades, e define as maneiras pelas quais algumas coisas são 

representadas, pensadas, praticadas e estudadas. A ênfase na abordagem 

discursiva é sempre na especificidade histórica de uma forma particular ou 

‘regime’ de representação: não na ‘linguagem’ como uma preocupação geral, mas 
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em linguagens ou significados específicos, e como eles são distribuídos em 

tempos particulares, em lugares particulares. Aponta-nos para uma maior 

especificidade histórica - o modo como as práticas representacionais operam em 

situações históricas concretas, na prática atual (p.06. Trad. da autora). 

 

A abordagem discursiva de Michel Foucault, “que se preocupou com a produção 

do conhecimento (mais do que apenas com o significado) através do que ele chamou de 

discurso (mais do que apenas linguagem)” (Hall, ib.,pp.42-43. Trad. da autora), amplia 

o uso da palavra ‘representação’. 

 

Assim, em Foucault a representação está intimamente ligada à sua formulação 

do discurso, que se encontra mais detidamente explicitada no seu livro A Arqueologia 

do Saber. A idéia constante que percorre esse livro é a de que o discurso não deve ser 

visto simplesmente como o registro ou o reflexo de objetos que lhe são anteriores, nem 

se trata tampouco de interpretar o discurso para fazer através dele uma história do 

referente. Segundo o próprio Foucault (1987):  

 

Não se volta ao aquém do discurso -- lá onde nada ainda foi dito e onde as coisas 

apenas despontam sob uma luminosidade cinzenta; não se vai além para 

reencontrar as formas que ele dispôs e deixou atrás de si; fica-se, tenta-se ficar no 

nível do próprio discurso (p.55). 

 

E, na verdade, ao longo de toda a sua obra Foucault jamais vai deixar de tentar 

mostrar o que se propôs, ou seja, que os “discursos”, tais como podemos ouvi-los, tais 

como podemos lê-los sob a forma de texto (signos, imagens, etc.),  

 

não são, como se poderia esperar, um puro e simples entrecruzamento de coisas e 

de palavras: trama obscura das coisas, cadeia manifesta, visível e colorida das 

palavras; (...) não são uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre 

uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma experiência; 

(...) (pp. 55-56).  

 

Ao analisar os discursos em si mesmos, Foucault (ib.) vê “se desfazerem os 

laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto 

de regras, próprias da prática discursiva” (ou de produção de conhecimento e 
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significação). E são essas regras que definem “não a existência muda de uma realidade, 

não o uso canônico de um vocabulário, mas o regime dos objetos” (p.56): 

 

“As palavras e as coisas” é o título -- sério -- de um problema; é o título irônico 

do trabalho que lhe modifica a forma, lhe desloca os dados e revela, afinal de 

contas, uma tarefa inteiramente diferente, que consiste em não mais tratar os 

discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a 

conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam (p.56. O grifo é meu).  

 

Parente (1993) certamente tem em vista essa concepção de discurso como 

prática produtora de conhecimentos e significações, quando salienta que: 

 

Se cada sociedade tem seus tipos de máquinas, é porque elas são o correlato de 

expressões sociais capazes de lhes fazer nascer e delas se servir como verdadeiros 

órgãos da realidade nascente. Cada tecnologia suscita questões relativas à sua 

consistência enunciativa específica que, em última instância, se articula com a 

produção discursiva de uma sociedade num determinado momento. As mutações 

e rupturas tecnológicas devem ser avaliadas em funções de duas tendências: a 

tendência à homogeneização universalizante (territorialização) e a tendência à 

heterogeneização singularizante (desterritorialização) da subjetividade. 

Entretanto, o produto das tecnologias imagéticas, embora marcado pelos regimes 

sociais nos quais ele se produziu, é condicionado por relações de força que o 

articulam a posições de poder de forma autônoma; ou seja, ele pode ou não 

liberar o real capturado pelas representações dominantes (p.15). 

 

Como refere T. Silva (1999), fala-se muito, atualmente, de uma suposta “crise da 

representação”, ou seja, de uma crise nas “nossas formas de representar o mundo” 

(p.32). Essa idéia é corroborada pelo que diz Parente (1993): 

 

Vivemos hoje numa dessas épocas de crise das antigas ordens de representações e 

dos saberes, e, mais profundamente, de uma grande complexidade em relação às 

formas de produção da subjetividade. Nenhuma reflexão séria sobre o devir da 

cultura contemporânea pode deixar de constatar que existe uma enorme multitude 

de sistemas maquínicos, em particular a mídia eletrônica e a informática, que 
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incidem sobre todas as formas de produção de enunciados, imagens, pensamentos 

e afetos (p.14). 

 

Ao definir a Modernidade como efeito de uma crise da representação, atribuída à 

emergência de um problema surgido numa determinada circunstância histórica, qual 

seja, o da produção do novo, Parente (ib.) argumenta que: 

 

O novo é o que escapa à representação do mundo, como dado, como cópia. O 

novo significa a emergência da imaginação no mundo da razão, e 

consequentemente num mundo que se liberou dos modelos disciplinares da 

verdade. Tanto na filosofia, como na ciência e na arte, o tempo é o operador que 

põe em crise a verdade e o mundo, a significação e a comunicação. A razão é 

muito simples: ao tempo da verdade (verdades eternas) se substitui a verdade do 

tempo como produção de simulacros; ou seja, do novo como processo. “Ou o 

tempo é invenção ou ele não é nada” (Bergson) (ib., p.19). 

 

No entanto, a produção do novo que problematiza, na Modernidade, a 

representação realista, só vai produzir seus efeitos e conseqüências mais profundas na 

chamada Modernidade tardia ou Pós-modernidade, quando aquela forma de 

representação entra definitivamente em crise.  

 

Já para um autor como Baudrillard (apud Silva, 1999), o que se passa na 

atualidade não se reduz a uma crise da representação, por maiores que sejam os seus 

efeitos. Trata-se de algo bem mais radical: 

 

(...) não se trata simplesmente de uma crise, mas de uma verdadeira implosão da 

representação. Num cenário pós-moderno de proliferação incontrolável de signos 

e de imagens, a representação teria chegado ao fim. Não há mais referentes na 

extremidade da cadeia de significação: apenas signos e imagens que simulam o 

“real”. Perdida qualquer conexão dos signos com seus referentes, a paisagem 

contemporânea está povoada por simulacros: representações de representações. A 

simulação é a última fase de um processo que tem como fases anteriores: o 

realismo (“a imagem é o reflexo da realidade”); a ideologia (“a imagem mascara 

e deforma a realidade”); e a dissimulação (“a imagem mascara a ausência de 
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realidade”) (Baudrillard, 1991, p. 13). No simulacro não há mais representação. 

Estamos em pleno reino da hiper-realidade (p.32). 

 

A “crise” ou “implosão” da representação significa, em qualquer dos casos, uma 

ruptura com a sua abordagem mimética ou reflexiva, onde a representação (e a produção 

de conhecimento) é concebida simplesmente como o reflexo de uma ‘realidade’ que está 

ali, que pode ser acessada diretamente, sem intermediação. Como lembra T. Silva (ib.), 

“essa visão epistemológica é similar àquilo que Derrida chama de metafísica da 

presença: a certeza (ou a ilusão?) de que o significante captura o significado em toda 

sua plenitude” (p.15). 

 

Dessa maneira, a eficácia do efeito realista depende de sua capacidade de 

“ocultar os artifícios, os dispositivos de sua construção, as convenções, os códigos dos 

quais depende para dar precisamente a impressão de realidade” (ib.). A fotografia, por 

exemplo, é especialmente propícia à suposição realista, já que não são levados em 

conta, nessa concepção, o ângulo, a luz, o corte e a edição da foto -- dispositivos e 

convenções “que fazem com que nem mesmo o mais ‘realista’ dos gêneros fotográficos 

-- o documentário -- seja simplesmente uma reprodução analógica da ‘realidade’” (ib., 

p.16). 

 

O problema é que, ainda hoje -- e apesar de toda a discussão sobre a “crise da 

representação” que, como vimos anteriormente, não é nova -- há uma clara 

predominância da abordagem realista (mimética e reflexiva) da representação, para a 

qual o conhecimento existente é um reflexo da ‘realidade’. Essa concepção de 

conhecimento sustenta-se, em última análise, na desconsideração das relações de poder. 

Deixa de considerar, com isso, que “a cultura e o conhecimento são produzidos como 

relações sociais, que são, na verdade, relações sociais. Mais: essas relações sociais são 

hierárquicas, assimétricas, são relações de poder” (Silva, 1999, p.16). E, dessa maneira, 

a representação, tal como a cultura, não pode ser pensada fora das relações de poder.  

 

Nessa perspectiva, a representação é uma forma de significar o mundo, de torná-

lo inteligível. É produtora de sentidos. Sua aceitação e hegemonia não está ligada 

propriamente a um significado que porventura estivesse mais próximo de uma verdade 
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absoluta, mais verdadeira. Sua formulação e a imposição de seu sentido (e de sua 

verdade particular) estão fundadas em relações de poder. 

 

É justamente essa fundamentação e a relativização da sua verdade que 

constituem a base da “crise da representação” dos nossos dias. Uma crise que faz parte 

da agenda das discussões acadêmicas atuais, para as quais a computação gráfica traz 

novas e inusitadas implicações. 

 

 

 

3.2 - Representação virtual 

 

Conceber a imagem da computação gráfica como representação que significa, 

dar a ver a forma como ela é produzida, implica tornar visível a sua concepção. Mas 

essa concepção da imagem da computação gráfica como representação não tem apenas 

um sentido estético, já que o processo de significação aí exibido é também um jogo de 

imposição de significados, um jogo de poder. Como representação, a imagem produzida 

pela computação gráfica tem, assim, uma implicação ampla e abrangente. O que cabe 

salientar, então, é seu papel como produtora de determinada identidade, como leitura 

possível do passado da cidade, da memória da cidade. Pois a produção da identidade se 

dá, em grande parte, na e através da representação. É, portanto, na interseção entre 

poder e representação que a identidade é produzida. 

 

Para Stuart Hall (1997), como vimos, a representação é “a produção do 

significado dos conceitos em nossas cabeças através da linguagem”. É, portanto “a 

ligação entre conceitos e linguagem que nos torna capazes de referir cada objeto, pessoa 

ou acontecimento do mundo ‘real’, ou ainda o mundo imaginário dos objetos, pessoas 

ou acontecimentos ficcionais” (p.17, grifo do autor. Trad. da autora).  

 

A representação constitui-se, assim, em “uma parte essencial do processo pelo 

qual o significado é produzido e trocado entre membros de uma cultura”. Dessa forma, a 

representação “envolve o uso de linguagens, de signos e imagens que significam ou 
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representam coisas” e “conecta significado e linguagem para a cultura” (p.15, Trad. da 

autora). 

 

A representação da cidade e de sua história através da computação gráfica -- 

objeto dessa dissertação -- implica, portanto, a possibilidade de referência do espaço 

urbano ‘real’, através das imagens geradas na tela do computador. Permite, também, 

conectar o significado desse espaço urbano produzido pela linguagem do computador 

para a nossa cultura. Há, então, uma relação entre representação e cultura. Mas o que a 

representação tem a ver com a cultura? Qual a ligação entre elas? “Para colocar de 

forma simples” diz Hall (id.), 

 

cultura tem a ver com ‘significados compartilhados’. Agora, linguagem é o meio 

privilegiado no qual nós ‘fazemos sentido’ das coisas, no qual o significado é 

produzido e trocado. Significados só podem ser compartilhados através do nosso 

comum acesso à linguagem. Então, a linguagem é central para o significado e a 

cultura, e tem sido sempre vista como o repositório chave dos valores culturais e 

dos significados (p.01. Trad. da autora). 

 

Ainda mais:  

 

É pelo nosso uso das coisas, e por aquilo que dizemos, pensamos e sentimos 

acerca delas -- como as representamos -- que nós damos a elas um significado. 

Em parte, damos significados a objetos, pessoas e acontecimentos pelas estruturas 

de interpretação que trazemos para elas. Em parte, damos significados às coisas 

pela maneira como nós as usamos ou as integramos nas nossas práticas diárias. É 

o nosso uso de uma pilha de tijolos e argamassa que fazem disso uma ‘casa’; e o 

que sentimos, pensamos e dizemos acerca disso que fazem de uma ‘casa’ um 

‘lar’. Em parte, nós damos significados às coisas pela maneira como nós as 

representamos -- as palavras que usamos sobre elas, as estórias que contamos 

delas, as imagens que delas produzimos, as emoções que associamos a elas, a 

maneira como as classificamos e as conceitualizamos, os valores que colocamos 

nelas. A cultura, podemos dizer, está envolvida em todas essas práticas que não 

são simplesmente geneticamente produzidas em nós -- como a contração do 

joelho quando batido -- mas que trazem significados e valores para nós, os quais 

necessitam ser interpretados significativamente por outros, ou que dependem do 



A Rosa Púrpura do Cairo 42

significado para sua efetiva operação. Cultura, nesse sentido, permeia toda a 

sociedade. É o que distingue o elemento ‘humano’ na vida social daquilo que é 

simplesmente biologicamente dirigido. Seu estudo sublinha o papel crucial do 

domínio simbólico no coração da vida social (p.03. Trad. da autora). 

 

Como já se disse, a linguagem é que permite o compartilhamento dos 

significados. Para que isso aconteça, Hall (id.) se pergunta:  

 

Mas como a linguagem constrói significados? Como ela sustenta o diálogo entre 

participantes que permite a eles construir uma cultura de entendimentos 

compartilhados e desse modo interpretar o mundo aproximadamente da mesma 

maneira? A linguagem está apta a fazer isso porque opera como um sistema 

representacional. Na linguagem, nós usamos signos e símbolos - sejam eles sons, 

palavras escrita, imagens produzidas eletronicamente, notas musicais, mesmo 

objetos -- para defender ou representar para outras pessoas nossos conceitos, 

idéias e sentimentos. A linguagem é uma das ‘mídias’ através das quais 

pensamentos, idéias e sentimentos são representados numa cultura. 

Representação através da linguagem é, portanto, central ao processo pelo qual o 

significado é produzido (pp.01-02. Trad. da autora). 

 

A imagem que o computador dá a ver é uma reconstrução da cidade atual e da 

cidade do passado, mediante procedimentos simulativos. Essa imagem só se torna 

legível à medida que o que ela mostra está compreendido nos limites das estruturas 

culturais e cognitivas de quem a vê. Assim, a tarefa da imagem é dar a ver uma 

reconstrução da cidade conectada com um quadro de referências culturais articulado 

com o ‘real’, com os significados que esse ‘real’ tem para o espectador, permitindo-lhe 

interpretar essa imagem. Essa imagem será, então, interpretada de forma diversa por 

espectadores que pertençam a diferentes culturas ou a diferentes tempos. 

 

No desenho pela computação gráfica, as imagens representam uma cidade que é 

expressa por seus prédios, detalhes arquitetônicos, monumentos, pelos traçados de suas 

ruas, pela disposição que os prédios assumem uns em relação aos outros, pelo colorido 

dos prédios, etc.. Nesse processo, a linguagem computacional se constitui como um 

sistema de representação. No entanto, no âmago do processo de significados culturais há 

dois sistemas de representação envolvidos: 
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O primeiro permite-nos dar sentido ao mundo pela construção de um conjunto de 

correspondências, ou uma cadeia de equivalência entre coisas -- pessoas, objetos, 

eventos, idéias abstratas, etc. -- e nosso sistema de conceitos, nossos mapas 

conceituais. O segundo depende da construção de um conjunto de 

correspondências entre o nosso mapa conceitual e um conjunto de signos, 

arranjados ou organizados em várias linguagens que significam ou representam 

conceitos. A relação entre ‘coisas’, conceitos e signos está no coração da 

produção do significado em linguagem. O processo que liga estes três elementos 

em conjunto é o que chamamos representação (Hall, ib., p.19. Trad. da autora). 

 

A computação gráfica tem sido referida, aqui, como uma linguagem que permite 

representar as coisas, produzindo-as e significando-as. Diz-se isso dela porque ela 

trabalha através da representação construindo significados e os transmitindo. A 

computação gráfica, em si mesma, não tem nenhum significado claro. Ela é um veículo 

ou uma mídia que carrega significado porque opera como símbolo, que significa ou 

representa (isto é, simboliza) os significados que se quer transmitir (cf. Hall, ib., pp.04-

05. Trad. da autora). A imagem que ela mostra utiliza elementos para significar ou 

representar o que se quer mostrar: no meu caso, espaços da cidade de hoje e do passado. 

Nessas imagens que nos mostram a cidade, os objetos que a compõem estão modelados, 

concebidos através de cálculos matemáticos. As imagens, assim, estão relacionadas a 

uma matriz numérica que é altamente sintética, sem referencial no mundo -- seu 

referente é o pixel --, elas produzem, simulam o espaço da cidade. Como diz Plaza 

(1993): 

 

Com as imagens de síntese, inclusive aquelas mais hiper-realistas, se cria uma 

nova tipologia que desarticula a relação causal entre imagem e objeto, pois estas 

imagens criam outra relação com uma matriz numérica que é objeto da imagem, 

isto é, a imagem em potência. Surgem, assim, modelos e simulações que 

permitem criar referentes imaginários ou inexistentes A imagem de síntese é co-

criadora de realidade (p. 82) 

 

Isto se pode interpretar ao se pensar que as imagens numéricas, além de 

permitirem a visualização de diferentes pontos de vista do modelo virtual, enquanto 

representação elas permitem que se trate o objeto dessa representação como um ‘objeto’ 
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construído, uma espécie de lugar de trabalho numérico. Plaza (1993) reforça suas idéias 

ao expressar que “as imagens de terceira geração, à medida que se desvinculam do 

‘real’, produzindo-o, tendem a aparecer como processos de linguagem sobre linguagem, 

forma sobre forma, obtendo um caráter altamente sintático e transductor” (p.88).  

 

Para Quéau (1993) “a verdadeira revolução reside, no entanto, nas possibilidades 

específicas da infografia, notadamente na sua capacidade de interação com o espectador 

e na sua possibilidade de geração em tempo real, dando assim o sentimento de uma 

“imersão” na imagem” (p.93). Uma certa diferenciação das imagens geradas na tela do 

computador é reforçada pelo mesmo autor quando diz que: 

 

A imagem de síntese modifica a nossa relação com o real, estruturando-o , de 

outra forma, como instrumento de escrita. Como lugar virtual, a imagem de 

síntese estabelece ligações inéditas entre preceitos e conceitos, entre fenômenos 

perceptíveis e modelos inteligíveis (p.94). 

 

Trata-se, então, de conectar as representações geradas pelas imagens de síntese a 

um quadro de referências culturais, onde essas imagens possam se inserir e ser capazes 

de produzir significados. Quando se fala de cultura como ‘significados compartilhados’, 

da linguagem como o meio que os membros de uma mesma cultura usam para produzir 

significado no processo de representação, é importante frisar que esses significados 

podem mudar de uma cultura para outra e que, portanto, o quadro de referências 

culturais pode alterar o significado. Pode-se dizer que a cultura é um filtro para a 

interpretação dos significados. Como diz Hall (ib.) “uma idéia importante acerca da 

representação é a aceitação de um grau de relativismo cultural entre uma cultura e outra, 

uma certa falta de equivalência, e assim a necessidade de uma tradução enquanto nos 

movemos do universo conceitual de uma cultura para outra” (p.61. Trad. da autora). 

Nesse sentido, é interessante ver como Fellini (1986), em seus filmes, trabalhou a 

questão da representação: 

 

Não acho que deformo a realidade. Eu a represento totalmente. Representando-a, 

uso uma categoria, como aquela da expressão, que descarta, escolhe, seleciona e 

recompõe segundo um equilíbrio que é aquele da história, do narrar, isto é, da 

necessidade de fazer chegar aos outros, ao público, um ponto de vista meu, um 
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sentimento meu. Nesse sentido, a expressão pode ser entendida, por um equívoco, 

como deformação, e talvez assim seja, sendo uma realidade filtrada, reorganizada 

na representação. A realidade é deformada pela poesia, por uma pintura, pela 

música. É a arte como ordem, como harmonia recortada do caos, que alude a um 

reconhecimento interior segundo aquilo que foi rotulado de sentimento estético 

(p.128). 

 

Fellini deixa entrever que, ao representar a realidade, ele se utiliza de processos 

tais como a identificação, a seleção/exclusão, a classificação, a legitimação. Filtrada, 

portanto, por esses processos, a realidade das representações do passado e da atualidade 

não são a mesma coisa que o passado ou a atualidade. É como se, ao viajarmos, a 

fantasia que trazemos conosco estabelecesse o roteiro. “No fundo”, -- como diz Rouanet 

(1994) -- “é ela que verdadeiramente viaja, é dela que vêm o prazer e a melancolia da 

viagem. Como ver uma cidade estrangeira sem os fantasmas culturais que moram em 

nós? Sem Hugo, Notre Dame seria apenas uma catedral” (p.08). 

 

Os ‘fantasmas culturais’ são alguns desses filtros imprescindíveis para 

percebermos o mundo. É o que diz Fellini (ib.), quando questionado por não fazer 

filmes nos Estados Unidos: 

 

Na América, as idéias me chegariam através de uma língua que não é a minha, 

através de uma realidade que não conheço, nem as suas alusões, que me escapa 

nas suas classificações e me ilude nos componentes nos quais funda suas raízes. 

O meu trabalho, o cinema, tem a necessidade de uma sistematização total da 

língua como visão de mundo, dos mitos, das fantasias coletivas (...). Bem, talvez 

seja um pouco de exagero, mas da realidade italiana tenho a ilusão de conhecer as 

especulações que são contruídas entre os diversos sistemas de representação, 

entre os jornais, a televisão, a publicidade e a síntese das imagens que todos 

conhecemos (p.82). 

 

Portanto, esse filtro constituído por nossas origens culturais revela que, nas 

representações, há sempre um certo relativismo -- em relação a determinada cultura. É o 

que Italo Calvino (1991) pretende também nos mostrar em seu livro As cidades 

Invisíveis, através dos relatos que Marco Polo faz para Kublai Khan de suas viagens. Ao 

descrever as várias cidades pelas quais passou, Marco Polo conta sempre algo de 
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Veneza, sem, no entanto, nunca citar seu nome e nunca descrevê-la. Seu critério é, por 

fim, explicitado: “Para distinguir as qualidades das outras cidades, devo partir de uma 

outra que permanece implícita. No meu caso, trata-se de Veneza” (p.82).  

 

De forma análoga, e num estúdio cinematográfico, Fellini (ib.) ousaria recriar 

Nova York:  

 

Nova York! É estupenda, uma imensa astronave no cosmo, não tem raízes, 

profundidade, mas está suspensa sobre um lastro infinito de cristal; Nínive, 

Veneza, Damasco, Marte, Benares, todas as cidades do mundo fundidas juntas 

numa cenografia futurista e decadente. Nova York é doce, violenta, belíssima, 

amedrontadora: como poderia exprimi-la? Só aqui, em meu país, poderia tentar a 

empresa titânica, em Cinecittà, no Estúdio 5, onde ao enfrentar qualquer risco, 

tenho sempre a proteger-me dos precipícios, da queda, a grande rede das minhas 

raízes, das minhas recordações (as recordações daquela Nova York), dos meus 

hábitos, a minha casa, em suma, o meu laboratório (p.81). 

 

O sistema de representações está também fortemente conectado com a questão 

da identidade. Como afirma Hall (1997): 

 

É parte da linguagem de identidade nacional, um discurso de pertencimento 

nacional. Representação aqui está proximamente amarrada com ambas, 

identidade e conhecimento. Realmente, é difícil saber o que ‘ser Inglês’ ou 

realmente Francês, Alemão, da Africa do Sul ou Japonês, significa fora de todas 

as formas nas quais nossas idéias de identidade nacional ou culturas nacionais 

tenham sido representadas. Sem estes sistemas ‘significantes’ nós não 

poderíamos assumir tais identidades (ou rejeitá-las) e, consequentemente, não 

poderíamos construir ou sustentar aquela comum ‘vida-mundana’ que nós 

chamamos cultura (p.05. Trad. da autora). 

 

A representação como diz Castex (1995) “é ligada enfim à memória da cidade, a 

procura de identidades profundas sobre as quais ancorar sua prática. Como se recompõe 

a configuração espacial e a identidade local nas cidades, bairros, fragmentos que 

recortam a grande cidade?” (p.93. Trad. da autora) 
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Essa identidade se dá através do que Hall (1997) chama de “significados 

compartilhados”, através do quadro de referências culturais e, tudo isso, está vinculado 

às questões que envolvem a memória. 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Peggy Sue, seu passado a espera”11: 

 

Da Memória 

 

 

 

Anne Querrien(1989) escreveu em um texto introdutório no número ‘Imagens e 

Memória’ da revista ‘Les Annales de la Recherche Urbaine’ o seguinte: “imagens se 

fabricam em diferentes níveis, por diferentes técnicas: todas mobilizam a memória, o 

passado, mas o declinam cada uma à sua maneira. O diálogo com os habitantes se 

ancora sempre na memória, único monumento popular à disposição de todos” (p.03. 

Trad. da autora). Essa afirmação da autora dá bem a dimensão e o interesse que o tema 

suscita, atualmente na área. Ela mesma afirma que “este número da revista não reflete 

senão parcialmente a diversidade dos projetos de pesquisa que têm hoje a imagem da 

cidade como objeto” (p.04. Trad. da autora). 

 

Este capítulo trata de problematizar as questões que envolvem a memória e se 

constitui numa tentativa de definir o estatuto da representação da cidade pela 

computação gráfica, para a memória. Parafraseando Querrien, os diversos tipos de 

imagens (desenho, pintura, foto, imagem digital, etc.) são gerados por diferentes 

técnicas, mas todas essas técnicas, cada uma com suas especificidades, utilizam a 

memória no diálogo com o(s) receptor(es) dessa imagem. Reforçando essa idéia, Plaza 

(1993) afirma que: 

 

 
11 Peggy Sue got married é um filme de Francis Ford Coppola, filmado em 1986. Nele a personagem 
principal Peggy Sue, interpretada por Kathleen Turner, desmaia numa reunião com os antigos colegas de 
escola. Quando ela acorda, ela se encontra em uma data anterior, em seu próprio passado, com chance de 
mudar o rumo de sua vida futura. 

4
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Todo processo de produção deixa sua marca. (...). Imagens televisivas, 

computadorizadas, digitalizadas ou holografadas, incorporam os caracteres de seu 

meio e modificam as formas tradicionais de produção de imagens. As imagens 

infográficas são produzidas, portanto, por métodos diferentes dos meios pré-

ínformáticos, baseados em suportes especiais extensos e duros, sobre os quais 

eram inscritas as mensagens com instrumentos mecânicos ou fotoquímicos. Aqui, 

suporte e mensagem se confundem. Essas imagens, típicas da gravura, da 

fotografia, do cinema, se confundem com seus suportes. A rasura da mensagem 

comporta a rasura do suporte (p.75). 

 

Como este trabalho procura ver as especificidades da computação gráfica para a 

memória da cidade, é importante iniciar o exame dessa questão com as relações que o 

computador tem com a memória. O computador tem o que se chama de duas memórias -

- a memória RAM (random acess memory -- memória de acesso aleatório) e a memória 

ROM (read only memory -- memória de leitura). Uma, a RAM, é a memória temporária 

do computador, a memória de trabalho, aquela que, quando abrimos um programa e 

começamos a trabalhar, registra os comandos que acionamos, que podem ser um texto 

que estamos digitando ou uma imagem que estamos digitalizando. Essa memória pode 

ser chamada de virtual já que nem o texto nem a imagem estão guardados. O texto ou a 

imagem só passam a estar guardados no computador quando acionamos o comando 

‘salvar’. Nesse momento, acionamos a memória principal do computador -- a ROM --, 

cujo conteúdo não se perde quando o micro é desligado. Essa diferença pode ser notada, 

se, por acaso, no meio do trabalho faltar luz e parte do texto que estava sendo digitado 

não tenha sido atingido pelo comando ‘salvar’ ou pelo auto-salvar (auto-save). Isso 

levaria à perda dessa parte. Le Goff (1994) ao se referir a essas memórias do 

computador diz o seguinte: 

 

Distinguem-se as memórias ‘fatoriais’ que registram os dados a tratar e as 

memórias ‘gerais’ que conservam temporariamente os resultados intermediários e 

certas constantes. Encontra-se, em qualquer espécie de computador, a distinção 

dos psicólogos entre ‘memória a curto prazo’ e ‘memória a longo prazo’ (p.468).  
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Uma das referências mais comuns ao computador diz respeito à sua capacidade 

de memória, ou seja, sua capacidade de armazenar uma infinidade de dados -- bytes -- e 

de processá-los com grande rapidez. Essa capacidade gerou, segundo Le Goff (ib.), 

“uma dilatação da memória histórica” (p.541). A existência do computador permitiu, 

através dos programas de banco de dados, o tratamento de um maior número de 

documentos, possibilitando “a inauguração da era da documentação de massa” (p.541). 

Nesse sentido, a noção de documento e o seu tratamento que, por várias vezes ao longo 

da história foi posta em questão volta a ser discutida. Nesse caso, a discussão se dá em 

torno do que o autor chama de ‘história quantitativa’, que altera o estatuto do 

documento, ou seja, o documento em si não existe; o que interessa é sua relação com a 

série que o precede e o segue. É importante lembrar aqui, que para Le Goff (ib.) “a 

memória não é a história, mas um de seus objetos e simultaneamente um nível 

elementar de elaboração histórica” (p.49). Ele chega mesmo a afirmar que a história 

seria a ‘forma científica’ da memória coletiva.  

 

O novo documento é armazenado e manejado no banco de dados. Ele exige uma 

nova erudição que balbucia ainda e que deve responder simultaneamente às 

exigências do computador e à crítica da sua sempre crescente influência sobre a 

memória coletiva (p.542). 

 

Assim, a discussão sobre o documento, tem a ver com os problemas da própria 

concepção de história. Para Foucault (1987) isso se resume na frase “a crítica do 

documento” (p.07): “o documento não é o feliz instrumento de uma história que seria 

em si mesma, e de pleno direito, memória; a história é, para uma sociedade, uma certa 

maneira de dar status e elaboração à massa documental de que ela não se separa” (p.08). 

Ainda mais: 

 

(...) a história, em sua forma tradicional, se dispunha a ‘memorizar’ os 

monumentos do passado, transformá-los em documentos e fazer falarem estes 

rastros que, por si mesmos, raramente são verbais, ou que dizem em silêncio coisa 

diversa do que dizem; em nossos dias, a história é o que transforma os 

documentos em monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados 

pelos homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, 

uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, 

inter-relacionados, organizados em conjuntos. (...); poderíamos dizer, jogando um 
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pouco com as palavras, que a história, em nossos dias, se volta para a arqueologia 

-- para a descrição intrínseca do monumento (p.08). 

 

Parece evidente a relação entre história e memória, mesmo quando se 

desconstrói -- como faz Foucault -- a identificação entre elas. De qualquer forma essa 

desconstrução permite-me problematizar a memória em novos termos.  

 

Por certo tempo se pensou que a memória em nosso cérebro funcionasse da 

mesma maneira que um computador, que o cérebro seria um armazenador da memória. 

Assim, quando um dado fosse necessário, ele seria alcançado na medida em que fosse 

possível ao cérebro identificar onde a informação estava guardada. Sun (1993) em seu 

trabalho ‘Memory, Design and the role of Computers’, critica a idéia de uma memória 

armazenadora de informações, dizendo que há muitos problemas com esse tipo de 

concepção: 

 

(...). Um deles é como explicar a maneira pela qual a memória aparece para 

apresentar informação que é constantemente utilizada de novas maneiras. Um 

outro problema é por que as lembranças da memória raramente parecem ter uma 

‘forma original’ e por que as memórias podem ser guardadas com sucesso em 

algumas situações, mas não em outras? (p.125. Trad. da autora) 

 

A memória, comumente falando, pode ser definida como a capacidade do 

homem de conservar certas informações, de preservar conhecimentos adquiridos 

anteriormente. Ainda segundo Sun (ib.), outros autores consideram que a memória “não 

é um depósito para representações de objetos”. Ela seria o que suportaria em nós a 

“capacidade de produzir estruturas que chamaríamos de representações, em vez de 

somente prover um endereço ou uma localização; de forma que lembrar não seria 

simplesmente repetir algo sabido” (p.125. Trad. da autora).  

 

Para Sun (id.) a “função principal da memória é a de entender situações atuais a 

luz de experiências passadas”. Tal afirmação é baseada na idéia de Lowenthal de que “a 

memória reconstrói e transmite experiência para enriquecer e organizar o presente” 
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(p.126. Trad. da autora). Nesse sentido “a memória nos presenteia com a capacidade de 

entender o presente para interpretar o passado. Lembranças de experiências contam com 

o entendimento do presente” (126. Trad. da autora). 

 

O reconhecimento de uma imagem só é possível através da memória. É ela que, 

evocando experiências anteriores, permite identificar, reconhecer um objeto, uma 

imagem. Perceber um objeto, uma imagem é, antes de mais nada, reconhecê-lo(a), saber 

o que ele(a) é. Considerando que a imagem é uma representação, pode-se dizer, então, 

que reconhecer é relacionar representações atuais com representações passadas. A 

memória desempenha, assim, um importante papel na atribuição de significado às 

imagens. Uma das características da memória é o reconhecimento, a percepção das 

imagens através de referenciais. Mas convém dizer que...  

 

Lembrar não é juntar representações internas de objetos, mas é entender situações 

correntes em termos de experiências passadas. Memórias não refletem 

diretamente a informação passada, mas reconstroem experiências passadas de 

formas diversas, baseada em novas percepções (Sun, ib., p.131. Trad. da autora). 

 

Vários autores (Argan, 1995; Kerckhove, 1993; Parente,1993; Pesavento,1995a) 

nos falam de Proust e da madeleine. Na última parte de seu romance À la recherche du 

temps perdu, em Le temps retrouvé, Marcel Proust reencontra o sabor da madeleine e, 

através dela, relembra o passado. A presença da madeleine evoca o passado de Proust, 

‘leva’ o presente para o passado. Estendendo o plano psicológico, Halbwachs (1990) 

afirma: 

 

Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do 

passado para se obter uma lembrança. É necessário que esta reconstrução se opere 

a partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito 

como no dos outros, porque elas passam incessantemente desses para aquele e 

reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma 

mesma sociedade. Somente assim podemos compreender que uma lembrança 

possa ser ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída (p.34). 
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Nesse sentido, a reconstrução do passado da cidade no computador tem como 

base os dados comuns daquela sociedade -- os “significados compartilhados” de que 

fala Stuart Hall (1997) -- e, ao mesmo tempo, essa reconstrução se constituirá em 

futuras lembranças, futuras construções. Quer dizer ela própria poderá vir a se constituir 

em uma memória, pois a imagem por ela criada irá permitir a sobrevivência de um 

passado. Ora, um dos significados da memória é a sobrevivência de um passado no 

presente. Quando referida ao homem, a memória é uma função bem complexa. O 

passado conflui no presente mas, especialmente quando adulto, passado e presente 

aparecem como distintos. E só desdobrando-se em passado e presente, pode o homem 

não só evocar o passado, mas reconhecê-lo como passado.  

 

Aumont (1995), em seu livro A Imagem, nos fala do poder de reconhecimento e 

de rememoração das imagens, ou seja, da importância das imagens visuais para a 

memória. Assim, as imagens da cidade ajudam na evocação do seu passado. A memória, 

portanto, diz respeito tanto ao indivíduo quanto à coletividade. A memória ‘costura’ o 

que somos, ou ainda, nós somos quem somos devido às nossas memórias. Dessa forma, 

a memória é um elemento constituinte do que se costuma chamar identidade. Entender 

que as nossas identidades são formadas culturalmente, supõe que ... 

 

(...) deveríamos pensar em termos de identidades sociais como identidades 

construídas dentro da representação, através da cultura, não fora delas. Elas são 

o resultado de um processo de identificação que possibilita posicionarmo-nos ou 

‘sujeitarmo-nos’ às definições que os discursos culturais (de fora) nos fornecem 

(Hall, 1997, p. 7. Trad. da autora).  

 

Dessa maneira, a identidade individual comporta essas identidades sociais (local, 

cultural, nacional) e sua memória, enquanto memória de uma história pessoal, é 

atravessada pelas condições culturais do grupo, da classe social, do gênero, da raça, da 

etnia, etc., desse indivíduo. 

 

Para o poeta português José Carlos Ary dos Santos, escrever os versos do ‘fado 

novo’, gravado pelo cantor Carlos do Carmo num disco dedicado à cidade de Lisboa -- 

Um Homem na Cidade --, tratava-se de evocar a cidade a partir do movimento 
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revolucionário de 25 de Abril -- a chamada Revolução dos Cravos. Foi dessa forma que 

ele construiu as letras dos fados que compõem o disco. Para um deles -- Fado do Campo 

Grande -- cuja música foi composta pelo maestro António Vitorino de Almeida, o poeta 

preferiu partir das lembranças que o maestro lhe revelara numa conversa, sobre a casa 

em que nascera: “Casa que todavia subsiste, feita ruína, é certo, mas símbolo persistente 

da minha própria fidelidade às origens” (Almeida, 1977). Essa casa, é para António 

Vitorino parte de sua identidade, porque parte importante de sua memória. Daí os versos 

de Ary dos Santos (1977 ) “A minha velha casa / é o regresso à procura / das origens da 

ternura / onde o meu ser perdura”. Além disso, como exilado em Viena, Vitorino de 

Almeida nunca deixou de ver naquela casa a imagem da sua Lisboa passada, que o 

poeta expressou dessa forma: “Aqui no meu país / por mais que a minha ausência doa / 

é que eu sei que a raiz de mim / está em Lisboa”. Nesse fado, pois, trata-se da memória 

e da identidade de um indivíduo, e também da memória da cidade.  

 

A poesia que Ary dos Santos faz sobre a casa do Campo Grande, de Vitorino de 

Almeida, mostra a produção de uma identidade do maestro através da memória que a 

‘velha casa’ desperta nele, tanto da sua infância quanto da cidade de então, a partir dos 

significados que lhe são atribuídos por um músico erudito, com uma carreira de sucesso 

no exterior. Como afirma Horta (1992), o reconhecimento da auto-identidade “passa 

pela inserção do indivíduo no seu grupo social, pela visão de si mesmo na perspectiva 

do contexto cultural em que se situa, na consciência do papel que desempenha dentro da 

própria comunidade” (p.64).  

 

Há, portanto, na constituição da identidade uma necessidade de reconhecer 

características que se tornaram particulares, devido ao modo como a exterioridade se 

interiorizou nesse indivíduo. 

 

A construção da imagem de uma cidade guarda semelhanças com a construção 

da imagem de um indivíduo. As imagens da cidade produzem a memória da cidade, que 

funciona como locus12 da memória. Como afirma Garcia (1986):  

 
12 Rossi (1995) define locus entendendo-o como “aquela relação singular mas universal que existe entre 
certa situação local e as construções que se encontram naquele lugar. A escolha do lugar para uma 
construção como para uma cidade tinha um valor preeminente no mundo clássico: a ‘situação’, o sítio, era 
governado pelo ‘genius loci’, pela divindade local, uma divindade de tipo intermediário que presidia tudo 
o que ocorria naquele lugar (p.147)”.  
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na construção social da identidade, a organização social do espaço na cidade é, 

certamente, uma variável fundamental do processo. As diferenças e 

particularidades de bairros, áreas da cidade, setores de bairros, eventualmente 

ruas, são percebidas e representadas pela população urbana como importantes na 

demarcação de identidades. O próprio tempo, com os diferentes usos de bairros e 

de ruas, de acordo com a mudança de horário e população, é representado 

diferencialmente. O trabalho, o lazer, a boêmia são algumas dimensões que 

podem distinguir grupos e segmentos sociais. Este processo é basicamente 

contrastivo, acirrando e enfatizando estereótipos, preconceitos e até 

estigmatização (p. 49). 

 

Pode-se falar, assim, da afinidade que a arquitetura tem com as identidades e 

com a memória, o que nos remete à questão da permanência da arquitetura e do homem 

no espaço urbano. “Não há lembrança sem contexto. E já que o contexto tem, por 

necessidade, de mudar constantemente, não pode haver uma memória fixa ou absoluta. 

A memória sem o presente não pode existir” (Rosenfeld, apud Sun, ib., p.131. Trad. da 

autora). As cidades são construídas pelos homens. Ao construí-las, eles refazem padrões 

já estabelecidos em função de novos contextos. Kevin Lynch (1972) observou que  

 

(...) quando famílias americanas se mudam para uma nova cidade, muitas vão 

para locais longínquos do seu trabalho, para encontrar casas que de alguma forma 

lhes recordem a sua casa da infância, as suas experiências passadas. Quando os 

emigrantes suecos vêm para os Estados Unidos eles procuram por paisagens 

‘suecas’, e os colonizadores ingleses construíram cidades ‘inglesas’ (p.39. Trad. 

da autora).  

 

Podemos observar o mesmo no Brasil no que se refere às diferentes 

colonizações. Os holandeses aportaram em Recife, um lugar onde fizeram aterro e 

continuaram roubando terra ao mar como na Holanda. Os portugueses construíram 

várias ‘cidades portuguesas’, os italianos colonizaram regiões que lhes eram 

‘familiares’. E, no entanto, são outras as cidades construídas. Não propriamente pela 

impossibilidade histórica da repetição, mas porque os homens que as construíram já se 
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constituíram em outros: não mais holandeses, portugueses ou italianos, mas imigrantes 

numa outra terra. Boyer (1994) afirma que  

 

a imagem do passado preservada internamente dentro da nossa memória coletiva 

e conectada com certas imagens estilizadas e visões legendárias é um ideal 

sedutor: ele mantém vivo nossos mitos nativos, nossa busca pelas origens, e nos 

oferece a convicção de que nós controlamos o nosso patrimônio (p.305. Trad. da 

autora). 

 

Esse ‘ideal sedutor’ produz vários efeitos. Entre eles, o sentimento de 

pertencimento a uma determinada cidade e o prazer estético com sua paisagem, 

arquitetura e monumentos públicos. E, como diz Rossi (1995) ampliando -- segundo ele 

mesmo -- a tese de Halbwachs, a cidade passa a ser o “locus da memória coletiva” 

(p.198). Tudo isso se constitui como efeito de uma estratégia discursiva que dá 

significado à cidade e aos seus habitantes: 

  

(...) preservar a memória da cidade é manter sua identidade: uma cidade precisa 

ter referências, ter um sentido de lugar. Ao nos preocuparmos com a proteção dos 

bens culturais, estamos, na verdade, em busca da preservação da nossa identidade 

como nação. Essa identidade inclui o acervo cultural que nos foi legado 

[selecionado] por gerações passadas e que hoje temos o dever de preservar para as 

gerações futuras (Weisz, p.31, a observação entre colchetes é minha). 

 

Maurice Halbwachs (1990) foi um dos primeiros sociólogos a se preocupar com 

o problema da memória coletiva, salientando, na sua constituição, a importância das 

“pedras da cidade” (o que pode-se chamar de patrimônio monumental) -- referências 

fixas, objetivas, visíveis, comuns. Segundo ele,  

 

Não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial. Ora, o 

espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem, uma à outra, 

nada permanece em nosso espírito, e não seria possível compreender que 

pudéssemos recuperar o passado, se ele não se conservasse, com efeito, no meio 

material que nos cerca. É sobre o espaço, sobre o nosso espaço -- aquele que 

ocupamos, por onde sempre passamos, ao qual sempre temos acesso, e que em 
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todo o caso, nossa imaginação ou nosso pensamento é a cada momento capaz de 

reconstruir - que devemos voltar nossa atenção; é sobre ele que nosso pensamento 

deve se fixar, para que reapareça esta ou aquela categoria de lembranças (p.143). 

 

Essa preocupação também atinge Aldo Rossi (1995), que se inclina a crer “que 

os fatos urbanos persistentes se identificam com os monumentos, que os monumentos 

são persistentes na cidade” (p.56).  

 

Como afirma Boyer (1994), “claramente a arquitetura e os monumentos da 

cidade podem se tornar artefatos e traços que conectam o passado com o presente em 

maneiras inventivas e imaginativas, e ajudam a construir um senso de comunidade, 

cultura e nação” (p.309. Trad. da autora). Essas permanências que constituem a 

memória da cidade, não impedem a sua transformação e é essa transformação que gera 

uma mistura de arquiteturas no panorama urbano, pode-se dizer uma mistura de tempos. 

Podemos ver nas cidades evidências do passado, uma cidade antiga começando a ser 

coberta pelo ‘progresso’, pelas formas contemporâneas. Como expressou Portzamparc 

(1997) “a cidade é uma coisa que se transforma, a cidade contém o tempo. E essa 

espessura temporal é justamente uma das suas maiores riquezas” (p.08). Essa ‘espessura 

temporal’ como ressalta Petersen (1994), se constrói no tempo e no espaço. 

 

As práticas de habitar não se inscrevem somente no espaço, mas também no 

tempo, e para existir elas necessitam de uma memória. Em outras palavras, isto 

quer dizer que um terreno urbanizado não se torna imediata e forçosamente um 

lugar habitável. Habitar, isto é, se instalar em um lugar, ter relações de 

vizinhança, se integrar em uma paisagem urbana, não ganha qualidade senão com 

o tempo, depois de uma longa sedimentação de hábitos, de reencontros e gestos 

cotidianos. Citando Javeau: ‘Habitar é retornar sem cessar sobre seus passos; se 

instalar é se repetir, é passar todos os dias pelos mesmos caminhos, freqüentar os 

mesmos lugares e rever sempre os mesmos amigos’. Habitar não é só uma 

questão de espaço, mas produto de uma longa paciência: é uma questão de tempo, 

é o resultado de uma prática cotidiana de numerosos ajustamentos tanto na 

escolha e apropriação simbólica dos lugares, como nas relações de vizinhança, 

nas repetições cotidianas de gestos, palavras, itinerários, convivências (p.123).  
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Mas nem só de regularidades e repetições vive-se o cotidiano, mas também de 

sobressaltos e rupturas que lhe dão outros sentidos. E, isto faz-me lembrar das novelas 

de George Simenon. Na edição brasileira do livro Um engano de Maigret (1982), há um 

comentário, na orelha da capa, que eu presumo ser da tradutora, Rita Braga, mostrando 

como Simenon construía os seus romances a partir do cotidiano, dos seus personagens e 

das irrupções que tornavam ‘estranho’ esse cotidiano, imprimindo novos significados 

tanto aos personagens como ao cotidiano:  

 

Os personagens de Simenon são quase sempre seres humanos como quaisquer 

outros. Suas vidas transcorrem ‘normalmente’ até que de repente algo sai, 

violenta e inesperadamente fora da rotina. Algo que eles não compreendem logo, 

que lhes desvenda sua fragilidade ou a mentira sobre que construíram suas 

existências. É baseado nessa descoberta que Simenon os leva a viverem suas 

verdades até o fim, com uma grandeza trágica que não se suporia existir em 

pessoas simples confrontadas com o que as ultrapassa. Simenon arranca-lhes a 

máscara e mostra ao leitor um rosto que bem poderia ser o dele, leitor, se 

soubesse ver-se com mais nitidez no espelho de sua alma... 

 

É interessante pensar que o ‘método de Maigret’ é se imiscuir na rotina dos 

personagens, se inserir na atmosfera, se impregnar de seus gestos, de seus costumes e de 

seus hábitos, para descobrir o que perturbou o cotidiano desses personagens e, assim, 

chegar à solução do crime. Esse habitar, essa rotina, esse cotidiano, são importantes 

pois:  

 

esta repetição, essa redundância, não é um componente mortífero, mas um 

componente criativo. Ela tem um valor pedagógico por si. Retornar sobre suas 

ações, suas sensações, retornar de qualquer forma sobre o tempo perdido é, como 

Proust descreveu magnificamente, ganhar seu íntimo, alcançar o conhecimento de 

si mesmo. Não se volta à cidade natal ou às suas lembranças senão com este fim: 

reencontrar ou fundar sua identidade pessoal. Assim, a memória [esse passado 

produzido pelo presente] não é um espaço estéril, uma cadeia que aprisiona, mas, 

ao contrário, é o suporte privilegiado de construção ou consolidação da 

identidade. Repetir para ser. Sob esta luz, a repetição cotidiana que se manifesta 

nos costumes de habitar (habitar é ter hábitos, rotinas, ritos) ganha outro 
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significado para além de uma dimensão sombria e apagada da existência 

(Petersen, 1994, p.123, a observação entre colchetes é minha).  

 

Mas a cidade se transforma e essa transformação da cidade leva à perda de 

referências, de significados e de memórias. Com essa perda, as pessoas podem não mais 

encontrar seu lugar na cidade. Como disse Soseki (apud Lynch, 1972): “Over the 

ground from wich all vestiges of the past had been taken away, he walked like a man 

lost... (p.61)13”.  

 

Qual, então, o estatuto da representação da cidade em computação gráfica para a 

memória? Em primeiro lugar pode-se dizer que o desenho da cidade e do seu passado 

em computação gráfica permite a sua evocação, a sua configuração na tela do 

computador. O computador, como uma nova técnica, está mudando a forma como nos 

comunicamos, como significamos o mundo e, por força dessas mudanças, as nossas 

memórias individuais e sociais.  

 

A memória, como já foi dito, está ligada ao contexto, ela se ancora no espaço, e 

a memória de cada cidade está ligada às formas de sua arquitetura, à disposição dos 

prédios uns em relação aos outros, à sua localização geográfica, à sua estrutura 

topográfica, e todos esses elementos podem ser reconstruídos no espaço virtual do 

computador. De uma certa forma, em relação às outras técnicas de representação 

gráfica, a mudança se dá na questão do movimento e do ponto de vista, principalmente 

porque no limite dessa representação -- quando houver condições e equipamentos 

propícios -- pode haver uma liberdade de interação do usuário/observador com a 

reconstrução, podendo mesmo chegar à ‘imersão’ -- na chamada Realidade Virtual. O 

problema sempre é o de como se ‘escreve’ ou se ‘lê’ a memória, o passado da cidade, e 

o desenho em computação gráfica, com suas especificidades próprias, é uma nova 

‘leitura’ dessa memória. 

 

Essa nova técnica de representação tem ainda como tarefa reexaminar e 

recontextualizar as imagens, as memórias do passado. As pessoas são sensíveis ao que 

um inventário visual do passado pode proporcionar: a construção de outras identidades 
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da cidade numa nova linguagem, produz novos conhecimentos. Essas experiências, 

apontam para algumas dificuldades no trabalho de ‘evolução urbana’. Se, como diz 

Argan (apud Souza, 1993), “o urbanista deve ser um profundo conhecedor do espaço 

urbano, não como dimensão unilateralmente funcional, mas como espaço visual” (p.07), 

então as técnicas de representação deste espaço não se constituem apenas em 

instrumentos, em meios para a exposição de uma realidade urbana, mas é a própria 

identidade dessa ‘realidade’ exposta. 

 

A cidade é entendida por Rossi (1995), em seu livro A arquitetura da cidade, 

“como uma arquitetura”. Diz ele: “ao falar de arquitetura não pretendo referir-me 

apenas à imagem visível da cidade e ao conjunto de suas arquiteturas, mas antes à 

arquitetura como construção. Refiro-me à construção da cidade no tempo” (p.01). Ora, 

parafraseando Rossi, a forma da cidade atual é a forma da cidade que vemos hoje e 

existem nela vestígios, traços de outros tempos, da(s) cidade(s) do passado. “A 

arquitetura deixa marcas na cidade que relatam uma história não-verbal. Representações 

figuradas do urbano, os prédios, os mapas, as fotos, os quadros e os filmes recompõem 

imagens da cidade que a retratam no seu cotidiano e na sua excepcionalidade” 

(Pesavento, 1994c, p.135). Por essa razão é possível ‘ler’, a partir da cidade atual, a(s) 

cidade(s) do passado nos vestígios de sua arquitetura e de seu traçado. Fica claro, 

portanto, que a ótica a ser privilegiada aqui é a do historiador. Interessa-me, como diz 

Pesavento (1995a) “o aprofundamento de uma história cultural do urbano, onde se 

cruzem os dados objetivos - obras, traços, sinais, ou ‘cacos’ da passeidade que nos 

chegam sob a forma de imagens ou discursos com as possibilidades de leitura que a 

cidade oferece (p.07)”. A intenção é ‘ler’ a(s) cidade(s) de Porto Alegre através de sua 

representação na computação gráfica oportunizando um cruzamento de dados objetivos 

-- as linguagens da arquitetura do passado, os registros pictóricos e fotográficos -- com o 

significado que a representação imprime ao reconstruir esse passado. Como afirma 

Pesavento (1994a):  

 

(...) já ao leitor da cidade - o historiador da temática urbana - cabe a leitura destes 

traços, a sua deconstrução-construção, a decifração das formas na busca de um 

 
13 “Sobre o chão do qual todos os vestígios do passado tinham sido levados embora, ele andou como um 
homem perdido...” (tradução minha) 
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sentido. Atentando a detalhes - a platibanda, a coluna, a estátua - e 

reinterpretando o conjunto - as avenidas radiais, os subúrbios, o centro e a 

periferia -, o leitor da cidade desvenda uma história (p.12). 

 

Essa história é por certo não linear, não evolutiva, ou seja, não em direção a uma 

idéia única e melhor de cidade ou a um ‘progresso’ ilimitado. Este é o ponto pelo qual o 

historiador se aproxima do urbanista e através do qual se estabelece a possibilidade de 

produzir partindo da imagem urbana atual, as representações das cidades que passaram 

ou que pretenderam ser um dia. Mas, se o urbanista se preocupa com a forma e com os 

planos de intervenção na cidade, o historiador recolhe também fotografias e pinturas, 

elas também formas iconográficas de produção do sensível. O que interessa mostrar, em 

termos de identidade e memória, é que essa figuração imagética da cidade produz, com 

seus sentidos, a cidade concreta habitada pelos homens (Cf. Pesavento, 1995b, p.06).  

 

 



 

 

 

 

 

 

“De Volta para o Futuro”14: 

 

A inteligibilidade do espaço através das representações  

gráficas 

 

 

 

Neste capítulo pretendo fazer uma análise das diversas representações gráficas 

que produzem, a partir das suas especificidades particulares, a(s) cidade(s) de Porto 

Alegre. Antes de mais nada, é preciso dizer que a representação está estreitamente 

vinculada ao olhar, à visão. Dessa maneira, ao representar a cidade através de diferentes 

técnicas, pode-se dizer que se tem, com efeito, diferentes olhares sobre ela. É isso que 

permite Sennett (1992) afirmar que “o mundo pode ser tornado coerente pela maneira 

como ele é olhado” (p.191. Trad. da autora). Pesavento (1994b), por sua vez, ressalta 

que “se é o olhar que qualifica o mundo, ao mudar-se a perspectiva do olhar, este mundo 

adquire uma nova coerência” (p.8). Por último, essa valorização do olhar que, sem 

dúvida nenhuma, é própria do mundo ocidental, leva Calvino (1990) a dizer que “os 

olhos não vêem coisas mas figuras de coisas [representações] que significam [dão 

sentido a] outras coisas” (p.17. Os acréscimos entre colchetes são meus). 

 

As cidades são ‘realidades’ complexas, e os múltiplos condicionantes que lhe 

foram tecendo a história tornam-nas suscetíveis de várias ‘leituras’. Pode-se olhá-las 

como meras sobreposições construtivas, numa prática quase arqueológica, 

individualizando as cidades pelas escolhas urbanísticas, pelas tipologias edificadas, 

 
14 Filme (trilogia) cujo título original é Back to the Future, todos dirigidos por Robert Zemeckis em 1985, 
1989 e 1990. Com Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Nos três filmes, os dois personagens fazem várias 
viagens no tempo, para o passado e para o futuro. 

5
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pelos monumentos que as decoram, etc.. Boyer (1994), em seu livro The City of 

Collective Memory, questiona a relação fundamental entre arquitetura, forma urbana e 

história... 

 

...já que a cidade é a expressão coletiva da arquitetura e carrega na tessitura e no 

desemaranhado de sua estrutura a memória de traços de formas arquitetônicas 

anteriores, de planos de cidade e de monumentos públicos. Embora o nome de 

uma cidade permaneça para sempre constante, sua estrutura física  constantemente 

se desenvolve, sendo deformada ou esquecida, adaptada para outros objetivos ou 

erradicada por diferentes necessidades. As demandas e as pressões da realidade 

social constantemente afetam a ordem material da cidade, embora ela se mantenha 

como o teatro da nossa memória. Suas formas coletivas e seus domínios privados 

nos dizem das mudanças que estão ocorrendo; eles nos recordam, também, das 

tradições que dão a essa cidade uma forma diversa das outras. É nesses artefatos e 

traços físicos que nossa memória da cidade está enterrada, já que o passado é 

trazido para o presente através desses locais. Endereçados aos olhos da visão e à 

alma da memória, as ruas de uma cidade, os seus monumentos e suas formas 

arquitetônicas seguidamente contêm grandes discursos sobre a história (p.31. 

Trad. da autora). 

 

Com efeito, as narrativas de cada linguagem gráfica constituem-se em discursos 

sobre os diferentes tempos da cidade, produzindo novos significados para ela. Calvino 

(ib.) adverte, no entanto, que “jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que 

a descreve. Contudo existe uma ligação entre eles” (p.59), uma ligação produtiva. E 

Boyer (ib.) afirma que: 

 

Cada discurso coloca uma ordem espacial, uma imagem congelada que captura a 

maneira na qual o presente transitório é percebido. Momentaneamente 

suspendendo forças disruptivas e energéticas, as formas representacionais se 

tornam gravações sucintas do que nós consideramos ser a realidade presente. 

Esses modelos estéticos transformam nosso sentido do real, já que a imagem da 

cidade é um conceito abstrato, uma forma construída, imaginária (p.32. Trad. da 

autora). 
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Para a análise desses discursos constituídos pelas representações gráficas -- cujas 

técnicas mudam ao longo do tempo, da mesma forma que a cidade -- uma certa 

categorização é necessária. Boyer (ib.) definiu três diferentes convenções estéticas que 

representariam a(s) cidade(s) no período tradicional, moderno e contemporâneo. Estas 

são a “Cidade como uma Obra de Arte” (City as a Work of Art), a “Cidade como um 

Panorama” (City as Panorama), e a “Cidade do Espetáculo” (City of Spetacle). Tal 

classificação é justificada, pela autora, da seguinte maneira: “formas representacionais 

são figuras metonímicas15 nas quais um elemento é tirado do todo: por isso a pintura 

representa a sociedade tradicional; o panorama, a moderna; e o cinema ou a tela de TV, a 

contemporânea” (p.32. Trad. da autora).  

 

Para melhor refletir sobre as representações gráficas da cidade de Porto Alegre, 

pretendo tomar como instrumentos de análise as três convenções estéticas estabelecidas 

por Boyer, as quais constituem diferentes cidades no tempo. Partindo dessa estratégia e 

pensando, como fez Boyer, nas formas representacionais como figuras metonímicas, 

pretendo mostrar as imagens da cidade de Porto Alegre, suas formas representacionais, 

através dessas três diferentes convenções estéticas, tentando problematizar cada uma 

delas.  

 

Menezes (1996) já apontava, em um trabalho escrito para o Dossiê Brasil dos 

Viajantes, a importância dessas categorias para o estudo da iconografia urbana:  

 

Christine Boyer (1994) descreve uma série de modelos visuais e mentais pelos 

quais o ambiente urbano foi identificado, figurado e planejado. Segundo ela, 

podem ser distinguidos três ‘mapas’ principais: a cidade como obra de arte, 

característico da cidade tradicional; a cidade como panorama, característico da 

cidade moderna; e a cidade como espetáculo, característico da cidade 

contemporânea. Fora destes parâmetros (ou de outros que melhor lhe expressem a 

historicidade), fica muito difícil trabalhar historicamente com imagens de cidade 

(p.151). 

 

 
15 Metonímia é, segundo o Novo Dicionário Aurélio, tropo que consiste em designar um objeto por palavra 
designativa doutro objeto que tem com o primeiro uma relação de causa e efeito (trabalho, por obra), de 
continente e conteúdo (copo, por bebida), lugar e produto (porto, por vinho do Porto), matéria e objeto 
(bronze, por estatueta de bronze), abstrato e concreto (bandeira, por pátria), autor e obra (um Camões, por 
um livro de Camões), a parte pelo todo (asa, por avião), etc. 
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Dessa forma, a cidade tradicional ou a “Cidade como uma Obra de Arte” é 

constituída, no caso de Porto Alegre, pelas primeiras plantas da cidade e pela pintura e 

desenho -- especialmente o trabalho de Hermann Rudolf Wendroth (s/d - 1860). A 

cidade moderna ou a “Cidade como um Panorama” é constituída pelas fotografias da 

cidade -- especialmente as fotos de Virgílio Calegari (1868 - 1933) -- e pelos mapas 

transpostos de levantamento aerofotogramétrico. Já a cidade contemporânea ou a 

“Cidade do Espetáculo” que, para Boyer, era representada pelo cinema ou pela tela de 

TV, nesse trabalho é constituída pelas imagens de síntese da cidade de Porto Alegre -- 

especialmente as que realizei para essa dissertação -- e pelo Sistemas de 

Geoprocessamento como técnica que, através do computador, relaciona os bancos de 

dados e os mapas, criando um sistema cartográfico geo-referenciado e por isso se 

passará a chamar “Cidade Digital”. Assim, “através de um processo de inversão, estas 

figuras de ordem estática, de uma contemplação totalizante e de uma imagem 

decomposta se tornam uma maneira aceitável de ver, conhecer e representar a cidade” 

(Boyer, ib., p.33 Trad. da autora). 

 

Ver, conhecer e representar uma cidade só é possível se ela existe, se ela faz 

parte de um universo, se se tem conhecimentos acerca dela. Os mapas das cidades e dos 

países são aparatos visuais através dos quais nós vemos e significamos o mundo. Assim 

sendo, na maneira eurocêntrica, ocidental de ser, só se conhece o que está no mapa e 

Porto Alegre e o Rio Grande do Sul levaram algum tempo para fazer parte desse 

universo. É como diz Mary Pratt (apud Silva, 1999) quando fala dos relatos de viajantes 

britânicos do período vitoriano: 

 

Como regra, na “descoberta” de lugares como o Lago Tanganika, o explorador se 

dirigia à região e perguntava aos habitantes locais se eles conheciam alguma 

grande lago na área, etc., contratava-os para levá-lo até lá, após o qual, sob sua 

orientação e apoio, ele descobria o que eles já sabiam. Assim, a descoberta 

consistia de um gesto através do qual se convertia saberes locais (discursos) em 

saberes europeus associados com as formas e relações de poder européias. A 

"descoberta" em si não tem nenhuma existência própria. Ela só se torna “real” 

depois que o viajante retorna ao seu país e a transforma em textos. Aqui a 
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linguagem torna-se encarregada de criar o mundo da forma mais individual 

possível (p. 63).  

 

Nos séculos XV e XVI, a necessidade de melhorar os sistemas de informação 

náutica e de aumentar e sistematizar os dados recolhidos nos territórios ‘descobertos’, a 

fim de explorá-los economicamente, produziu todo um novo conhecimento sobre os 

espaços geográficos. Como disse Boyer (ib.) “pelo séc. XVI, a cartografia passou das 

mãos de artistas especulativos e se moveu para o território do topógrafo, onde as leis 

matemáticas e ópticas governaram a sua forma” (p.207. Trad. da autora). Os 

navegadores portugueses e espanhóis aplicavam-se no levantamento minucioso das rotas 

marítimas e no desenvolvimento de instrumentos para a navegação, assim como na 

investigação e exploração das riquezas do Novo Mundo. A vinda de cartógrafos, 

cronistas e viajantes, insere-se, pois, nessa busca de informações necessárias à 

manutenção de uma hegemonia nos mares e à administração desses novos territórios. E 

através das suas produções, impuseram, ao longo daqueles séculos e nos seguintes, 

determinadas representações que imprimiram diferentes e interessados significados às 

terras e às gentes desse Novo Mundo.  

 

O interesse contemporâneo no reexame da contribuição dos viajantes que passaram 

pelo Brasil é um reconhecimento de que eles escreveram páginas fundamentais de 

uma história que nos diz respeito. O legado iconográfico e a literatura de viagens 

dos cronistas europeus trazem sempre a possibilidade de novas aproximações com a 

história do Brasil. No entanto, essas obras só podem dar a ver um Brasil pensado 

por outros. O olhar dos viajantes espelha, também, a condição de nos vermos pelos 

olhos deles (Belluzzo, 1996, p. 10). 

 

Trabalhar com esse legado iconográfico é, então, descobrir um Brasil tal como 

foi pensado e significado pelos outros, o que permite não apenas “nos vermos pelos 

olhos deles”, mas também perceber o quanto nos identificamos com essa visão, ou seja, 

os efeitos que, sobre nós, essas representações produziram:  
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A recuperação de fragmentos da memória do país -- hoje guardados em coleções 

espalhadas no país e no exterior -- impõe, portanto, um percurso inverso ao dos 

viajantes, e a busca da memória faz reviver o mito de todas as viagens: a 

experiência do viajante que se perde em terra estranha e procura encontrar 

referências que indiquem o caminho de casa, os sinais da identidade (id., p.16). 

 

Identidade essa que é produzida, conforme o olhar de quem vê in loco ou pelo 

olhar de outros. 

 

 

 

5.1 - O mundo racionalizado pelos mapas 
 

Em sua obra O mundo no papel, David R. Olson (1997) afirma que 

 

Os mapas são, talvez, o meio mais evidente de nos colocar no papel, a nós e ao 

mundo. Não nos detivemos o suficiente no fato de que nossas representações têm 

como nos dizer, nos ditar, o que somos e onde estamos. Não estamos em parte 

alguma até que nossa localização seja identificada no mapa; se quisermos realmente 

saber onde estamos, teremos de encarar o mapa; ele nos dirá onde estamos - como 

se já não o soubéssemos (pp.09/10). 

 

Na tradição do pensamento ocidental é preciso, pois, regular o espaço, 

esquadrinhá-lo, discipliná-lo, tornando-o inteligível e racional, para que possamos nos 

situar no mundo. Sem mapas, ou seja, sem a possibilidade de nos localizarmos no 

espaço, ficaríamos desorientados, perdidos, como se já não soubéssemos onde estamos. 

E como pensamos assim e sentimos assim, passamos a imaginar, com a prepotência da 

modernidade eurocêntrica, que todos pensam e sentem da mesma maneira. No entanto, 

um único exemplo, citado por Olson (ib.), é suficiente para por em questão essa 

pretensão: 

 

McLuhan conta o caso de alguns índios inuit, da região ártica do Canadá, que 

procuravam um depósito de suprimentos cuja localização estava marcada no mapa. 

Depois de uma procura infrutífera, seus companheiros, homens da cidade, não 
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sabendo localizar-se no mapa, disseram: “Estamos perdidos!”. Os índios inuit, de 

seu lado, insistiram que não: o depósito é que estava perdido (p.10). 

 

Assim, “a visão ‘organizada’ que gerou as viagens de descobrimentos foi uma 

concepção teórica do mundo conforme é representado pelos mapas” (ib.p.219). E ao 

constituírem um espaço inteligível para a racionalidade ocidental, os mapas têm a 

capacidade e o poder de atender tanto às necessidades da navegação moderna como de 

fornecer uma determinada visão para a compreensão do planeta. Dessa maneira, 

constituíram “os exemplos mais conspícuos da tentativa de pôr o mundo no papel e de 

pensar sobre ele em termos de tal representação” (ib.p.220). 

 

Contudo, um mapa ou uma carta tem pouca utilidade se não tiver sido resolvido 

o problema das referências. 

 

Para os mapas, a solução consiste em métodos precisos para relacionar as 

localizações deles (feitas por eles) às posições no mundo. Isso é especialmente 

importante quando se navega por meio de uma carta. De que maneira é possível 

determinar nossa posição em uma carta, em determinado momento, se faltam 

marcos visíveis em terra para nos orientar? (Olson, ib., p.225). 

 

Tratava-se de garantir a eficácia de um instrumento construído para não permitir 

qualquer desorientação ou perda de rumo, para evitar equívocos ou ‘acasos’. Tratava-se 

de tornar a navegação, através dos mapas, precisa.  

 

Desde o século XIII, quando a bússola foi introduzida na Europa, procedente 

possivelmente da China, os métodos de navegação haviam se baseado em 

portulanos, cartas que indicavam a distância e direção entre portos e destinos, 

primeiramente no Mediterrâneo e depois, no século XV, nas costas atlânticas da 

Europa. Essas cartas apresentavam um perfil cuidadoso do litoral e dos portos 

existentes. Sua característica principal era uma série de linhas de rumo irradiando-

se de uma série de rosas-dos-ventos tendo origem nos "pontos da bússola" (NNE, 

SE, etc.). Os navegadores podiam achar a rota tomando como ponto de partida uma 

dessas linhas de rumo, que levasse ao destino desejado, e mantinham controle do 
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progresso que faziam por uma estimativa “de bússola e barquilha”, isto é, 

estimando a direção e a distância navegada (Olson, ib., p.225). 

 

Ora, os métodos novos incluíam a aplicação do conhecimento astronômico à 

navegação, um projeto iniciado pelo Infante Dom Henrique, o Navegador, em meados 

do século XV. E nesse sentido, a altura do sol e das estrelas poderia ser utilizada para 

determinar a latitude na superfície da terra se se dispusesse de um instrumento para 

medir essa altura e de tabelas que permitissem considerar a data e hora da medição. 

Sabia-se que a Estrela do Norte, ou Polar, é a única a manter sua posição no céu noturno.  

 

Foi na Escola de Sagres que esses instrumentos foram desenvolvidos, na medida 

em que foram se expandindo as descobertas de novas rotas e terras pelos portugueses. 

  

“No século XV, o instrumento mais habitualmente empregado para medir a altura 

foi o quadrante. Uma pequena peça móvel em forma de cruz era deslocada ao longo 

de um ‘arco’ calibrado, apontado para um determinado ponto -- digamos, o 

horizonte --, até que a outra extremidade da peça cobrisse exatamente o objeto 

medido -- digamos, uma estrela. A distância alcançada no arco pela peça em forma 

de cruz mostrava o ângulo da estrela com relação ao horizonte, valor que podia ser 

comparado com uma tabela indicando a altitude prevista daquela estrela em 

determinada hora e dia no porto de partida da navegação; sendo conhecida a 

longitude, era possível assim navegar no rumo apropriado. No mais das vezes a 

longitude era ‘conhecida só por estimativa, ou seja, multiplicando-se a velocidade 

pelo tempo transcorrido; assim, o mais prudente era simplesmente navegar pela 

latitude do porto de partida e, em seguida, ‘baixar de latitude’ (Boas, 1962, p. 38). 

A mensuração exata da longitude ainda dependeria da invenção do relógio 

mecânico, que permite conhecer a hora de Greenwich (onde foi estabelecido o 

primeiro meridiano, no início do século XVII), quando, de acordo com a medida 

quadrante, era meio-dia a bordo. Sendo possível medir latitude e longitude, tornava-

se possível integrar as informações relativas a todas as posições em uma única 

representação do mundo. A localização de uma pessoa deixava de ser o ‘aqui’ 

dêitico e passava a ser um ponto no mapa” (Olson, ib., p.226). 

 

A navegação, no entanto, pode existir independentemente dos mapas: 
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Hutchins (1983) indicou algumas das maneiras como a navegação micronésia se 

distingue da navegação por mapas. Já mencionamos o quadro de referências: para 

quem segue o mapa, o ‘aqui’ é um ponto situado nele; para o navegador 

tradicional, ‘aqui’ é a localização do barco percebida diretamente. Em segundo 

lugar, para quem segue o mapa, a localização é em cada momento fruto de 

estimativa: o ponto de partida é marcado em uma carta, e duas variáveis -- o rumo 

perseguido e a distância percorrida -- podem ser marcadas na carta, dando a 

posição daquele momento. Já o navegador tradicional mantém um modelo 

continuamente atualizado da posição das ilhas, das estrelas que vão passando, com 

relação ao barco. Hutchins mostrou ainda que conceitos como o de observação e o 

de inferência são fundamentais para quem navega por mapas, mas não para o 

navegador tradicional. As representações, como as operações mentais realizadas a 

partir delas, são diferentes em cada caso. Nos dois, a observação astronômica é 

crucial; no primeiro caso, ela serve para determinar a latitude e a longitude, e 

portanto a localização na carta. Para o navegador tradicional, o caminho das 

estrelas indica a localização e o destino diretamente. Um vive no mundo, o outro 

num mundo que está no papel (Olson, ib., p.230). 

 

Esse mundo no papel é um modo ocidental de racionalizar o planeta.  

 

 

 

5.2 - A matematização do mundo 

 

Na época moderna, houve a necessidade de que, na superfície dos mapas, as 

informações que nele eram arranjadas e mostradas e que descreviam o mundo 

conhecido, fossem ‘corretas’. Como disse Harvey (1992) 

 

A objetividade na representação espacial veio a ser um atributo valorizado porque 

a precisão da navegação, a determinação dos direitos de propriedade da terra (em 

oposição ao confuso sistema de direitos e obrigações legais que caracterizava o 

feudalismo), as fronteiras políticas, os direitos de passagem e de transporte, etc. 

passaram as ser um imperativo econômico e político. Muitas representações 



De Volta para o Futuro 71

cartográficas para propósitos especiais, tal como os mapas  com guias dos portos 

(portulanos) usados pelos navegadores e os mapas territoriais usados pelos 

proprietários de terras, já existiam, mas a importação do mapa ptolemaico parece 

ter desempenhado um papel crucial na descoberta e no uso do perspectivismo na 

Renascença (p.223). 

 

A necessidade de objetividade na representação espacial foi buscar no mundo 

antigo as idéias que caracterizaram o Renascimento. Assim, 

 

A matematização do espaço geográfico teve início com a Geografia de Ptolomeu, 

traduzida para o árabe e mais tarde retraduzida para o latim durante a Renascença. 

O passo importante consistiu em ver o mundo não só como uma esfera, mas como 

uma esfera dotada das propriedades matemáticas da esfera, sobretudo a 

possibilidade de ser representada pelos 360 graus do círculo. Os graus do círculo 

podiam definir as linhas de latitude e longitude da Terra, fornecendo um quadro 

comum de referência em que poderia ser inserido qualquer novo território que fosse 

descoberto. Só então é que o “mundo de papel” passou a ser o esquema conceitual 

em termos do qual o mundo percebido pelos sentidos podia ser compreendido 

(Olson, ib., pp.223/224. Grifo meu). 

 

Essa mudança se deu principalmente porque, como disse Edgerton (apud Harvey, 1992), 

 

Os portulanos não forneciam uma estrutura geométrica para a compreensão do 

mundo inteiro. A grade ptolemaica, por outro lado, propunha uma unidade 

matemática imediata. Os locais mais distantes podiam ser precisamente fixados 

uns com relação aos outros por coordenadas imutáveis, de modo que a sua 

distância proporcional, bem como os seus relacionamentos direcionais, ficassem 

evidentes... O sistema ptolemaico deu aos florentinos um instrumento cartográfico 

perfeito e expandível para o acúmulo, a verificação e a correção de conhecimento 

geográfico. E, sobretudo, forneceu à geografia os mesmos princípios estéticos de 

harmonia geométrica que os florentinos exigiam de toda a sua arte (p.224). 

 

O mapa de Ptolomeu (200 a.c.), reproduzido de uma edição da Basiléia, mostra 

que o mundo conhecido na Grécia Antiga ocupava 180º (metade) do globo no sentido 
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leste-oeste. E, no sentido norte-sul, a maior parte do mundo conhecido se concentrava no 

hemisfério Norte. Há inclusive uma inscrição bem ao sul do mapa, indicando a 

existência de terra incógnita (ver ilustração na p.80). 

 

A ligação com o perspectivismo estava no seguinte: ao projetar a grade na qual 

situar lugares, Ptolomeu imaginara como o globo como um todo seria visto por 

um olho humano que o visse de fora. Isso tem uma série de implicações. A 

primeira é a capacidade de ver o globo como totalidade apreensível. Como disse o 

próprio Ptolomeu, o alvo “da corografia é lidar separadamente com uma parte do 

todo”, ao passo que “a tarefa da geografia é apreender o todo em sua justa 

proporção”. A geografia, e não a corografia, se tornou uma missão da Renascença. 

Uma segunda implicação é que os princípios matemáticos podiam ser aplicados, 

tal como na óptica, a todo o problema da representação do globo numa superfície 

plana (Harvey, ib., p.224). 

 

É, portanto, na antiga Grécia que se inicia a tradição de tornar o espaço 

geográfico inteligível, enquadrando-o matematicamente. E quando, na Renascença,  

Galileu ‘descobriu’ que a terra é redonda (“e se move”), não foi suficiente representá-la 

na forma esférica: foi preciso que essa representação esférica fosse dotada das 

propriedades matemáticas da esfera, para que o mundo fizesse sentido e se tornasse 

compreensível no Ocidente. 

 

Uma vez reconhecido o mundo como uma esfera, havia o problema adicional de como 

representar um objeto esférico sobre uma superfície plana -- o chamado ‘problema da 

projeção’. Ptolomeu o tinha ‘resolvido’ pensando em cada hemisfério como um cone. O 

cone tem a vantagem de poder ser representado em uma superfície plana por linhas 

paralelas, embora curvas, correspondendo ao equador e às outras linhas da latitude; as 

linhas dos meridianos serão retas e convergentes. Esse tipo de representação 

correspondia bem à realidade para as regiões próximas do equador, mas a distorção era 

considerável nas latitudes intermediárias -- justamente a área em que se deu boa parte da 

navegação marítima nos séculos XIV e XV” (Olson, 1997, p.224). 

 

O mais antigo globo terrestre data de 1492 e foi executado pelo alemão Martin 

Behaim, de Nuremberg. Nele não há nenhuma referência às Américas nem à Austrália 
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(ver ilustração p.81). “No entanto, embora fornecessem um retrato admirável do mundo, 

os globos não podiam acomodar detalhes de áreas específicas: para isso precisariam ser 

enormes, razão por que não eram úteis para a navegação” (Olson, ib., p.224). 

 

É interessante que esse primeiro globo tenha sido feito no mesmo ano em que 

Colombo ‘descobriu’ a América. Portugal e Castela dominavam os mares nesta época 

(Bartolomeu Dias, em 1487, já havia navegado ao longo da África e dobrado o Cabo da 

Boa Esperança, possibilitando a ‘descoberta’ do caminho marítimo para as Índias, por 

Vasco da Gama). O Globo de Behaim já mostra o Cabo da Boa Esperança. Dois anos 

após e, portanto, antes da ‘descoberta’ do Brasil, foi assinado entre Portugal e Castela o 

célebre Tratado de Tordesilhas (1494) pelo qual passaram a regular-se os direitos desses 

países relativos não só às terras já ‘descobertas’, como também a todas as demais que 

viessem a descobrir-se, em qualquer parte do globo onde se encontrassem. Uma terceira 

solução consistiu na projeção do tipo Mercator, com que todos os escolares estão 

familiarizados.  

 

Pedro Nunes (Petrus Nonius, 1492-1577), um matemático português, tinha 

descoberto que em um globo uma linha de rumo loxodrômica, definida pela 

manutenção de uma direção constante na bússola, produzia uma espiral terminando 

no pólo. Este foi o problema que se apresentou a Gerard Mercator (1512-1594), um 

protestante holandês que concebeu os meios para imprimir mapas que pudessem ser 

afixados a esferas, bem como um mapa do mundo (de 1569) com os meridianos 

espaçados no sentido dos pólos, aumentando na representação o espaço daquelas 

regiões. Sua solução implicava representar a esfera não como um cone, mas como 

um cilindro, pois o cilindro também pode ser representado em uma superfície plana. 

Desse modo, não só a Terra pode ser representada sobre uma superfície plana, 

visível ao primeiro olhar, também as linhas de rumo são retas, de modo que uma 

rota fixada na bússola pode ser traçada com uma régua (Boas, 1962, p.206-9). Além 

disso, pequenas cartas contendo detalhes de uma área particular podiam ser 

incluídas no mapa do mundo, porque o quadro de referências espaciais era o 

mesmo. E estas cartas detalhadas serviam para a navegação (Olson, ib., pp.224-

225). 

 

No desenvolvimento da navegação, as cartas geográficas foram indispensáveis 

para se ir fixando e identificando as ‘novas terras descobertas’. Aliás, elas só passaram a 
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existir, efetivamente, depois de fixadas e identificadas nos mapas. Eles se constituem, 

assim, em registros -- espécie de ‘certidão de nascimento’ -- que atestavam a existência 

das ‘novas terras’ e que produziram, assim, as suas identidades. Como a América e, 

particularmente, o Brasil passaram a existir e como foram representados nessas cartas?  

 

 

 

5.3 - Mapas: documentos de identidade 

 

As primeiras imagens sobre a América circulam, no início do século XVI, 

através das gravuras que acompanham as cartas de Americo Vespúcio. A cada nova 

edição, as cartas eram enriquecidas com novas ilustrações, alargando -- como afirma 

Belluzzo (1996) -- “o universo de sentido” (p.10) por elas produzido. O mesmo se 

observa em relação às imagens do Brasil:  

 

De uma maneira geral, as primeiras imagens das terras brasileiras correspondem a 

dois impulsos. De um lado, a projeção sobre o desconhecido, os símbolos e mitos, 

os contos maravilhosos e as fábulas. De outro, a observação direta e o cálculo, que 

proporcionam descrições geográficas na forma cartográfica, de cartas náuticas a 

roteiros de conquista, pelos quais se definem domínios e limites entre terra e mar, e 

nas quais a representação é um meio de orientar a ação. De um lado, a construção 

simbólica mais vaga. De outro, a precisão do desenho que defende o navegador da 

geografia fantástica. Contudo, forma poética e ação política sempre estão 

combinadas nesse amálgama, que é a imagem (ib., p.15, grifos meus). 

 

Data de 1502 a carta mais antiga onde aparecem o Brasil e a linha de 

Tordesilhas. O “mapa de Cantino” como ficou conhecido mostra um trecho da costa 

brasileira. Segundo as informações que constam da reprodução desse mapa (Hollanda, 

1969), ele foi conseguido por um espião italiano chamado Alberto Cantino, que 

subornou, para tanto, um cartógrafo português. O artista anônimo entregou ao italiano 

um bom trabalho: no mapa estão reproduzidas todas as terras que Portugal conhecia na 

época e algumas como a ilha de Ascensão, de localização tão recente que seus 

‘descobridores’ ainda não haviam regressado. Também consta desse mapa a costa 
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oriental da América do Norte que só seria ‘descoberta’ oficialmente dez anos mais tarde. 

No interior da costa brasileira, estão desenhadas árvores de pau-brasil e papagaios, 

produzindo uma identidade que se propagou na Europa: a da terra del brazille ou dos 

papagaios (ver ilustração p.82). 

 

O primeiro mapa em que aparece o nome América data de 1507 e foi desenhado 

pelo alemão Martin Waldseemüller, que julgou que as terras do Além Atlântico teriam 

sido ‘descobertas’ por Américo Vespúcio. Neste mapa estão marcados alguns rios, o 

mais conhecido o Rio São Francisco, e alguns locais, entre eles Porto Seguro -- local 

onde, como se sabe, Cabral aportou no Brasil. Há nele referência a canibais e grande 

parte da Insula é dada como “terra incógnita”. Desse mapa, a área da América do Sul 

retratada é um pouco maior do que a do “mapa de Cantino”. Junto à linha que demarca a 

“terra incógnita”, aparece a seguinte transcrição: Tota ista insula inventa; est per 

mandatum regis Castelle. Com essas palavras, o cartógrafo diz que “inventa” a América 

(insula) por ordem do rei (ver ilustração p.81). 

 

O veneziano Jerônimo Marini elaborou, em 1512, um mapa-múndi onde pela 

primeira vez aparece designada por Brasil as terras até então conhecidas como Vera 

Cruz, Santa Cruz, dos papagaios ou del brazille (cf. Hollanda, 1969). Nele apenas um 

trecho do Norte do Brasil aparece. O mapa Orbis Universalis está de cabeça para baixo, 

pois, por influência dos árabes, é desenhado com o sul em cima e com a Palestina como 

centro do mundo: um ponto de vista não europeu do mundo (ver ilustração p.83). 

 

Em 1513, o navegante turco Piri Reis compôs um mapa-múndi com base em 

cartas portuguesas e árabes (ver ilustração p.84). Na “Carta de Piri Réis”, a costa do 

Brasil estende-se até o Rio da Prata e, como refere Hollanda (ib.) “prova que os 

navegadores portugueses já haviam visitado o grande estuário em data anterior a 1513. O 

fragmento que restou do mapa original encontra-se em Istambul, na Turquia” (p.5). 

Segundo Costa (1998), “dois portugueses, Nuno Manoel e Cristóvão de Haro foram os 

primeiros a entrar no estuário, já em 1513. Mas foram acossados por ventos e 

retornaram” (p.46). 
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Em 1519, o cartógrafo Lopo Homem faz o seu mapa-múndi (em documento 

oficial de 1517 ele havia sido designado por D. Manuel como “mestre de nossas cartas 

mareas”). No verso desse mapa encontra-se a seguinte inscrição em latim: “Esta é a carta 

de todo o mundo até hoje conhecido, a qual eu, Lopo Homem, cosmográfo, comparando 

muitas outras, tanto antigas como modernas, debuxei com grande aplicação e diligente 

trabalho, na ilustre cidade de Lisboa, no ano de N. S. 1519, por mandado de Manuel, 

ínclito rei de Portugal” (cf. Mello, 1975). A Europa, África, Ásia e o Mvndvs Novvs 

Brasil figuram nele com destaque. O estuário do Prata também consta desse mapa, o 

restante do hemisfério Sul liga-se à Ásia por um continente chamado Mvundvs Novvs 

(ver ilustração p.85). Data do mesmo ano e do mesmo autor, um mapa onde o Brasil é 

designado por Terra Brasilis (ver ilustração p.86). A costa brasileira aparece, segundo 

Hollanda (1969), com  

 

detalhada nomenclatura (146 nomes) do Maranhão à embocadura do rio da Prata. 

Para o interior, o mapa mostra ilustrações realistas dos indígenas, alguns deles 

cuidando da extração do pau-brasil. Duas bandeiras, uma ao norte (atual Guiana) e 

outra ao sul (atual Argentina) assinalam os pontos extremos do avanço português. 

Antes de 1520, o Tratado de Tordesilhas, que limitava as terras de Santa Cruz com 

as possessões espanholas, já não era cumprido (p. 7).  

 

Data de 1561, o mapa-múndi de Bartolomeu Velho, onde a América do sul 

recebe o nome de Qvarta Pars Orbis. Esse mapa está bastante distendido no sentido 

leste-oeste e a linha de Tordesilhas aparece colocada mais para o interior do continente 

colocando dentro dos limites portugueses o rio da Prata e a foz do Amazonas (ver 

ilustração p.87). 

 

Um mapa do Brasil datado de 1568 foi feito pelo filho e discípulo de Lopo 

Homem, Diogo Homem (ver ilustração p.88). Este mapa foi ilustrado com os escudos de 

armas Português e Espanhol, que assinalam a presença política destas nações no Mundus 

Novus. Ao lado de cada brasão, as rosas dos ventos dão ao mapa singular característica. 

Várias iluminuras enfeitam o mapa, sendo a mais singular uma cena de canibalismo 

numa suposta Antropophagou terra (cf. Mello, 1975). 
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De todos os hábitos naturais do Novo Mundo, nenhum causaria decerto maior 

espanto entre os europeus que a antropofagia. (...). Em face da enorme comoção que 

os canibais despertaram entre os primeiros europeus que deles tiveram notícias, era 

previsível que as mais antigas figurações dos habitantes do Novo Mundo 

mostrassem antropófagos, com cocares de penas à cabeça e saiotes também de 

penas que lhes atenuavam a nudez. Assim ocorre numa xilogravura de artista 

alemão ilustrando o Novus Mundus de Vespúcio (de 1505), na qual pode-se ver, à 

beira-mar, onze canibais entre os quais mulheres e crianças, tendo ao longe duas 

caravelas fundeadas (Leite, 1996, p.35). 

 

Um mapa de 1574, feito por Luís Teixeira, mostra a divisão do Brasil em 

Capitanias hereditárias feita por D. João III em 1532 (ver ilustração p.89). Neste mapa a 

linha de Tordesilhas também está deslocada, nesse caso dez graus para o oeste, fazendo 

com que a Capitania de Lopo de Sousa se estendesse da Ilha de São Sebastião até o Rio 

da Prata, englobando inclusive a cidade de Buenos Aires que consta do mapa. A Ilha dos 

Lobos aparece claramente desenhada, há referência no mapa do Salto de Gaira e das 

Sete Correntes, ou seja, a Foz do Iguaçu e as Sete Quedas. Neste mapa consta também o 

Rio São Pedro, próximo ao qual se encontra o rio com o nome de Martim Afonso de 

Souza, que partiu de Lisboa em 1530 e naufragou perto da costa do atual Rio Grande do 

Sul. Sua expedição, segundo Costa (1998)  

 

é considerada, por vários historiadores, como a primeira a ter contato com o 

território que, depois, tornar-se-ia o Rio Grande do Sul. (...) O certo é que num 

mapa feito pelo cartógrafo Gaspar Viegas, dois anos depois, com base em 

informações da expedição, aparece a primeira vez a denominação Rio de São 

Pedro, que veio a dar nome a todo o território (p.39). 

 

Um mapa de 1612 mostra a Lagoa dos Patos e sua entrada, que é chamada de Rio 

Grande (ver ilustração p.90). Essa mapa, junto com outros 21, confeccionados em 

Lisboa pelo ‘cosmógrafo de Sua Majestade’, João Teixeira Albernás, faz parte de uma 

obra escrita pelo Sargento-mor Diogo de Campos Moreno -- Livro que Dá Razão do 

Estado do Brasil (cf. Hollanda, ib., p.28). Em outro mapa (sem data), aparece a Lagoa 

“de As Lagoas a que chamão do Rio Grande”, a “Barra a que chamão do Rio Grande da 
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Alagoa tê oito palmos dagoa” e o “Rio de Martin Afonço de Souza” (ver ilustração 

p.91). 

 

Um mapa altamente detalhado do estuário do Prata, desenhado em 1731, por P. 

M. Diogo Soares, geógrafo no Estado do Brasil durante o reinado de D. João V em 

Portugal, mostra as cidades de Buenos Aires, Montevidéu e a Colônia do Sacramento. 

Mostra também as localizações das tribos dos charruas e minuanos. Também as 

populações, agora, passam a ser identificadas nos mapas (ver ilustração p92). 

 

Um mapa de 1746 mostra a Província Jesuítica do Paraguai, criada em 1607 por 

acordo entre a coroa espanhola e a Companhia de Jesus (ver ilustração p.93). Neste 

mapa aparece toda a América do Sul dividida em 6 regiões: Regiones Amazonum, 

Principatus Brasili Regio Crucis, Terra Magellanica, Paraguay, Peru Regn, Terra Figr 

Goyana. Algumas cidades e elementos geográficos podem ser identificados: o Portus S. 

Petri, I. Catharinae, Lagoa dos Patos e São Gabriel já aparecem neste mapa (Cf. Costa, 

1998, p.40). Um mapa Jesuíta-espanhol, de 1752, mostra a situação da região nessa data. 

Os Sete Povos das Missões aí aparecem como destinados a Portugal “segun la nueva 

Linea divisoria” do Tratado de Madrid (1750), que aproxima a configuração do Rio 

Grande do Sul ao seu desenho atual. Estão marcadas também as cidades de Santo 

Antônio, Montevidéu, Colônia do Sacramento e S. Borja (ver ilustração p.94).  

 

Um mapa da região costeira do Rio Grande do Sul foi elaborado por José 

Custódio de Sá e Faria, em 1763 (ver ilustração p.95). O original desse mapa pertence ao 

acervo da Mapoteca do Itamarati, no Rio de Janeiro. Nesse mapa, o nome Rio Gayba foi 

atribuído ao segmento final do hoje denominado Rio Jacuí. O munícipio de Viamão, por 

estender-se até o lago, emprestava seu nome ao mesmo. Mostra ainda o terreno que se 

estende desde Rio Grande de São Pedro até o distrito de Viamão. Deve ter sido 

concluído logo após a ocupação de Rio Grande, nesse mesmo ano, pelos espanhóis, que 

lá ficaram por treze anos, pois mostra três locais interessantes: “a) Estância do Tesouro 

onde se acha postada a Guarda Espanhola, b) Sítio das Tratadas onde se acha postada a 

Guarda Portuguesa e c) uma região dita Estância de Sua Majestade”. Os locais onde 

estão sediadas as duas guardas ficam no lado oposto de Rio Grande em relação a barra 

da Lagoa dos Patos. (Cf. Menegat, 1998, p.37) Em uma ampliação desse mapa é 
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possível ver que Porto Alegre aparece aí designado como Porto do Dorneles, nome que 

vem de Jerônimo de Ornelas Menezes e Vasconcelos que, em 1732, estabeleceu-se na 

região do Porto de Viamão, do qual requereu a legalidade da posse. A sesmaria lhe foi 

concedida em 1740. Em função da ocupação de Rio Grande, em 1763, a capital se 

mudou para Viamão (ver ilustração p.96). 

 

Os mapas antigos do Rio Grande do Sul descritos, aqui, são compostos de 

imagens que descrevem acidentes geográficos e localização de cidades e populações, 

“pelos quais se definem domínios e limites entre terra e mar” (Belluzzo, 1996, p.15), 

domínios esses disputados por portugueses e espanhóis durante mais de um século. 

Enquanto instrumentos políticos, eles produziram ‘realidades’ que interessavam a um ou 

a outro dos lados em contenda. Ao mesmo tempo, projetavam sobre o desconhecido os 

símbolos e os mitos de um olhar maravilhado pelo ex-ótico (fora da ótica dos europeus) 

e pelo des-conhecido (não conhecido por eles), identificando e dando a conhecer um 

‘novo’ território, e possibilitando, assim, a sua incorporação ao acervo da biblioteca 

ocidental e ao mercantilismo europeu da época. 
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Il. 5 - Mapa de Ptolomeu - 200 A.C. 
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Il. 6 - O Globo de Behaim - 1492 

 

 

 

Il. 8 - O Mapa de Waldseemüller – 1507 
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Il. 7- Parte do Mapa de Cantino - 1502 
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Il. 9 - Orbis Universalis de Marini – 1512 (Sul para cima, considerado Fake) 
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Il. 10 -Carta de Piri Reis - 1513 
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Il. 11 - Mapa-Múndi de Lopo Homem - 1519 
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Il. 12 - Mapa do Brasil de Lopo Homem - 1519 
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Il. 13 - Mapa-Múndi deBartolomeu Velho - 1561 
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Il. 14 - Mapa do Brasil de Diogo Homem – 1568 
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Il. 15 - Mapa das Capitanias Hereditárias - 1574 
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Il.16 - Mapa do Estado do Brasil - 1612 
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Il.17 - Mapa da Lagoa dos Patos - s/data 
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Il.18 - Mapa do Estuário do Rio da Prata - 1731 
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Il.19 - Mapa da Província Jesuítica d Paraguai - 1746 
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Il.20 - Mapa Jesuítico das Missões - 1752 
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Il.21 - Mapa Região Costeira do Rio Grande do Sul - 1763 
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Il.22 - Detalhe do Mapa - Porto do Dorneles - da Região Costeira do RS - 1763 
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5.4 - A “Cidade como Obra de Arte” - a Cidade Antiga: O início do 

processo de representação gráfica de Porto Alegre 

 

 

Ao explicitar a “Cidade como Obra de Arte”, Boyer (1994) nos fala que a cidade, 

sobre a égide da pintura, era “vista através de uma perspectiva estática frontal, ou como 

uma pintura centrada e composta” (p. 41. Trad. da autora). Segundo ela, “o quadro 

definia o espaço narrativo também, pois havia uma história urbana a ser contada dentro 

da moldura” (p.33. Trad. da autora). Passado um tempo da política colonialista da 

Europa na América, o exotismo e a imaginação dos relatos iniciais deu lugar a uma 

atitude sistemática de investigação, baseada em um levantamento meticuloso da ‘nova 

realidade’. Passou a ser importante uma nova narrativa que buscava uma catalogação da 

natureza exuberante, um levantamento dos acidentes geográficos, e relatos que dessem 

testemunho das mais variadas expressões do costume local.  

 

Porto Alegre foi fundada oficialmente em 26 de março de 1772. Isto aconteceu 

quando o povoado conhecido por Porto dos Casais foi transformado em Freguesia de 

São Francisco das Chagas por Dom Antônio do Desterro do bispado do Rio de Janeiro, 

desmembrando assim o Porto dos Casais da Freguesia de Viamão. Data de 1772, o 

traçado inicial de Porto Alegre na região desapropriada da Sesmaria de Santana. No 

entanto nunca foi encontrado o original da planta dessa demarcação feita pelo Capitão 

Montanha. Em 1940, o historiador Tupi Caldas elaborou um esboço do que teria sido o 

traçado de Montanha (Cf. Costa, 1997, p. 36) (ver ilustração p.103). A prova que se tem 

dessa demarcação é um documento datado de 12 de julho de 1772, no qual o Capitão 

Alexandre José Montanha foi convocado pelo Governador substituto Antônio da Veiga 

Andrade, para demarcar as meias datas para os casais moradores do Porto de São 

Francisco, deixando suficiente terreno para logradouro da vila. Em documento datado de 

1º de agosto do mesmo ano e assinado pelo Capitão Montanha, era reservado um terreno 

localizado no topo da colina existente na península do Porto (Cf. Oliveira, 1993). 

 

Porto Alegre foi criada como São Francisco dos Casais, devido à chegada, em 

grandes levas a partir de 1752, ‘dos casais d’El Rey’ que foram distribuídos pelo Porto 

de Viamão ou do Dornelles e pela beira do Jacuí, não recebendo terras de imediato, ante 
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a possibilidade de serem transferidos para as Missões. Devido aos conflitos e acordos 

entre as duas monarquias ibéricas em torno do sul da América, o Tratado de Madrid de 

1750 estabelecia que Portugal entregaria Sacramento à Espanha em troca das Missões, 

que passariam para o domínio luso. Em função desse Tratado, a Coroa Portuguesa 

promoveu a vinda dos casais açorianos, com o objetivo de povoar a zona das Missões. 

(Cf. Pesavento, 1982, pp.21,22). A Guerra Guaranítica16 impediu que os açorianos 

fossem levados para a região das missões e eles foram ficando nos locais onde haviam 

sido distribuídos quando da sua chegada. Ficaram aí abandonados por 20 anos. Porto 

Alegre nasceu desse acampamento provisório. 

 

Um ano após a sua transformação em freguesia, em 1773, José Marcelino de 

Figueiredo transfere a Capital de Viamão para Porto Alegre por ordem do Vice-Rei. 

Porto Alegre só será transformada em vila em 1810. Essa elevação foi assinada pelo 

próprio rei D. João VI que havia chegado ao Brasil em 1808, abrindo caminho para uma 

autonomia progressiva. 

 

Data de 1780, um mapa que mostra a Lagoa dos Patos e onde Porto Alegre 

aparece designada como vila. No entanto, ela só obteve esse nome por direito em 1810. 

Este mapa é um detalhe da planta do “Continente do Rio Grande” organizada pelo 

AlferesAntônio Inácio Roiz de Cordova. Neste mapa, vários povoados já aparecem 

nominados ao longo do litoral e no interior, como por exemplo: Cidreira, Quintão, 

Viamão e V. dos Anjos (ver ilustração p.104). 

 

Mapas de 1817 e de 1826 mostram, com certo atraso, a ‘dança’ das fronteiras no 

extremo sul do País devido às guerras com os espanhóis (ver ilustrações p.105). Em 

1776, Rio Grande é retomado pelas forças portuguesas. Em 1777, o Tratado de Santo 

Ildefonso é assinado. Por esse tratado, Sacramento e as Missões passam a pertencer à 

Espanha. Em 1801, no entanto, as Missões foram retomadas pela Coroa Portuguesa, por 

José Borges do Canto. Com isso, duplicou-se a área de jurisdição portuguesa na região e, 

como conseqüência, ocorreu a primeira divisão administrativa do Rio Grande de São 

 
16 Na troca da Colônia do Sacramento pelos Sete Povos pelo Tratado de Madrid, estipulava-se que os 
guaranis deveriam se retirar das missões. Os guaranis, no entanto, se recusaram a abandonar as terras, 
dando início a guerra que ficou conhecida como Guerra Guaranítica. 
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Pedro, em 1809, quando D. João VI cria os quatro municípios: Porto Alegre, Santo 

Antônio da Patrulha, Rio Grande e Rio Pardo. 

 

Um croqui de 1815 feito pelo Major Desidério Cony mostra uma tentativa de 

organizar a venda de peixe no centro da cidade (ver ilustração p.106). A localização das 

mesmas ficou “na embocadura do Beco dos Ferreiros, atual Rua Uruguai, por decisão 

tomada pela Câmara em 16 de junho de 1830” (cf. Costa, 1997). Nesse croqui, aparecem 

também a Praça do Paraíso (atual Praça XV) e a rua de Bragança (atual Marechal 

Floriano Peixoto).  

 

Vários viajantes circularam pelo Brasil, após a vinda da família real. Alguns 

deles chegaram ao Rio Grande do Sul e a Porto Alegre. Em 1818, chega o viajante 

francês Nicolau Dreys. Mas o mais importante, dentre eles, foi o francês Auguste de 

Saint-Hilaire (botânico e naturalista) que chegou a Porto Alegre no ano de 1820. Outro 

viajante chegou à cidade em 1833. Tratava-se de Arsène Isabelle, mais um francês. 

Deles, infelizmente, não se conhece nenhum legado iconográfico, apenas textos com 

relatos da região. 

 

Logo após a independência do Brasil, em 14 de novembro, uma carta Imperial 

eleva Porto Alegre à cidade. Nesta mesma década, Porto Alegre confirma sua vocação 

militar de origem nas lutas contra os platinos, que se estendem até o final da década 

quando a Guerra Cisplatina termina, garantindo a paz e a independência do Uruguai. (Cf. 

Souza, 1997, p.57).  

 

Em 1825, logo após ter sido elevada à cidade, se tem notícia da realização de 

uma planta topográfica para o ordenamento de sua ocupação. Segundo Macedo (1993), 

“dela se ocupou José Pedro César. A planta foi entregue à câmara em 29 de outubro de 

1825 para controlar a ocupação dos terrenos de marinha e para fornecer os 

alinhamentos” (p.51). Dessa planta não se conhece nem o original, nem cópias. 

 

Data de 1838 a primeira planta existente da cidade, feita no Rio de Janeiro (ver 

ilustração p.107): 
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Essa planta que conhecemos parece ter sido calcada sobre o original de José Pedro 

César e executada pelo Império do Brasil, demonstrando o ‘entrincheiramento’ 

que lhe tem servido de defesa desde o memóravel dia 15 de junho de 1837, em 

que foi verificada a reação legal, movida por motivo de comoção da Província, 

que teve início nesta mesma cidade em 20 de setembro de 1835” (Macedo, 1993, 

p.59).  

 

Parece evidente que o interesse do Império em mandar fazer uma planta da 

cidade com a demarcação das muralhas, durante a Guerra dos Farrapos, prende-se a 

necessidade de auxiliar as forças legalistas a manter suas posições na cidade. 

 

A regência que sucedeu a abdicação de D. Pedro I, em 1831, não atendia aos 

anseios dos rio-grandenses. A insatisfação fez eclodir a Revolução Farroupilha em 20 de 

setembro de 1835, quando Onofre Pires e Gomes Jardim invadiram a cidade pela Ponte 

D’Azenha e, liderados por Bento Gonçalves, depuseram o Presidente da Província 

Fernandes Braga, empossando no cargo o Vice-Presidente Marciano Ribeiro. Os 

revolucionários mantiveram a posse da Capital até 15 de junho de 1837, quando ela foi 

retomada.  

 

“Outra planta muito semelhante, apenas com alteração no traçado das 

fortificações, é datada de 02 de dezembro de 1839, em Porto Alegre” (Macedo, ib., 

p.59). Essa planta da cidade foi feita por L.P. Dias. A Península, suas ruas -- com 

indicação dos nomes --, os volumes edificados e as muralhas aparecem. Os locais mais 

importantes estão numerados e indicados na planta. Aparecem nesta planta espaços e 

prédios como o Palácio do Governo, a Praça da Matriz, a Ponte do Riacho, Igrejas, o 

Arsenal da Marinha, Praça do Paraíso, Praça da Alfândega, etc.. Fora das muralhas 

aparecem alguns caminhos, uma zona demarcada que posteriormente se tornaria o atual 

Parque Farroupilha e núcleos habitados. O trabalho de L. P. Dias oferece as primeiras 

vistas da cidade: uma de leste e outra do oeste da península. Na planta, o trecho entre as 

praças da Alfândega e a da Harmonia é uma costa irregular (ver ilustração p.108).  

 

Quase toda a cartografia descrita até aqui dá conta das ocupações territoriais 

indígenas, dos rios, dos povoados, dos limites. Um dos primeiros desenhos que rompem 

essa descrição é essa planta de 1839, por estar concebida em conjunto com duas 
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representações panorâmicas da cidade. Esse mapa se constitui numa peça de transição 

entre a representação cartográfica e a representação pictórica de Porto Alegre.  

 

O ano de 1845 marca o fim da Guerra dos Farrapos e também a derrubada, por 

ordem do Conde de Caxias, das fortificações com o claro sentido de fazer sentir à 

província a sua integração definitiva ao Império. Esse é um discurso que diz que não há 

mais supostos inimigos de quem se defender e que produz, como efeito, a ampliação dos 

limites urbanos de Porto Alegre. 

 

A planta seguinte de Porto Alegre data de 1868. Nela, não constam os limites 

urbanos ampliados a não ser os da península. O seu desenho foi elaborado numa escala 

um pouco maior e centrado exclusivamente na península. Com essa planta, tem-se 

apenas uma vista da cidade, a do Oeste. A costa norte da península encontra-se 

modificada. Aparece um novo traçado que mostra o aterro que configurou a Rua Nova 

da Praia (que nessa planta já se chama Sete de Setembro). Essa obra durou quase 15 

anos, entre 1845 e 1860, desde a Praça da Harmonia até o Largo do Mercado. A praça da 

Alfândega, nesta planta, não sofreu grandes alterações. Já a região da Praça XV, além do 

aterro da rua Sete de Setembro, mostra a projeção de um espaço mais largo onde foi 

construído o 2º Mercado Público da cidade. Consta dessa planta a indicação do antigo 

mercado público (com a inscrição a ser demolido), no local onde hoje se situa a atual 

Praça XV. Como se vê, terminada a Guerra, os limites urbanos não demoraram a ser 

ampliados (ver ilustração p.109). 

 

Uma planta de Porto Alegre foi elaborada pelo Engenheiro Henrique Breton, em 

1881. Nela a zona do atual Parque Farroupilha, que em mapas anteriores era designada 

como várzea, aparece com a designação de Campo do Bonfim aparecendo, no seu 

extremo a Escola Militar, cuja construção se iniciou em 1872. Projetado para ser um 

quartel, o prédio foi destinado à uma escola com internato em 1880, pelo marechal 

Câmara, então ministro da guerra. Na faixa norte da Península, alguns pequenos aterros 

avançados, ao longo da rua Sete de Setembro. Este mapa foi desenhado quase que 

invertido, a parte sul da península está para cima no desenho, fugindo à convenção de 

que o Norte é que deveria aí estar situado. E a não ser pelo fato de aparecer uma parcela 
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maior da cidade, esta planta não tem maiores alterações em relação a de 1869 (ver 

ilustração p.110). 

 

Às vésperas da República, em 1888, o Capitão de Artilharia e Engenheiro Militar 

João Candido Jacques elabora uma planta compreendendo a cidade de Porto Alegre e 

seus arraiais. Esta planta também não obedece à convenção do Norte para cima. Ela 

mostra bem, pela sua amplitude, a expansão em forma de leque da cidade de Porto 

Alegre. O Campo do Bonfim aparece agora designado por Campo da Redenção, devido 

à libertação dos escravos que, em Porto Alegre, se deu em 1884. Aparecem no mapa os 

Arraiais do Menino Deus, de São Miguel, de São Manoel e o do Parthenon –núcleos do 

que viriam a ser esse bairros de Porto Alegre (ver ilustração p.111).  

 

A planta da cidade publicada em 1914, assumiu um papel diverso das que 

mencionei até agora (ver ilustração p.112). Nesse ano, o eng. João Moreira Maciel 

elaborou o seu ‘Plano de Melhoramentos’, um estudo para um vir-a-ser da cidade. Em 

seu plano, foram feitas sugestões para uma cidade possível, algumas das quais foram 

prontamente adotadas, outras vêm sendo, desde então, incorporadas no dia a dia da 

cidade e outras ainda foram simplesmente esquecidas. Neste plano, Maciel deu a idéia 

da abertura da Borges de Medeiros, previu a Av. Farrapos (aberta em 1940), fez estudos 

para um tratamento da área do Parque da Redenção (que começou a ser tratado 

paisagisticamente com a exposição de 1935, e que só foi concluído por volta de 1940). 

Este plano faz-me lembrar Calvino (1990) quando se refere a Fedora e fala do que 

contém as esferas de vidro: “dentro de cada esfera, vê-se uma cidade azul que é o 

modelo para uma outra Fedora. São as formas que a cidade teria podido tomar se, por 

uma razão ou outra, não tivesse se tornado o que é atualmente” (p.32).  

 

A cartografia de Porto Alegre, ao longo do século XIX mostra a caracterização 

paisagística da localização da cidade, referida aos seus elementos geográficos essenciais: 

o espigão, a península e o porto. Dá conta também da estrutura edificada, destacando os 

prédios mais importantes do ponto de vista político, religioso e administrativo.  
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Il.23 - Esboço da demarcação do Capitão Montanha - 1772 
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Il.24 - Mapa com a Lagoa dos Patos e a Vila de Porto Alegre - 1780 
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Il.25 - Mapa da América do sul (Samuel Lewis Atlas) - 1817 

 

 

Il.26 - Mapa da América do Sul (Anthony Finley) - 1826 
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Il.27 - Croqui Major Desidério - 1815 
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Il.28 - Planta de Porto Alegre - 1838 
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Il.29 - Planta de Porto Alegre - 1839 
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Il.30 - Planta de Porto Alegre - 1868 
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Il.31 - Planta de Porto Alegre - 1881 
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Il.32 - Planta de Porto Alegre - 1888 
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Il.33 - Plano de Melhoramentos - 1914 
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5.4.1 - A Cidade Única 

 

Pintura/desenho é a representação da forma em cor e linha numa superfície bi-

dimensional. Quando a perspectiva (re)surgiu no Renascimento com Brunnelleschi, 

Alberti e Da Vinci -- os gregos já haviam descoberto os fundamentos lógicos da 

perspectiva no século VI A.C. --, o espaço físico passou a ser um tema mais constante. O 

espaço representado pela perspectiva foi uma primeira matematização, foi a invenção de 

uma convenção que rapidamente se incorporou ao olhar -- justamente porque tenta 

reproduzir o mecanismo do mesmo. Mesmo com os critérios matemáticos, a 

pintura/desenho não deixa de ser única, ainda que se use o mesmo ponto de vista, a 

mesma linha de projeção, cada pintor/a, cada indivíduo imprime uma marca. 

 

Ângelo Guido (1956) fala dos primeiros trabalhos de pintura de Manoel Araújo 

de Porto Alegre. Apesar de não ter exercido influência sobre o desenvolvimento artístico 

do Rio Grande do Sul, por ter vivido no Rio ou na Europa, quando partiu daqui em 1826, 

o relato de sua vida nos dá alguns dados sobre a cidade, por volta de 1820: em 1816, 

com dez anos de idade, órfão de pai, Manoel de Araújo veio de Rio Pardo a fim de 

ingressar no curso de primeiras letras do mestre Antônio D’Ávila. Aqui encontrou 

professores para geografia, álgebra, geometria, francês, mas não para desenho e pintura. 

Em suas notas auto-biográficas contou dos dias de aflição que viveu para encontrar 

quem lhe ensinasse algumas regras de perspectiva, a fim de dar a ilusão de profundidade 

em fundos de quadros que começara a pintar. Um dia, em frente a uma gravura que 

representava o interior dos banhos de Nimes, deu-se conta de que todas as linhas de fuga 

convergiam para um mesmo ponto, ‘descobrindo’, desse modo, uma das regras básicas 

da perspectiva. Isso aconteceu em 1822.  

 

As primeiras imagens de Porto Alegre, em desenho, constam da planta de 1839, 

elaborada por L. P. Dias. Como já afirmei anteriormente, a presença dessas vistas 

panorâmicas da cidade configuram uma peça de transição entre cartografia e 

desenho/pintura. Estas duas imagens nos dão noção do perfil da península, com suas 

elevações: a vista de leste nos mostra bem o ‘entrincheiramento’ existente; a vista de 

oeste nos mostra a cidade vista da do rio, com vários barcos aparecendo na cena. 
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Também nesta última vista, pode-se ver o entrincheiramento e a existência, para além 

dele, de poucos prédios, constituindo uma cidade que se desenvolveu, principalmente, 

dentro da linha formada pelas fortificações (ver ilustrações p.117). 

 

Na planta de 1869, tem-se também, essa mesma figura de transição, a partir de 

uma vista panorâmica da cidade. A paisagem aqui privilegiada é a do rio, com a 

península na sua face mais povoada e uma vista da zona onde se situa o porto. O ângulo 

de visão é o do espectador que estivesse chegando na cidade pelo porto, tal como a 

maioria dos forasteiros chegava (ver ilustração p.118).  

 

A estas vistas se sucedeu uma iconografia de óleos, aguadas, litografias, 

desenhos, que mostram ao observador zonas nas quais a cidade se prolonga, 

estabelecendo vínculos com as zonas de cultivo e as chácaras que se estendem para fora 

da linha onde se configurava anteriormente o ‘entrincheiramento’.  

 

Hermann Rudolf Wendroth (s.d. - 1860) chegou ao Rio Grande do Sul em 1851 

junto com os Brummer - cerca de 1800 soldados mercenários alemães, contratados pelo 

governo brasileiro para lutar na campanha contra Juan Manoel Rosas, o ditador 

argentino.  

 

Ao trasladar-se para o Sul o batalhão a que pertencia Wendroth, dedicou-se ele 

com mais ênfase ao seu talento de aquarelista, não só nas "vistas" das cidades e 

lugares que percorreu, como principalmente nas cenas interiores, de trajes, 

costumes, figuras populares, etc., do Rio Grande do Sul. É, assim, que pinta os 

penedos de Torres, dez ou doze instantâneos da cidade do Rio Grande, outros 

tantos de Pelotas e cerca de uma vintena de Porto Alegre e arredores numa viagem 

a Rio Pardo, isto sem falar em mais de oitenta figuras de pessoas, utensílios, 

flores, frutos, etc., que ia encontrando em suas peregrinações pela Província e que 

julgou típicos do gaúcho. Fonte de estudo importante e sugestiva, assemelha-se 

em tudo ao acervo que nos legou Debret relativamente ao Brasil Meridional, 

podendo dizer-se que é o documentário iconográfico de maior suntuosidade que se 

poderia pretender para o nosso Estado, talvez sem similar senão para os do Rio de 

Janeiro e da Bahia (Barreto, 1982, apresentação). 
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Das cenas típicas do Gaúcho, Wendroth mostrou-os em cima de cavalos, com 

botas até os joelhos, chapéus e com boleadeiras em punho, tentando laçar outros cavalos 

(ver ilustração p.119). De Torres, há uma ilustração dos penedos (ver ilustração p.118). 

De Rio Grande, uma vista do porto do ângulo de quem está navegando em um barco (ver 

ilustração p.120). Embora os trabalhos de Wendroth sobre os tipos humanos e os hábitos 

e costumes locais sejam importantes, as paisagens de cidades, por ele pintadas, adquirem 

um significado especial, por ser o olhar de um estrangeiro, um emigrado.  

 

Dentre os seus trabalhos sobre Porto Alegre, os mais conhecidos são as três vista 

da cidade. Uma do rio (de uma ilha), de onde se avista a cidade desde o alto da Santa 

Casa até a Ponta do Arsenal. No Guaíba, aparecem vários barcos dando idéia da 

movimentação do porto por volta de 1852. A Igreja Matriz e o Palácio do Governo no 

Alto da Praia aparecem com destaque. Vê-se a praça do Paraíso e a da Alfândega. Nota-

se que todo esse lado da península é bem povoado. Essa vista é crucial já que mostra a 

primeira visão de um navegante que chega a cidade (ver ilustração p.121).  

 

A segunda vista da cidade, mostra o outro lado da Península, e foi provavelmente 

pintada de uma elevação, onde se pode observar que o povoamento é bem menos denso. 

A zona baixa junto ao lago é uma zona praticamente rural, com plantações. Aqui se vê o 

prolongamento da cidade, através das chácaras. No alto da colina também se enxerga, 

por esse lado, o palácio do governo e a Igreja Matriz (ver ilustração p.122).  

 

A terceira vista da cidade, provavelmente feita do local onde hoje se encontra a 

Praça Argentina, mostra quase em primeiro plano o Quartel do 8º (já demolido), 

avistando-se uma boa parcela do lago e da atual zona sul da cidade. Na frente do portão 

do quartel, um soldado faz sentinela e, descendo a rua em frente ao quartel, um cidadão 

dirige um cavalo numa carroça (ver ilustração p.123). 

 

A pintura mais conhecida de Wendroth é a que mostra o Palácio do Governo e a 

Igreja da Matriz, no Alto da Praia (ver ilustração p.124). Ele os desenhou de forma quase 

frontal e, curiosamente, registrou a passagem de uma procissão, em frente aos mesmos. 

Esse trabalho do artista mostra que ele não se manteve alheio ao espaço urbano do 
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poder, apesar de retratar, ao mesmo tempo, cenas da vida cotidiana -- a procissão que 

passa na frente dos dois prédios. Na cidade de Wendroth, fala-se um discurso cultural, 

um mostrar da cidade e de seus costumes. 
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Il.34 - Vista de Leste - 1839 Il.35 - Vista de Oeste - 1839 
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Il.36 - Vista de Oeste - 1868 

 

 

 

Il.38 - H. R. Wendroth -  Penedos de Torres 
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Il.37 - H. R. Wendroth - Gaúchos 
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Il.39 - H. R. Wendroth - Vista do porto de Rio Grande 
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Il.40 - H. R. Wendroth - Porto Alegre vista do rio 
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Il.41 - H. R. Wendroth - Porto Alegre vista do morro 
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Il.42 - H. R. Wendroth - Porto Alegre vista da atual praça Argentina 
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Il.43 - H. R. Wendroth - Desenho da Matriz e do Palácio do Governo de POA 
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5.5 - A “Cidade como um Panorama” - a Cidade Moderna 

 

Para Boyer (1994), “a Cidade como um Panorama” aparece como “uma visão 

móvel e multidimensional que era em si mesma uma nova espacialização do tempo” 

(p.41. Trad. da autora). Segundo ela: 

 

Agora a cidade aparecia como um panorama aberto e em expansão, governado 

pela transformação do espaço e do tempo que os modernos meios de viagem 

produziram. A nova experiência de se mover através da cidade tendia a apagar o 

sentido tradicional de fechamento pictorial enquanto a paisagem urbana era 

transformada, em uma série de impressões que se movem rapidamente e encontros 

momentâneos. A fixação das pessoas ao lugar ou ao meio era dissolvido em um 

arranjo caleidoscópico de imagens e formas (pp.40-41. Trad. da autora).  

 

A fotografia -- desde que foi criada como um novo instrumento de expressão 

visual considerado como ‘reprodutor da realidade’ -- acabou sendo investida de uma 

missão científica, documental, arqueológica e histórica. A razão desse caráter ‘realista’ 

com que a fotografia foi encarada tem a ver com a forma de sua produção, onde ‘não 

haveria’ intervenção humana, já que a imagem se imprime numa superfície 

fotossensível, pela exposição à luz.  

 

Essa técnica impressionou W. Benjamim (1892-1940), com a abertura da 

possibilidade de multiplicação das imagens feitas com a câmera: imagens automáticas e 

mecanicamente reproduzidas. Ele escreveu, em 1935, um célebre artigo sobre essa 

questão: A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. Nesse artigo-- 

comparando a fotografia com a pintura, o desenho -- ele se pergunta se a obra de arte 

difundida em exemplares múltiplos ainda é uma obra de arte (Cf. Aumont, 1995)  

 

A partir dessa questão, detenho-me, agora, na descrição e análise das fotografias 

de Porto Alegre. Data de 1865 (segundo Oliveira, 1993) ou de 1860 (segundo 

Costa,1997) a foto mais antiga da cidade de Porto Alegre, retratando a Rua da Praia (ver 

ilustração p.132). Segundo Oliveira (ib.) ela é de autoria do retratista Luiz Terragno (s. 

d. - 1891). Esse imigrante italiano foi o primeiro fotógrafo profissional a se instalar em 
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Porto Alegre, tendo chegado à cidade em 1853 e aqui se estabelecido. Uma outra foto 

sua mostra a passagem de bois na atual Rua Vigário José Inácio esquina com a General 

Vitorino (ver ilustração p.132). Na foto, pode-se ver também a propaganda do atelier do 

fotógrafo na casa da esquina. Em ambas as fotos, a presença dos frades, o valo central 

para o escorrimento da água e do esgoto, a ausência de platibandas nos telhados e as 

casas térreas ou de dois andares, mostram uma cidade com características tipicamente 

coloniais.  

 

Terragno fazia algumas coleções de fotografias da cidade de Porto Alegre e as 

vendia em tiras, com dois palmos e meio de comprimento (Cf. Alves, ib.). Segundo 

Alves (1998),  

 

supõe-se que Terragno seja o introdutor da fotografia estereoscópica -- em três 

dimensões --, em Porto Alegre, feita por ele próprio com câmera apropriada, 

recém-inventada na Europa. Há um cartão duplo para 3D, feito por ele, em que 

aparece a Praça da Harmonia com as primeiras árvores plantadas na cidade (a 

história de Porto Alegre registra que este primeiro ajardinamento foi feito em 

1865)” (pp.10-11).  

 

Em 1871, chegam a Porto Alegre os Ferrari, o patriarca Rafael, sua esposa e seus 

filhos Carlos (s.d. - 1932) e Jacinto (s.d. - 1935). Coleções de fotos de vistas da cidade 

foram lançadas em 1889, por eles. As fotos tinham 24 x 30 cm e eram vendidas por 

assinaturas (Cf. Alves, ib.). Uma dessas fotos retrata a Rua da Praia na esquina com a 

Marechal Floriano (antiga Rua de Bragança). Nesta foto, o calçamento da cidade, pelo 

menos neste trecho, já é de paralelepípedo, o valo de escoamento pluvial central 

desapareceu, vê-se os postes de iluminação pública, algumas das casas já tem 

platibandas nas fachadas e algumas chegam a ter três pavimentos. A tradicional ‘Casa 

Masson’ aparece em seu endereço de sempre, já com um relógio em sua fachada. Nesta 

foto já há uma distinção mais nítida entre a rua e a calçada, e os frades são em número 

bem menor (ver ilustração p.133). 

 

Virgílio Calegari (1868 - 1933) chegou a Porto Alegre provavelmente no ano de 

1885. A cidade já havia sido retratada por pelo menos dez fotógrafos, mas Calegari a 
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redescobriu através de inúmeras fotos (Cf. Alves, ib.). Quase todos os prédios da cidade 

foram fotografados por ele: O cadeião da ponta do Arsenal, o mercado público, a Igreja 

da Nª Sª da Conceição com o Hospital da Beneficência, a Casa da Câmara, o Quartel do 

Comando da Polícia Provincial (um de tantos usos que teve este prédio ao longo do 

tempo), o famoso Malakoff (o maior edifício da cidade construído em 1860 com quatro 

pavimentos),o prédio da Companhia de Carris de Ferro Porto Alegrense, o Palácio do 

Governo, a Igreja Matriz da Madre de Deus com a Capela do Espírito Santo, o Palácio 

Municipal, entre outros (ver ilustrações pp. 133-138 ).  

 

Calegari também fotografou outros aspectos da cidade, numa delas aparece o 

bonde elétrico ‘Imperial’, cujo apelido vinha do fato de ter dois andares (ver ilustração 

p.138). Há também uma foto da fachada do seu atelier, na Rua da Praia, e outra da sala 

de espera do mesmo (ver ilustrações p.139).  

 

Segundo Alves (ib.) Calegari tinha um estilo próprio, como bem mostra esse 

relato: 

 

Calegari era uma pessoa simpática, e boa figura, de média estatura; gostava de se 

trajar bem, e supõe-se que quando jovem fosse bem vaidoso, porque em algumas 

tomadas de cenas da cidade, ele armava o tripé, focalizava, regulava o aparelho, 

acionava o temporizador, ou provavelmente, pedia a um auxiliar para 

simplesmente comprimir o cabo propulsor. Ele fazia isso para aparecer num canto 

da cena, sem alterar a composição. Assim também fazia Hitchcock, na maioria 

dos seus filmes (p. 15). 

 

Ele fotografou algumas cenas diferentes da cidade, uma delas o movimento na 

doca das frutas, junto ao mercado público, no início do século (ver ilustração p.141). 

Tendo fotografado a cidade ao longo de muitos anos, acabou por fotografar várias 

cidades. Duas de suas fotos ilustram isso com precisão: são fotos tiradas na esquina da 

Rua da Praia com a General Câmara e, nas duas, aparece a Livraria Americana (ver 

ilustrações p.140). Na foto mais antiga a livraria se encontra instalada numa casa de 

apenas um pavimento. Nela já se constata a existência de energia elétrica, pela presença 

de postes e de fios interligando os mesmos. Na foto posterior, com o povo aglomerado 
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na mesma esquina, é mostrada a verticalização do centro da cidade. Nessa foto, a casa 

onde a Livraria Americana estava instalada deu lugar a um prédio de, pelo menos, cinco 

pavimentos, onde se instalou a Previsória -- empresa de seguros de vida. A Livraria 

Americana está, agora, instalada num prédio em frente que também parece bem mais 

alto. 

 

A cidade de Calegari é uma cidade que sonha ser importante. A coleção de 

prédios públicos que as fotos mostram, quer produzir no espectador a idéia de uma 

cidade com amplo fornecimento de serviços e com prédios imponentes. Não se trata de 

uma cidade qualquer, é uma cidade que tem bonde duplo, sede de governos, em suma, 

uma capital. 

 

Um outro fotógrafo que atuou na cidade foi Luiz Nascimento Ramos ‘Lunara’ 

(1864 - 1937), o primeiro que se supõe ter nascido em Porto Alegre. Era um fotógrafo 

amador, diferenciado, pois sua especialidade eram cenas bucólicas. Duas fotos dele 

mostram essa característica. Uma chamada ‘O Lago’ retrata um menino à beira de um 

riacho que, segundo Serrano(1998), é o Riacho Ipiranga, vulgo Dilúvio (ver ilustração 

p.141). A outra são carreteiros junto ao fogo de chão (ver ilustração p.142). Como diz 

Serrano (ib.), “são viajantes que trazem suas mercadorias do interior, para serem 

vendidas na capital, acampados no Campo do Bom Fim ou da Redenção” (p.36). 

 

A “Cidade como Panorama” tem a ver também com a cidade que se verticaliza, 

com o aparecimento dos arranha-céus e com a sua extensão metropolitana. Para Boyer 

(1994), esta cidade é “uma ordem espacial quando vista de uma perspectiva de olho de 

pássaro e que requer deciframento e reordenamento” (p.41. Trad. da autora). E a autora 

relaciona essa ordem espacial ao Movimento Moderno: 

 

Le Corbusier conhecia a sensação visual de um espaço panorâmico sem limites e 

da correção que impunha sobre o arranjo espacial. Descendo da Torre Eiffel, ele 

sentiu que era um momento solene, porque, pouco a pouco, enquanto o horizonte 

se erguia, a mente era projetada para uma tela maior. Quando o olho se apropriava 

do panorama urbano, o otimismo reinava e aí a imaginação concebia novos vastos 

arranjos de espaço. Esta perspectiva aérea implicava um novo modo de olhar e 



De Volta para o Futuro 129

conhecer -- por análise, comparação e dedução. Desta perspectiva vertical, 

observou Le Corbusier, os olhos podiam ver claramente, a mente toma sábias 

decisões, e o planejador urbano sabe o que fazer. Assim, Le Corbusier reivindicou 

o nascimento de uma nova consciência a partir desta visão aérea, já que fomos 

mergulhados no realismo de onde não nos atrevemos a escapar. Do momento do 

seu nascimento, o olho de águia de um aeroplano podia penetrar na miséria da 

forma urbana tradicional, voltando, com evidências fotográficas, para aqueles sem 

coragem suficiente para ver por si mesmos. A vista de pássaro vertical chamava, 

assim, para uma nova organização da cidade, tornando aparente o tratamento 

desperdiçador do espaço, o qual clamava por ajustes (p.43. Trad. da autora).  

 

Nesse sentido, vale a pena mencionar mais dois fotógrafos da cidade de Porto 

Alegre: Léo Guerreiro (1929-) e Pedro Flores (1925-). Uma coleção de suas fotos foi 

recentemente adquirida pela fototeca Sioma Breitman do Museu de Porto Alegre 

Joaquim José Felizardo. Essa coleção contém 2400 imagens de Porto Alegre, entre fotos 

e negativos. A maioria delas são fotos aéreas da cidade feitas de 1948 ao final da década 

de 80 (Cf. Catalogo da exposição).  

 

Uma das fotos mostra uma vista aérea, de 1957, da ponta da península até o 

Prado (atual Parcão). Nela se vê em primeiro plano o prado e, à sua volta, um amplo 

bairro residencial composto, em sua maioria, por casas de até dois pavimentos. Quando 

o olhar se dirige para o fundo da foto, em direção à península, fica patente a 

verticalização do centro da cidade em contraste com o primeiro plano da foto (ver 

ilustração p.142). 

 

Do ano de 1958, temos uma foto que mostra o lado sul da península que, mesmo 

nessa data, continua com uma menor densificação em relação ao norte da mesma (ver 

ilustração p.143). Nessa foto, pode-se ver a execução do aterro do atual centro 

administrativo do estado, e um único prédio sendo construído -- o do Colégio Parobé. 

Este local, terminado o aterro, veio a se constituir no espaço mais representativo do 

movimento moderno em Porto Alegre. Em contraste com o adensamento de casas, que 

se vê na foto, da zona da rua Washington Luiz, ele se configurou como um local de 

prédios isolados, soltos formando uma malha totalmente diversa da existente. Uma 
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terceira foto, de 1957, mostra a Travessia Getúlio Vargas em construção (ver ilustração 

p.143). A península aparece no fundo, e com a fumaça saindo da chaminé do 

‘Gasômetro’. Nesta foto temos a construção das ligações rodoviárias de Porto Alegre. 

 

A cidade de Léo Guerreiro e Pedro Flores é uma cidade em transformação, é uma 

cidade que está sendo adaptada para o automóvel, uma cidade que se quer modernista. 

 

 

 

5.5.1 - Olho de Pássaro 

 

A fotografia aérea é, segundo Espuche (1994), “no início, um assunto de 

inventores, de pioneiros: do vôo, da fotografia, das duas coisa juntas” (p.109). Já em 

1868 Félix Nadar fotografa Paris do céu, a bordo de um balão. Pela primeira vez uma 

cidade era vista de tomadas feitas a partir do céu. Como Espuche (ib.) afirma:  

 

Como resultado dos aperfeiçoamentos da técnica do vôo e da fotografia, 

conseguidos a partir dos interesses militares, a fotografia aérea será utilizada 

igualmente, nas primeiras décadas do século, para usos cadastrais e urbanísticos. 

O próprio Nadar havia teorizado sobre isso, assim como o sábio Gaston 

Tissandier, em 1886, depois das primeiras fotos verticais ‘objetivas’ e medíveis 

(p.109. Trad. da Autora).  

 

O primeiro levantamento aerofotogramétrico da cidade de Porto Alegre, que data 

de 1939-1941, foi realizado durante a 1ª administração de Loureiro da Silva (1937-1943) 

como prefeito de Porto Alegre. Segundo Spalding (1967), ele a utilizou para revisar o 

cadastro imobiliário confrontando-o com o resultado do levantamento 

aerofotogramétrico, duplicar a arrecadação dos impostos, como era seu objetivo, sem 

que se fizesse necessário, para isso, um aumentar das taxas. 

 

O mapa topográfico, resultante desse levantamento aerofotogramétrico, mostra a 

cidade com o lado norte da península já com a configuração atual, pois o aterro que 
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constitui o Cais do Porto havia sido concluído em 1922. Com ele, a península duplicou 

em relação ao seu tamanho original. Nesse mapa, os lotes que compõem os quarteirões 

da malha da cidade estão todos demarcados e já aparece a Av. Borges de Medeiros. 

Aliás, a abertura da Borges de Medeiros, que havia sido idealizada no plano Maciel de 

1914, começou na gestão de Otávio Rocha (1924-1928) e foi concluída em 1932. 

 

Um segundo levantamento aerofotogramétrico da cidade foi feito em 1956, na 

gestão do então prefeito Leonel de Moura Brizola. O mapa topográfico resultante traz 

melhor definido, nos lotes, o que é área construída e o que não é. 

 

O terceiro levantamento aerofotogramétrico foi feito em 1988 na gestão de Alceu 

Collares. No mapa topográfico resultante, aparece o aterro do lado sul da península onde 

se situa o centro administrativo e a área do Parque da Harmonia. Aparece também a área 

aterrada do Parque Marinha do Brasil. Com isso a área da península chega quase a 

triplicar o seu tamanho original. 
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Il.44 - L. Terragno - Foto mais antiga da cidade: Rua da Praia 

 

 

Il.45 - L. Terragno - rua Vigário José Inácio esquina com General Vitorino 
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Il.46 - Irmãos Ferrari - rua Marechal Floriano esquina Rua da Praia 

 

 

Il.47 - Calegari - Cadeião 
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Il.48 - Calegari - Mercado Público 

 

 

 

Il.49 - Calegari - Beneficiência Portuguesa e Igreja Nª Sª da Conceição 
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Il.50 - Calegari - Casa da Câmara e Junta Criminal 

 

 

 

Il.51 - Calegari - Quartel polícia/ Sede Provisória do Governo Estadual 
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Il.52 - Calegari - Edifício Malakoff 

 

 

 

Il.53 - Calegari - Companhia de Carris de Ferro Porto Alegrense 
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Il.54 - Calegari - Palácio da Presidência 

 

 

 

IL.55 - Calegari - Igreja Matriz da Madre de Deus e Capela do Espírito Santo 
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Il.56 - Calegari - Palácio Municipal 

 

 

 

Il.57 - Calegari - Bonde Elétrico “Imperial” - de dois pisos 
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Il.58 - Calegari -Fachada atelier Calegari na Rua da Praia 

 

 

 

Il.59 - Calegari - Sala de espera do Atelier 
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Il.61 - Calegari - Rua da Praia esquina General Câmara ~ 1900 

 

 

 

 

Il.62 - Calegari - Rua da Praia esquina General Câmara ~1925 
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Il.60 - Calegari - Doca das frutas 

 

 

Il.63 - Lunara - O Lago 
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Il.64 - Lunara - Carreteiros 

 

 

Il.65 - Léo Guerreiro e Pedro Flores - Parcão 
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Il.66 - Léo Guerreiro e Pedro Flores - Lado sul da Península 

 

 

 

Il.67 - Léo Guerreiro e Pedro Flores - Travessia Getúlio Vargas 

 



De Volta para o Futuro 144

5.6 - “A Cidade Digital” - Cidade Contemporânea. 

 

Boyer (1994) concebe a “Cidade do Espetáculo” como uma forma metonímica 

definida pela representação da cidade pelo cinema e pela TV, para ela esta é a cidade 

contemporânea. Neste trabalho, vou considerar como figura metonímica da cidade 

contemporânea a representação pelo computador, ou seja, a computação gráfica, que 

passo a chamar de “Cidade Digital”. Em parte, pode-se dizer que Boyer (ib.) já aponta 

também para o computador, ao afirmar que: 

 

Pelos anos 80, a transformação do mundo material em bandas invisíveis de 

comunicação eletrônica circundando o globo, por meios visuais simulados 

computadorizados e por espetáculos de imagens teatralizadas, parecia, por 

extensão, ter decomposto os pedaços e as peças da cidade numa forma efêmera 

(p.46. Trad. da autora). 

 

Essa forma efêmera se configura na cidade virtual do computador, na cidade 

produzida no espaço virtual. Assim, “por meio de simulações, manipulamos o tempo e o 

espaço, viajando nostalgicamente para trás através de reconstruções históricas, ou 

projetando nossa visão em aventuras de viagens futurísticas” (ib., p.48. trad. da autora). 

 

Quando W. Benjamin ressalta o caráter “Reproduzível” da fotografia, ele a 

compara, ao mesmo tempo, com o caráter “Único” da pintura ou do desenho. Já Plaza 

(1993) salienta, em relação às imagens digitais, o seu caráter “Disponível”: 

 

Essas tecnologias inauguram um conceito original de reprodutibilidade (vale o 

paradoxo). Ao contrário das matrizes de reprodução industrial que sofrem 

desgaste mecânico, as matrizes digitais, pelo caráter universal da numeração, 

permitem a reprodutibilidade ad infinitum sem perda de qualidade. 

Reprodutibilidade esta muito diversificada conforme as técnicas de hard copy e 

soft copy, pois um dos traços mais característicos do desenvolvimento das Novas 

Tecnologias de Comunicação é o aumento sem precedentes da potência ilimitada 

de mensagens (p.78).  
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E, mais adiante, 

 

Hoje os meios de produção pós-industriais recuperam as imagens artesanais do 

Único (pictogramas, pinturas, ornamentos, vitraux, caligrafias...), as imagens 

industriais (fotografia, escritas, artes gráficas, cinema...), isto é, o “Reproduzível”, 

tornando-o “Disponível” com retorno instantâneo e infinito. Traduzindo o Oriente 

para o Ocidente e vice-versa, a eletrônica faz circular “tudo” em redes eletrônicas 

através de seus micro processadores e chips de silício (p.83). 

 

As imagens computadorizadas da cidade que elaborei para este trabalho têm, 

portanto, esse caráter “disponível” destacado por Plaza. Centrei-me nessa produção da 

cidade de Porto Alegre do início do século e da época atual, na representação da Praça 

XV pois, como afirma Souza (1993) 

 

A Praça XV, de Porto Alegre, representa um dos espaços mais significativos da 

cidade, e passou por transformações muito grandes tanto na forma ,quanto nas 

funções, assim como o sítio onde ela está assentada. Só para esclarecer, a linha 

que demarcava a orla original do Guaíba, passa hoje pelo centro da praça, 

enquanto a orla atual fica fora da antiga praça. De praça de mercado à praça de 

terminal de transporte, de praça do chalé à praça da Prefeitura, são os espaços que 

configuram a atual Praça XV, o antigo Largo dos Ferreiros (p.13). 

 

A construção que apresento neste trabalho é, então, a de duas cidades: a atual e a 

do início do século. O que essas imagens produzem são, portanto, dois percursos no 

tempo: o da atualidade e o de uma época passada nos espaços da Praça XV. Isso me 

permite a comparação entre as duas cidades produzidas pelas imagens do computador. 

Para a construção da cidade atual, cada prédio constante do percurso foi fotografado e 

modelado no AutoCad 14. A cada modelo de prédio foram atribuídas texturas que 

correspondem aos materiais de que eles são feitos, assim como as diversas cores com 

que eles se encontram pintados. A montagem dos prédios e das ruas, no espaço virtual 

do computador, correspondeu à disposição que os mesmos mantêm entre si, e que 

configuram, atualmente, o espaço da Praça XV, tal como ele é mostrado na planta 

topográfica do último levantamento aerofotogramétrico da cidade. A cena foi então 
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renderizada através do 3D Studio 2.0, e montada segundo o percurso pretendido. É 

importante salientar que, para a construção das imagens da cidade do passado, o 

processo foi o mesmo. O que mudou foram as fontes de pesquisa -- que, nesse caso, 

constituíram-se nas fotos e nos desenhos antigos existentes de Porto Alegre -- e a 

disposição dos prédios e das ruas, baseada em plantas antigas. Pode-se dizer, assim que a 

linguagem da computação gráfica reinventa, ou seja, re-significa outras representações, 

produzindo uma nova representação da(s) cidade(s) de Porto Alegre.  

 

O percurso atual começa na frente da Prefeitura, junto à fonte Talavera, atravessa 

a Borges de Medeiros em direção ao Mercado e ao Largo Glênio Peres, percorre a rua 

que fica entre o Abrigo dos Bondes e o conjunto de construções da quadra do prédio da 

antiga Loja Guaspary. Por essa via chega até a rua José Montaury, dobrando à esquerda 

em direção à rua Marechal Floriano Peixoto. Na Marechal Floriano, desce em direção á 

Praça Parobé e ao Palácio do Comércio, pelo lado da praça, avistando, na passagem, os 

abrigos das paradas de ônibus (ver ilustrações pp.150-155). 

 

O percurso do passado é idêntico, começa na frente da Prefeitura, no grande 

largo aí existente, mas não atravessa a Borges de Medeiros porque a mesma ainda não 

existe. Segue por esse largo em direção ao Mercado, entra pela rua que fica entre a praça 

XV e seu gradil e o edifício Malakoff. Por essa via vai até a atual rua José Montaury, 

dobrando à esquerda em direção à rua Marechal Floriano Peixoto. Na Marechal Floriano 

desce em direção à doca das Frutas, passando pelo outro lado da Praça XV e avistando 

então o Lago Guaíba (ver ilustrações pp.156-161). 

 

Segundo Poëte (apud Boyer, 1994) “são as permanências que marcam a 

diferença entre a cidade contemporânea e a histórica: elas são artefatos que dão 

significado à cidade e constituem nossa memória de uma cidade” (p. 17. Trad. da 

autora). As permanências constituem, assim, um elo entre passado e presente, 

produzindo a memória urbana. Rossi (1995) também se refere às permanências, 

problematizando sobre o “significado a dar às permanências”. Para este autor “elas são 

um passado que ainda experimentamos” (p.49). E, acrescento, se ainda as 

experimentamos no presente, elas já não são aquele passado que passou. 
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A permanência enquanto prédio e função é dada pela prefeitura, recém-

inaugurada na cidade do passado, e que se mantém ‘impávida’ na atualidade. O mercado 

se manteve enquanto função e enquanto volume de ocupação mas, da cidade do passado 

para a de hoje, ganhou um segundo pavimento em toda a sua extensão e, mais 

recentemente, uma cobertura. A Praça Parobé/Doca das Frutas mantém a mesma 

efervescência nas duas cidades. Na antiga, pela presença dos barcos, que chegavam pelo 

lago da lateral do mercado, trazendo o burburinho da movimentação das gentes e dos 

produtos que eram transportados fluvialmente até esse local. Na cidade atual, o 

burburinho é diverso: a cidade deu às costas para o lago, a função portuária não mais 

atinge este local e são outros os meios de transporte que dão efervescência a esse espaço 

e ajudam a esconder o lago. A Praça Parobé/Doca das Frutas é, hoje, um terminal de 

ônibus urbano e uma das barreiras que escondem o lago é a linha de metrô do Trensurb.  

 

Em relação à Praça XV, ela ainda se configura com algumas permanências. 

Foram mantidos o ‘Chalé da Praça XV’ -- uma construção de estrutura metálica que 

substitui o chalé de madeira da cidade antiga -- e a presença de um espaço verde 

abundante. Quanto ao Largo em frente à Prefeitura, diminuiu de tamanho de uma cidade 

para a outra. De um espaço completamente aberto, foi modelado paisagisticamente com 

a instalação de uma fonte, doada à cidade pela colônia espanhola de Porto Alegre no 

centenário da Revolução Farroupilha. A abertura da Borges -- símbolo da 

metropolização, da modernidade da cidade -- também contribuiu para a diminuição do 

Largo.  

 

Seria interessante, para a configuração da cidade atual, os dados que o Sistema 

de Geoprocessamento ou também SIG  (Sistema de Informação Geográfico) pode 

oferecer. Uma das diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

(PDDUA) que está sendo aprovado no momento, é a de criar esse sistema para a cidade. 

Com isso, se poderá dispor de um banco de dados da cidade conjugado a um mapa. 

Dessa maneira, o computador, além de conter o mapa propriamente dito, terá acoplado a 

este informações referentes a cada espaço um dos espaços representados: o cadastro 

imobiliário, as linhas telefônicas, os sistemas de transmissão de energia elétrica, a 

distribuição da água, o sistema pluvial e de esgoto, os usos de cada espaço, os sistemas 
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de transporte, etc. Esse banco de dados geo-referenciado, permite o gerenciamento das 

informações combinadas com sua localização espacial.  

 

 

 

5.7 - E LA NAVE VA17: considerações finais. 

 

A representação da(s) cidade(s) por imagens utiliza-se, pois, de variadas técnicas 

desenvolvidas ao longo do tempo. Essas imagens, no entanto, não são um puro registro 

de determinado lugar e de determinado tempo. Como foi mostrado anteriormente a 

cidade tradicional foi produzida através do desenho, da pintura ou da gravura. A cidade 

moderna foi produzida através da fotografia. A cidade contemporânea está começando a 

ser produzida pelo computador, pelas imagens de síntese. 

 

As imagens em computação gráfica permitem o cruzamento de ‘realidades’ 

diferentes, a superposição de planos temporais, produzindo possibilidades e planos 

diversos. Produzem também um avivamento da memória do lugar, constituindo-se, 

assim, uma ancoragem mnemônica da cidade e de sua história. Como afirma Pesavento 

(1995a), as imagens, as representações permitem “despertar para o presente as múltiplas 

cidades do passado que as de hoje encerram” (p.17). E as representações pela 

computação gráfica constróem, com os olhos do tempo presente, as cidades efêmeras do 

passado, do presente e do futuro.  

 

Como diz Boyer (ib.) a “mídia eletrônica global mudou a relação entre a 

memória coletiva, a história e também com os espaços da cidade, porque a memória 

 
17 Filme de Federico Fellini, filmado em 1983, que, segundo ele: “é a história de uma viagem, 

uma viagem por mar, para cumprir um ritual, uma viagem que se supõe tenha ocorrido sessenta anos atrás, 
as vésperas de estourar a Primeira Guerra Mundial (...). A fotografia de E La Nave Va tem uma estranha 
chave cromática: o que é vermelho, o que é azul e verde perde a agressividade da realidade para 
assumirem o contorno vago da memória, o tom esfumaçado das lembranças. Como para todas as viagens 
no tempo, as incursões entre os acontecimentos do passado, a realidade a que se deseja chegar, a evocar, 
sempre tem o sabor de um documento trazido à luz, subtraído à poeira de uma escavação arqueológica, 
libertado da areia que o recobre no fundo do mar. A imagem resulta, de qualquer modo, distorcida, velada, 
trêmula: há sempre alguma coisa entre nós e aquela imagem. Quis conservar essa distância na tela, e 
sugerir aquele processo de decantação que, com a passagem dos anos se dissolve na nossa mente, na qual 
as reminiscências aparecem na sua flutuante, fantasmagórica dimensão” (Fellini, 1986, p.151). 
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agora consome o passado como um conjunto de imagens reconstruídas, manipuladas e 

rearranjadas aleatoriamente” (p.66. Trad. da autora). Ou seja: a memória, as lembranças, 

são ressignificadas a cada momento de acordo com as imagens (os discursos) que nos 

perpassam. 

 

Como todo discurso, as imagens dão significado às coisas que mostram e 

produzem, assim, conhecimentos sobre elas. No caso das imagens da(s) cidade(s) de 

Porto Alegre, objeto desse estudo, as plantas, os desenhos, as pinturas, as fotos e as 

imagens digitais, todas elas produziram e produzem conhecimentos necessários para o 

governo e a administração do seu território e das suas populações. Nenhuma dessas 

imagens, portanto, é neutra, descomprometida, imparcial, restrita a um mero registro da 

‘realidade’ que mostra ou mesmo à expressão de uma reconhecida obra de arte. Busquei, 

assim, mostrá-las na sua constituição histórica e na sua produtividade, isto é, nos efeitos 

que elas produzem sobre as nossas subjetividades, (con)formando o nosso olhar sobre 

a(s) cidade(s) de Porto Alegre. Busquei mostrá-las também como um saber sobre a 

cidade que produz conhecimentos úteis para seu governo. 

 

A(s) cidade(s) de Porto Alegre inventada(s) por essas imagens, as que ‘existiram’ 

e as que ainda ‘virão a existir’, constituem, assim, uma imagem coletiva que nunca 

deixou de transmitir de modo seletivo o passado da cidade e que o transformou e o 

transforma num símbolo significativo da nossa identidade de portoalegrenses. Uma 

identidade nunca fixada, como a cidade representada por suas imagens, mostradas 

sempre de formas diferentes. Como a nos dizer da inutilidade do nosso desejo de 

permanência e de eternidade. 

 

O que nos resta? Ser de Porto Alegre, localizar ao menos nossa origem citadina. 

No mais, só deslocamentos: agitados pelas ondas e criados por uma nave que navega no 

tempo, flutuante, fantasmagórica, numa tela, enfim. 
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Il.68 - Planta em AutoCAD de 1999, utilizada para fazer o desenho. 
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Il.69 - Imagens feitas na computação gráfica da região da Praça XV atual. 
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Il.69 - Imagens feitas na computação gráfica da região da Praça XV atual. 
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Il.70 - Algumas das fotos feitas para se fazer o desenho em computação gráfica atual. 
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Il.70 - Algumas das fotos feitas para se fazer o desenho em computação gráfica atual. 
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Il.70 - Algumas das fotos feitas para se fazer o desenho em computação gráfica atual. 
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Il.71 - Planta em AutoCad de ~1905, utilizada para fazer o desenho. 
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Il.72 - Imagens feitas na computação gráfica da região da Praça XV antiga 
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Il.72 - Imagens feitas na computação gráfica da região da Praça XV antiga 
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Il.73 - Algumas das fotos utilizadas para se fazer o desenho em comp. gráfica da cidade antiga 
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Il.73 - Algumas das fotos utilizadas para se fazer o desenho em comp. gráfica da cidade antiga 
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Il.73 - Algumas das fotos utilizadas para se fazer o desenho em comp. gráfica da cidade antiga 
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