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AS PAISAGENS E O TEMPO

PARTE A - O que é uma Paisagem ?

PARTE B - Quanto tempo levou a fazê-la ?

PARTE C - O nosso tempo nas paisagens 



PARTE A 

O que é uma Paisagem ?



CADA PAISAGEM É UM ESTADO DE ALMA

« jedes Landschaftsbild ist ein Seelenzustand“

The modern form of the word, with its connotations of scenery, 

appeared in the late sixteenth century when the term landschap was 

introduced by Dutch painters who used it to refer to paintings of inland 

natural or rural scenery. The word landscape, first recorded in 1598, 

was borrowed from a Dutch painters' term.

PAISAGEM – do francês “Paysage”

Pays (terra, território, região)

“age” – estado ou acção

Ex.1: ARAGEM – Ar em movimento

Ex.2: COLAGEM – Resultado de colar
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Genius loci - carácter ou espírito 
do lugar (Norberg-Shulz, 1981)

ENEIDA (Virgilio)

“nullus locus sine Genio"

"nenhum lugar é (existe) sem um génio (espírito)"



AS PAISAGENS EXISTEM E PARECEM ETERNAS…

AO LONGO DO TEMPO, AS PESSOAS FORAM OLHANDO AS 

PAISAGENS DE MODO DIFERENTE, EMBORA ELAS FOSSEM 

SEMPRE AS MESMAS…

TAMBÉM AO LONGO DO NOSSO TEMPO, CADA UM DE NÓS 

FOI OLHANDO AS PAISAGENS DE MODO DIFERENTE…

O TEMPO QUE ESTAMOS NUMA PAISAGEM… É O NOSSO 

OLHAR SOBRE ELA.



PARTE B 

Quanto 

tempo levou 

a fazê-la ?



O ARQUITECTO







Todas as rochas 
que afloram à 
superfície 
terrestre foram 
soerguidas.

A excepção são as 
rochas sedimentares 
recentes e/ou no 
fundo dos vales. 



ROCHAS ÍGNEAS PLUTÓNICAS
– formadas em câmaras magmáticas a vários kms 
de profundidade…



ROCHAS ÍGNEAS VULCÂNICAS 
– lançadas para a superfície, 
onde consolidaram…



ROCHAS METAMÓRFICAS 
– formadas a alguns kms 
de profundidade…



ROCHAS SEDIMENTARES
– formadas no mar, em rios ou
em lagos, camada sobre camada
(só a última estaria visível…)



O ESCULTOR





O modelado 
terrestre 
resulta da 
inter-acção 
entra as 
rochas 
soerguidas e 
a acção 
erosiva dos 
agentes 
externos.



“Mundo subterrâneo de Fogo, com reservas repartidas pela maravilhosa 

criação de Deus, afim de que não falte em lugar algum, tão necessário é 

à conservação da Terra”. KIRCHER ATHANASIUS, 1695.

UM DIÁLOGO ENTRE O SOL E A TERRA



2. A EROSÃO

O modelado da
paisagem que
olhamos resulta
essencialmente
do modo como a
EROSÃO “esculpiu”
as rochas pré-
existentes e
soerguidas.



Essa escultura depende de:

a) FACTORES INTRÍNSECOS

- Litologia/Mineralogia

- Resistência das rochas

- Estrutura das rochas



b) FACTORES EXTRÍNSECOS

- Clima (Alteração e Vegetação)

- Acção das água (Chuva e rios)

- Acção do mar (ondas e marés)

- Acção do vento (In & Out)





PARTE C

O nosso Tempo 

na Paisagem



Exercício

1.Em cada um dos seguintes slides encontra-se um

par de imagens estilizadas de lugares ou paisagens.

2.Para cada par, aparentemente idêntico, o que lhe

apeteceria fazer estando no lugar da direita ? E no

da esquerda ?















1. ESTAR 
- O valor 
do lugar



ESTAR num lugar

- é deixar o tempo passar por nós

- é usar esse tempo para pensar 
na paisagem… ou noutras coisas

-



2. OLHAR 

- As vistas, 
a escolha de 
um ou mais
pontos de 
observação



OLHAR uma paisagem

- é usar o tempo para percorrer 
visualmente diferentes áreas, 
pontos, planos próximos ou 
afastados, detalhes e conjuntos

- é usar o tempo para agregar 
diferentes aspectos da paisagem

- é usar o tempo para construir 
uma história mental ligando 
tudo.



3. PERCORRER 
- O tempo para 
explorar o 
lugar e as 
vistas; chegar, 
olhar, ficar, 
passear, voltar.



PERCORRER uma paisagem
- é usar o tempo para nos 

deslocarmos na paisagem
- é usar o tempo para agregar 

diferentes pontos de vista
- é usar o tempo para os 

nossos passos  e a nossa 
mente andarem de mão 
dada.



Espaço/ Tempo  = VELOCIDADE
PERCORRER 

- a pé, dá-nos uma imersão e uma escala humana

- de comboio ou de carro, dá-nos distanciamento e 
uma escala geral

- de avião, coloca-nos acima dela, numa escala 
sobre-humana



4. INTERVIR

- A intervenção
humana e a 
valorização (?) 
do lugar.



INTERVIR na paisagem
- é usar o nosso tempo para 

adicionar elementos humanos 
autónomos e distintos

- é usar o tempo para explorar 
um contra-ponto de observação.

















FECHO 

Uma Paisagem tem nela inscrito o tempo geológico.

Numa paisagem percorremos esse tempo…

… e no nosso tempo a percorremos.

A paisagem está ali, agora parada e imóvel.

Tudo se passa dentro de nós…


