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A IMAGEM DE LOS SANTOS: CIDADE ‘COLLAGE’ VIRTUAL

O presente estudo debruça-se sobre a imagem da cidade, o que significa, compõe e 

define essa imagem e como ela pode ser utilizada como um modelo de apropriação e 

produção espacial. Nesse sentido, toma como contexto de investigação um videojogo 

que constrói uma forte ligação imagética com o espaço urbano real.

O videojogo Grand Theft Auto: San Andreas, apresenta três cidades virtuais que recriam 

cidades reais através de uma evocação da sua imagem. 

Los Santos, uma dessas cidades, é o objecto de estudo, não só por ser o centro da 

narrativa do videojogo, mas também, e principalmente, pela forma como se constrói 

enquanto reflexo manipulado da realidade de Los Angeles.

É a partir deste ‘objecto’ urbano virtual, Los Santos, que se formula uma análise e um 

estudo que agrega e articula temas desenvolvidos por autores como Robert Venturi, Aldo 

Rossi, Reyner Banham e Kevin Lynch, que serão utilizados como contributos para a 

compreensão e definição da imagem reflectida de Los Angeles.

Como processo de estudo define-se assim uma rede de afinidades entre as duas 

cidades, articuladas por temas ou conceitos retirados desses autores, através das quais 

se percebe que Los Santos vai para além de uma mera mimetização da cidade de Los 

Angeles, recriando e manipulando estruturas espaciais, infra-estruturas, mecanismos 

sociais, culturais, históricos ou antropológicos, que enunciam e constroem, mais que 

uma plataforma de entretenimento, uma imagem complexa e densa de um certo 

imaginário urbano que interessou caracterizar.
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THE IMAGE OF LOS SANTOS: VIRTUAL ‘COLLAGE’ CITY 

The essay presented here is focused on the image of the city; its meaning, composition 

and definition, how this ‘image’ can be appropriated and how it builds a virtual space 

defining another kind of space in our time. With this thought, it takes a video-game which 

builds a very strong connection with the real urban space as the research setting. 

The video-game: Grand Theft Auto: San Andreas presents three virtual cities depicting 

real cities through an allusion of their image.

Los Santos, one of those cities, is the study object, not only for being the heart of the 

game’s action and narrative, but mostly by the way it builds itself as a manipulation of 

the reality of Los Angeles.

Trough this virtual ‘object’: Los Santos, which is build upon an idea of an aggregation,  

the study will try to connect different ideas/concepts about  reflected image, used by the 

authors Robert Venturi, Aldo Rossi, Reyner Banham and Kevin Lynch.

Building a network of affinities between the two cities, and the various authors, one 

realizes that Los Santos is more than a mere literal empty voided use of the city of Los 

Angeles.

In Los Santos we find a recreation and manipulation of spatial structures, infrastructure, 

social, cultural, historical and anthropological mechanisms, which sets out and builds, 

more than a mere entertainment platform, it builds a complex and dense image of a 

certain urban imaginary  reality that was important and interesting to analyse.
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Grand Theft Auto: San Andreas, o Videojogo
PREÂMBULO

Grand Theft Auto, (GTA), é o nome de uma saga de videojogos produzidos pela companhia 

americana Rockstar Games, e um dos exemplos mais fortes de recriação de cidades 

reais em cidades digitais na indústria dos videojogos. 

Todos os jogos da saga se desenvolvem em torno de um enredo com base na relação de 

uma personagem principal com a cidade. A inserção da personagem faz-se, em todos 

os títulos, numa cidade digital dominada por organizações criminais onde o jogador se 

vê deparado a governar a personagem através de missões de cariz ilegal. Culminando 

no domínio e a ocupação do topo da cadeia criminal, bem como a supremacia sobre o 

território, as cidades digitais. Cidades digitais essas que são baseadas em metrópoles 

reais, sendo a maior parte delas recriações de cidades americanas.

A espacialidade é tratada como um elemento de mais valia, que traz algo mais ao sistema 

de jogo, é necessário inteirar-se do espaço urbano, percebê-lo e descobri-lo de modo a 

conseguir entender e navegar através da narrativa do jogo.

Explorar o território é uma das características mais reconhecidas e introduzidas por GTA. 

A navegação no espaço virtual é imperativa bem como o seu reconhecimento, e o modo 

como esta exploração espacial se destaca deve-se a ela não se confinar nos limites 

impostos pela narrativa do jogo, não finda com a narrativa, pois permite ao jogador 

vaguear sem rumo pela cidade de modo a que ele próprio faça um reconhecimento 

mais pessoal da cidade. Perceba-se conhecimento pessoal da cidade como o facto de 

o jogador não estar obrigado a ficar preso num rumo limitado e ensaiado previamente, 

estritamente ligado à narrativa do jogo.

O objecto de estudo, a cidade virtual de Los Santos, insere-se no espaço geográfico 

de San Andreas, composta por um arquipélago de três ilhas, onde estão simuladas 

distintas topografias, ambientes, vivências e arquitecturas. Destas três ilhas emergem 

três cidades e uma envolvente geográfica a cada uma que desenha o mundo espacial 

onde se estabelece o jogo e a história de GTA: San Andreas. As ilhas são escolhidas 

especificamente como componentes geográficas devido à sua capacidade de disfarçarem 

o limite espacial imposto ao jogador, numa lógica de submersão e de tentativa de 
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autenticação das barreiras programáticas. Por exemplo o jogador sente-se menos 

frustrado em não ir mais além do mar do que ir de encontro a uma barreira invisível que 

o impede de explorar uma rua aparentemente acessível, provocando assim uma certa 

autenticidade no mundo virtual.

Neste mundo virtual a ligação com o mundo real é visível através da componente 

geográfica, como as relações entre cidades, topografias e tipos de ambientes, mais à 

frente explicadas neste estudo.

O arquipélago de San Andreas representa a Califórnia e o Nevada dos EUA e recria no 

seu espaço as cidades de Los Angeles, San Francisco e Las Vegas. Contudo, os seus 

criadores não se limitaram apenas a interpretar e recriar cidades, fabricando também 

toda uma geografia baseada nessa parte Oeste dos EUA. Elementos topográficos e 

geológicos como o monte Diablo e o deserto do Nevada entram assim nesta recriação 

virtual.

Assim as três cidades existentes em San Andreas têm o nome de: 

- Los Santos: a primeira cidade com que se é confrontado no início do jogo, a representação 

de Los Angeles;

- San Fierro: a segunda cidade possível de ser visitada, representação de San Francisco;

- Las Venturas: a terceira cidade visitada do arquipélago, a representação de Las Vegas.

Los Santos, incorporada num contexto geográfico e histórico virtual baseado na realidade, 

é uma das cidades virtuais que reflecte um pensamento e uma lógica de expressão 

imagética. Definida através de uma narrativa passada no ano de 1992, que percorre e 

unifica todos estes elementos. 

A partir da experimentação e do jogar gera-se uma imersão do jogador no videojogo que 

inconscientemente passa a conhecer um ambiente real nunca antes experimentado. 

Tudo em Los Santos é reflexo da realidade, incluindo a própria história do jogo, a qual a 

certa altura se aproxima de factos verídicos relacionados com a história de Los Angeles. 

Los Santos, num determinado ponto da narrativa, vê-se envolta num motim instigado 

pela deliberação de um caso cujos suspeitos eram agentes de autoridade pertencentes 

a um corpo de polícia especial, que são absolvidos de forma suspeita após terem sido 

recolhidas e apresentadas provas inegáveis dos seus crimes. Os motins observam-se por 
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toda a cidade numa revolta violenta que demonstra a insatisfação e o culminar de um 

abuso à muito sustido na cidade. Relatos e recolhas de testemunhos demonstram que 

os acontecimentos, que culminaram num dos maiores motins da história da cidade de 

Los Angeles, sendo registados 55 mortos e 2300 pessoas feridas em 1992, denotam 

uma forte ligação e inspiração dos eventos decorridos em GTA: San Andreas.

“While driving down the 210 freeway in Los Angeles with two friends, Rodney King was 

detected speeding by the California Highway Patrol. Fearing that his probation for a 

robbery offense would be revoked because of the traffic violation, King led the CHP on 

a high-speed chase, eventually hitting 115 miles per hour, according to the police. By 

the time he was caught and ordered to exit his vehicle, several L.A.P.D. squad cars had 

arrived on the scene. A struggle ensued, and some of the officers quickly decided that 

King was resisting arrest. Sergeant Stacey Koon fired two shots into King with a TASER 

gun, and after that failed to subdue him, the officers, including Laurence Powell, beat 

him mercilessly with their batons. The incident was videotaped by a man named George 

Holliday, who lived nearby, and it didn’t take long for the tape to send shockwaves around 

the world and enrage the already frustrated Los Angeles African American community, 

which felt that racial profiling and abuse by the police had long gone unchecked. Once the 

four officers accused in the beating were acquitted a year later by a predominantly white 

jury in the majority white suburb of Simi Valley, all that rage turned into the worst single 

episode of urban unrest in American history, which erupted on April 29, 1992, and before 

they were quelled a few days later, had left 53 people dead and $1 billion in damage.” 

Madison Gray, The L.A. Riots: 15 Years After Rodney King, 2007.
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O presente estudo recai sobre a imagem de uma cidade, o que significa essa imagem 

e de que modo pode vir a ser compreendida através de uma representação específica. 

Para se obter essa compreensão utiliza-se uma cidade virtual (Los Santos) que evoca 

uma cidade real (Los Angeles). 

Los Santos é a cidade digital onde a narrativa do videojogo “Grand Theft Auto: San 

Andreas” (GTA:SA) se inicia, e é uma recriação da cidade americana do Estado da 

Califórnia, Los Angeles. O presente ensaio visa entender de que modo esta recriação 

virtual constrói a imagem de uma cidade real. Como é que a imagem de Los Angeles 

é percebida através de Los Santos, de modo a que se consiga estabelecer uma 

compreensão da imagem da cidade em si.

Para esse fim interessa perceber aspectos ligados ao pensamento urbano da cidade e 

da própria arquitectura tendo em vista a definição do conceito de “imagem da cidade”. 

Sendo este conceito uma ideia subjectiva e diferenciada entre vários autores, este estudo 

procura englobar várias abordagens ao tema e procede a uma estruturação segundo 

as obras de Robert Venturi, Aldo Rossi, Reyner Banham e Kevin Lynch. Estas escolhas 

devem-se, em primeiro lugar, ao facto das suas obras estarem relacionadas com o 

espaço urbano e a cidade, e cujas abordagens incorporam o conceito de caracterização 

imagética do espaço e do lugar. Em segundo elas localizam-se, num mesmo contexto 

temporal. Kevin Lynch escreve sobre a cidade em 1960, Aldo Rossi em 1966, Reyner 

Banham em 1971 e Robert Venturi em 1974. Esta proximidade temporal permite uma 

relação destes estudos acerca dos espaços urbanos incorporados num contextualização 

mais aproximada entre os autores, e embora Aldo Rossi demonstre uma análise mais 

focada nas cidades europeias, obtendo uma visão mais clássica da arquitectura ao 

contrário de Banham e Venturi, no seu estudo sobre a cidade lê-se uma aplicação do 

mesmo a um nível genérico, onde é possível confrontar estas diferentes abordagens e 

incorporá-las num diálogo construtivo e reflexivo.

A partir destas obras e da compreensão de como a imagem se constrói em cada autor, 

este estudo produz e estrutura cada capítulo segundo a ideia de cada uma, assim os 
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títulos de cada capítulo e sub-capítulo são inspirados nos títulos das obras citadas, sendo 

feitas traduções livres às palavras utilizadas e aos temas enunciados.

Assim, no primeiro capítulo, “Aprender com Los Santos”(1), serão abordados os 

temas relacionados com as ideias de signo e ícone na definição da imagem e o Duck 

e o Decorated Shed definidos por Venturi. Este estudo levará a cabo levantamentos 

fotográficos de ruas e edifícios que ajudam a entender a concretização do elemento 

imagético que remete o seu observador para uma outra realidade para além daquela 

com a qual se depara.

No segundo capítulo, “Los Santos: A Arquitectura da Cidade”, serão contrapostos e 

adicionados aos elementos do capítulo anterior elementos que contêm a noção descrita 

por Rossi sobre os factos urbanos e a questão das permanências na cidade. Analisando-a 

procuram-se diferenciações nos diversos elementos construtivos da cidade que atribuem 

ambientes de lugares lidos, não só através de modelos encontrados que se repetem 

na malha da cidade de Los Santos, mas também de pessoas, sons, carros, árvores, 

estereotipadas e introduzidas neste campo virtual.(2)

A ideia de Ecologia de Banham que se encontra estudada na obra de “Los Angeles: 

The Architecture of 4 Ecologies” irá servir de referência ao terceiro capítulo deste 

estudo. Observando a sua linha de raciocínio tenta-se compreender de que modo são 

representados ambientes que caracterizam e representam as diversas atmosferas 

contidas na imagem de Los Santos.

Produzindo um discurso que examina a estrutura construída em Los Santos em relação 

com a sua geografia, a ideia de uma estrutura urbana começa a formular-se e definir-se 

no estudo.

O capítulo quatro, “Los Santos: A Imagem da Cidade”, seguindo uma lógica definida 

em “A Imagem da Cidade” de Kevin Lynch, acompanha-se a narrativa da história do 

videojogo, descrevendo alguns dos acontecimentos que marcam e definem os lugares 

que figuram como uma memória geral dos jogadores. Nele tenta-se construir uma 

memória colectiva mais subjectiva e intimista da cidade de Los Santos.

Como conclusão tentará compreender-se a composição dos resultados de todos os 

capítulos anteriores com o intuito de conseguir encontrar uma definição coesa de uma 
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(2) – Nestes dois primeiros 
capítulos a investigação e a análise 
da cidade de Los Santos liga-se 
com um modo de exploração 
mais livre. Em GTA: SA existem 
dois métodos de exploração:
- a exploração intra-missão, dada 
quando o jogador estiver a exercer 
uma acção no decorrer de uma 
missão. Neste género estabelece-
se um reconhecimento do campo 
virtual e da cidade através de 
pontos estabelecidos na narrativa. 
- a exploração livre, ocorre 
quando o jogador está a percorrer 
a cidade sem estar preso a 
uma necessidade de concluir 
um determinado objectivo. 
É nesta exploração que o 
jogador estabelece pontos de 
reconhecimento ligados com 
experiências não predefinidas. 

(1) – “Aprender com Los Santos” 
parte do nome da obra de Venturi 
“Learning From Las Vegas”, 
utilizado a preposição ‘com’ na 
tradução de ‘from’, pois entende-
se que no estudo de  Venturi a 
ideia do título é denunciar uma 
aprendizagem experienciada ao 
analisar Las Vegas, um aprender 
com base em Las Vegas.



imagem da cidade. A partir da cidade virtual e através de uma noção de ‘Collage’, feita 

em Los Santos, construir-se-à um juízo que compreenda as noções de representação, 

e de evocação de uma cidade real através de um sistema complexo e espacial como o 

dos videojogos.

Assim, parte-se da noção de Robert Venturi de uma arquitectura feita a partir de signos e 

simbologias, de elementos que definem uma identidade a partir da sua forma, mas que 

extravasa a própria forma(3). Apesar de ser no estudo e na obra de “Learning from Las 

Vegas” de Venturi que a primeira parte deste ensaio se baseia, serão feitas ligações com 

Reyner Banham devido ao seu caso de estudo, Los Angeles, ser a cidade representada 

por Los Santos. Nesta primeira abordagem à cidade tenta-se identificar de que modo 

a ideia de signo e símbolo se torna relevante na construção virtual de Los Santos; 

as noções de Duck e de Decorated Shed, passíveis de ser reconhecidas no campo 

tridimensional virtual da cidade, ajudam a formular uma identidade, uma imagem, não 

só sobre a própria cidade em que o jogador deambula mas também da cidade em que 

se inspira e que retrata. As ideias de Venturi, embora contraditórias como discutidas por 

Alan Colquhoun no seu texto “Sign and Substance: Reflection on Complexity, Las Vegas 

and Oberlin” (1998), consistem na valorização da imagem sobre o aspecto construtivo, 

defendendo a ideia de uma arquitectura de uma imagem que comunica. Tais ideias são 

úteis na percepção da questão proposta neste estudo. Na análise de Colquhoun a Venturi 

são caracterizadas duas ideias que embora não se assumam totalmente distintas de 

“Complexity and Contradiction in Architecture”, se assumem mais presentes na concepção 

do livro “Learning from Las Vegas”. Uma delas é a ideia de uma arquitectura popular(4), 

que sirva as intenções e seja compreendida pela população, uma arquitectura popular 

feita por arquitectos. Esta ideia de uma arquitectura que expressa uma compreensão 

popular é um dado necessário na construção da arquitectura de Los Santos. Qualquer 

jogador deve poder conseguir compreender a cidade e poder correlacionar a cidade em 

que joga com a cidade que o jogo recria.(5) A segunda ideia que subjaz é a definição de 

uma arquitectura que contenha a criação de uma imagem associada ao edifício, através 

da ideia do Decorated Shed. Esta ideia, segundo Colquhoun, defende uma arquitectura 

que “abjura as qualidades arquitecturais do espaço e se concentra antes no conteúdo 
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(3) – A questão de identidade 
a partir da forma e de uma 
noção de função imagética é, 
por Alan Colquhoun, debatida 
na sua análise das duas obras 
de Venturi, “Complexity and 
Contradiction” e “ Learning from 
Las Vegas”, afirmando que ambas 
estabeleciam uma oposição 
ao movimento moderno. Essa 
oposição defendia uma ideia dos 
espaços dedutivos, atribuindo 
uma necessidade da existência 
de uma complexa mensagem 
arquitectónica, que, segundo 
Colquhoun, é abordada de um 
modo empírico, relativista e anti-
platónica.

(4) – Alan Colquhoun usa o 
termo inglês ‘populist’ para 
descrever a ideia de Venturi e 
da sua arquitectura, este termo 
defende uma valorização do 
individuo popular em prol do 
individuo elitista, do pobre acima 
do rico. Assim o uso de termo 
popular aqui não significa uma 
arquitectura feita por populares, 
mas sim uma arquitectura feita 
para compreensão popular, uma 
arquitectura não somente de 
compreensão elitista.

(5) – Uma das causas pelo 
qual este título, GTA:SA, foi 
bem aclamado pela crítica é 
precisamente pela amplitude 
de jogadores que consegue 
agradar. Tanto consegue cativar 
um jogador sem o conhecimento 
de Los Angeles ou da Califórnia 
como consegue estabelecer uma 
ligação mais culta, em que vários 
elementos trazem uma série de 
referências ao cinema, à arte, à 
música e à arquitectura. GTA:SA é 
um título que consegue transmitir 
uma ideia básica de história e 
narrativa para o jogador menos 
conhecedor, e uma complexidade 
e cultura para o jogador mais 
culto.
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(6) – Tempo atmosférico lê-se 
aqui ligado à meteorologia pois no 
estudo de Aldo Rossi a formulação 
das cidades advém de uma noção 
de permanências estabelecidas 
desde o início da formulação 
da cidade, essas permanências 
geram os modelos iniciais que 
tornam o tipo, e estes têm uma 
directa relação com o ambiente 
no qual estão inseridos pois 
existe a primeira vontade inscrita 
neles. A do abrigo. Assim o tempo 
atmosférico tem uma directa 
influência com o tipo da cidade 
pois ele define no seu início uma 
necessidade de abrigo face a um 
determinado tempo.
(7) – Tempo cronológico lê-se 
aqui ligado à cronologia. No 
estudo de Aldo Rossi o tempo 
cronológico é aquilo que define 
o valor do facto urbano, se ele 
resistir ao tempo e persistir, sendo 
um motor de evolução, então está-
se perante um facto urbano que 
instaura uma permanência, que 
instaura um tipo ligado à cidade.

simbólico”. 

Este ensaio não pretende ignorar ou distinguir o conteúdo simbólico acima da qualidade 

da arquitectura do espaço, mas sim compreender até que ponto este factor se torna 

relevante para a construção da ‘imagem’ de Los Santos. Deste modo proceder-se-á a 

uma compreensão da construção de Los Santos e de diversos elementos que consigam 

relatar esta ideia de uma ‘imagem comunicante’ e da noção de um simbolismo e um 

significado inseridos na produção das construções dos espaços em que se joga. Para 

Colquhoun uma construção unicamente direccionada para a produção de símbolos e 

signos, geradora de ícones não é suficiente para construir uma arquitectura coesa e 

capaz de incorporar um sistema.

Em “Arquitectura da Cidade” Aldo Rossi define uma visão de cidade e arquitectura 

muito ligada às cidades Europeias, e extrapola um pensamento das arquitecturas nos 

lugares como aspecto dominante da cidade. A visão de Rossi liga-se ao factor do tempo, 

tanto atmosférico(6) como cronológico(7), e da relação da forma e da função, sendo a 

forma um elemento que permanece e determina a construção, ligando-se a aspectos 

de persistências, e a função o elemento em constante mutação. A partir deste conceito 

Rossi induz um pensamento da cidade a partir de factos urbanos, ligados a esta ideia 

de persistência da forma e da variação dos acontecimentos e das funções. Aldo Rossi 

retira da “Teoria das Persistências”, de Marcel Póete a idealização de que a cidade 

se desenvolve a partir da sua ideia inicial, da sua estrutura primária, do seu primeiro 

monumento, do seu eixo inicial, ou seja, de uma persistência temporal que segue a 

cidade em todo o seu desenvolvimento e construção como obra.

Aldo Rossi vê as cidades a partir dessa ideia de constante no tempo que define um 

‘tipo’ e, em último caso, o espaço urbano em que o ‘tipo’ está ligado à forma antes da 

função, pois a primeira é mais perene e a segunda mais mutável. Esta ideia é mais tarde 

assumida na sua autobiografia (científica) quando Rossi afirma que são os lugares, mais 

que as pessoas e a construção, que ele define como cenário, mais que o acontecimento, 

aquilo que define e caracteriza a arquitectura e a cidade.

A sua idealização da arquitectura é, por ele, associada ao teatro onde a composição 

do cenário era algo mais importante que a cena que decorria e dos actores que a 
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(9) – A cidade de Los Angeles 
sempre teve uma difícil aceitação 
por parte de historiadores e 
analistas urbanos, e a obra de 
Banham contraria muitas dessas 
opiniões, demonstrando ser 
contra a ideia de Los Angeles 
ser uma cidade caótica. Esta 
noção é transmitida através da 
leitura dos prefácios às edições 
de 2000, escrito por Anthony 
Vidler, e de 2009, escrito por 
Joe Day, contidos na edição de 
2009 da obra de “Los Angeles: 
The Architecture of 4 Ecologies”. 
É legível, principalmente, no início 
do prefácio de Vidler.

(8) – “I walked the cities of 
Europe to understand their plans 
and classify them according to 
types.” Aldo Rossi, A Scientific 
Autobiography, Oppositions 
Books, 1981, Published for the 
Graham Foundation for Advanced 
Studies in the Fine arts, Chicago, 
Illinois, and the Institute for 
Architecture and Urban Studies, 
New York, New York, pág.16

representavam, pois a cena e os autores são variáveis e o espaço é uma constante, o 

lugar definidor do ‘tipo’.

Esse ‘tipo’ na cidade está ligado com a própria identidade da cidade, sendo a identidade 

para Rossi “algo singular, típico, mas também uma escolha”. Uma escolha que recai 

sobre a percepção da arquitectura muito ligada ao teatro e à ideia de cenário demonstrada 

na sua Autobiografia Científica.

A escolha de Rossi são os lugares. Os lugares eram vistos por Rossi não como uma 

forma de procura do sentimento, mas de definição de uma atmosfera latente que se 

mantenha intemporal. Esta ideia de tipologia intemporal está associada à definição de 

uma regra constante que Aldo Rossi procura sempre na sua observação da cidade(8).

A constante derivada da “Teoria das Permanências” de Marcel Póete perfaz o ‘tipo’ e 

é descrita por Rossi como a ideia de uma evolução urbana através de factos perenes. 

A constante é o tipo, e o tipo é a identidade. Esta ideia de tipo/modelo será debatida e 

observada na cidade virtual de Los Santos, tentando recolher, seguindo a perspectiva 

de Aldo Rossi, um conjunto de factos urbanos, tipos e modelos que caracterizam a 

identidade da cidade virtual reiterando exemplos de como é que essa caracterização se 

associa à cidade real, e forma uma imagem, uma ‘imagem constante’.

A partir da compreensão dos factos urbanos, e dos tipos e modelos presentes na cidade 

de Los Santos passa-se para uma visão da estrutura da cidade ligada à infra-estrutura e 

à geografia que Banham utilizou para compreender Los Angeles. 

Banham não considera Los Angeles uma cidade caótica mas sim uma cidade 

incompreendida.(9) Segundo ele, o problema das leituras que vinham sendo desenvolvidas 

acerca de Los Angeles era a de uma observação urbana muito “europeia”, a história e 

o desenvolvimento de uma cidade eram lidos através de uma série de cânones, não 

dando aso a que novos elementos entrassem nessa análise e contribuíssem para a 

definição da cidade. Novos elementos como auto-estradas ou apenas simples anúncios 

publicitários que chamam a atenção do utilizador para o modo como definem, compõem 

e caracterizam o espaço urbano. A intenção de Banham com “Los Angeles: The 

Architecture of 4 Ecologies”, segundo Anthony Vidler, era quebrar com uma ideia de 

‘trad’ history (história tradicional) e envolver novas questões no âmbito da escrita da 
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(10) – ‘Valor visual’ é um dado 
descrito por Vidler na consideração 
de uma avaliação estética a 
um dado objecto, neste caso 
auferindo que não é necessário 
responder aos cânones da beleza, 
ligados a ideais europeus, para 
se conseguir definir um elemento 
como visualmente estético. 
Neste assunto Vidler refere-se 
aos placardes de anúncios, por 
muitos considerados poluição 
visual, um objecto que destrói 
a estética da cidade, mas por 
alguns considerado elementos de 
pura estética e obras de arte que 
merecem o seu lugar como um 
elemento da cidade.

história da arquitectura. Em Los Angeles, Banham não se centra apenas em aspectos 

locais, antes faz uma análise urbana a um nível territorial mais vasto.

Incorpora a ideia de Ecologia na cidade que se apoia nos elementos geográficos e no modo 

como as suas infra-estruturas evoluem e constroem a cidade. Banham utilizando uma 

visão não classicista da arquitectura, tanto ao observar a cidade como a escrever sobre 

ela, demonstra que a cidade de Los Angeles, assim como outras cidades americanas, 

não se dá ou gera a partir de um centro, mas a partir de uma expansão no território, que 

se vai agregando e montando, ganhando consistência e lógica. Dessa maneira observa 

como o carácter geográfico articula o carácter das infra-estruturas e como ambos vão 

definindo com o tempo essas identidades ecológicas, descritas e caracterizadas em 

quatro por Banham na cidade de Los Angeles.

Algo inspirado no estudo de Anton Wagner, que analisa a cidade a partir de um modo 

intrinsecamente ligado às questões geográficas, geológicas e estruturais, Banham 

desenvolve uma caracterização da cidade de Los Angeles. A estrutura e a infra-estrutura 

da cidade passam a ser o instrumento urbano através do qual constrói uma imagem de 

Los Angeles; elas conduzem uma literatura explicativa da cidade que vai desde a escala 

territorial à escala local.

A imagem de Banham, vista por Vidler, assume-se ao longo desta obra e dos seus 

estudos como uma visão que foge ao conceito clássico de estética, mas que não deixa 

de ter um ‘valor visual’(10). Essa ideia que requer uma apreensão visual imediata da 

identidade de um objecto, confirmada pela experimentação do mesmo já não está 

associada à imagem enquanto objecto ‘belo’, no sentido de agradar, mas sim a uma 

imagem que induz inquietação. 

Anthony Vidler discursa acerca desta imagem desenvolvida no estudo de Los Angeles 

afirmando, em relação à ideia do que é que é necessário para que uma imagem 

seja considerada capaz de transmitir um conceito, e afirma que a imaginabilidade, a 

capacidade de imagem, significa “que o edifício seja de algum modo ‘conceptual’, mais 

uma ideia da relação da forma com a função do que uma realidade, e sem qualquer 

requerimento que a construção seja formal ou topológica”. Assim “ uma imagem para 

Banham, seja ela referente a um Jackson Pollock ou um Cadillac, significava ‘qualquer 



11

coisa que fosse visualmente valiosa, mas não necessariamente pelos cânones clássicos 

de estética”.

Banham insurge-se contra os métodos e cânones tradicionais, tanto ao falar acerca 

da história de arquitectura como da arquitectura em si ao escrever “Los Angeles: The 

architecture of 4 Ecologies”. Deste modo consegue relatar e descrever Los Angeles de 

maneira a que esta, mesmo não sendo aceite, seja ao menos compreendida e assimilada, 

construindo uma noção de ‘imagem estruturante’ da cidade.

A compreensão de Los Santos e da sua identidade está correlacionada com a imagem 

da cidade de Los Angeles, e, através da percepção da imagem da cidade construída e 

definida por Kevin Lynch, a presente tese abordará também a ideia da produção de uma 

imagem de cidade ligada à memória e à experiência espacial, uma ‘imagem empírica’. 

Na obra “A Imagem da Cidade”, de Kevin Lynch, a ideia de uma concretização da 

imagem da cidade é procurada através do estudo e do levantamento de dados e 

entrevistas a utilizadores habituais dos espaços urbanos. Na obra, Lynch estuda três 

cidades, Boston, Jersey e Los Angeles, para entender de que modo a imagem da cidade 

é gerada na memória dos seus habitantes. Nessa procura pela imagem da cidade, Lynch 

assume distintos elementos que compõe a cidade - ruas, praças, bairros, edifícios, 

climas, ambientes - havendo propensão para que alguns dos seus habitantes fixem 

na memória determinados elementos mais que os outros. Kevin Lynch afirma que as 

pessoas parecem conseguir descrever umas zonas mais detalhadamente que outras, ou 

pelo menos têm sempre uma vaga ideia acerca delas. Mas essa propriedade não está 

somente correlacionada com a arquitectura, a sua valorização é dada primordialmente 

porque a maioria dos utilizadores os reconhecem e guardam na memória devido às mais 

variadas causas ligadas às suas experiências com os lugares.

A imagem da cidade, estudada por Kevin Lynch, assume-se distinta em cada individuo, 

pois gera-se através da memória e da experiência. Tendo em conta que a experiência 

é sentida e pensada de maneira diferente de pessoa para pessoa, e que a memória 

é um dado adquirido a priori, um dos propósitos deste estudo é aferir como é que 

os produtores de Los Santos constroem uma cidade que contenha esse género de 

elementos que avivam a memória. Para esse efeito interessa correlacionar o estudo de 
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Lynch e os pontos de contacto comuns encontrados entre dois ou mais indivíduos e as 

suas concepções de imagem da cidade. Esses pontos permitem conferir à cidade, ou a 

uma determinada cidade, uma regra ou uma identidade, composta por elementos que 

são mais ou menos reconhecíveis na memória dos utentes do espaço urbano e que vão 

delineando e desenhando um mapa mental da cidade gerado pelos seus habitantes, 

criando uma psicogeografia(11) da cidade.  

A imagem da cidade é vista por Kevin Lynch numa composição com 5 elementos principais 

– Vias, Limites, Bairros, Cruzamentos e Elementos Marcantes. Esta caracterização 

da cidade é, tal como em Rossi, associada a um cenário. É, no entanto, divergente 

no que toca à prevalência da importância do lugar sobre as pessoas, e do  cenário 

sobre o acontecimento. Lynch demonstra uma noção de valorização igualitária de lugar 

e pessoa. Os actores, os acontecimentos e as memórias individuais são recolhidas 

e estudadas e apenas da sua recolha se descobrem os elementos que perfazem a 

imagem colectiva. Uma estruturação da imagem individual e colectiva é formada e a 

partir dessa imagem colectiva, onde Lynch constrói uma forma da cidade concebida 

através da imagem definida pelos seus habitantes sobre os elementos da cidade. Esta 

forma citadina não é, deste modo, a forma real mas sim uma forma conceptual. É a 

ideia da forma desenvolvida que constitui uma nova forma distinta da original mas que 

a retrata. Esta ideia é apresentada em Los Santos, uma nova forma imagética da cidade 

de Los Angeles, uma ‘imagem empírica’.

A imagem da cidade, que é uma materialização da memória colectiva dos seus 

habitantes, é incompleta, não abarcando toda a totalidade dos espaços e dos elementos 

da cidade. Como Rossi afirma acerca da identidade, é uma escolha. Essa escolha é 

baseada em experiências vividas por cada indivíduo num determinado espaço que passa 

a ser marcado como um espaço importante na memória, seja pelo aspecto positivo ou 

negativo, da experiência sensorial.

Lynch fornece, de forma semelhante a Venturi, uma experiência sensorial interligada com 

a forma de um objecto e, tal como Rossi, considera a cidade como um objecto construído 

no tempo composto, que, como também Banham, lê uma estrutura que caracteriza não 

só espaços locais, como também espaços mais territoriais da cidade. A construção e 

(11) – A psicogeografia é 
uma ferramenta de estudo 
da cidade que começa a 
surgir nos anos de 1950, e é 
explorada no livro de Merlin 
Coverley, “Psychogeography”, 
2006. É nesta obra de Merlin 
Coverley explicada e analisada 
a ferramenta e a sua aplicação, 
nela encontramos uma procura 
pela definição da ideia, ou da 
palavra, em que, para esse 
efeito, ele transcreve Guy Debord 
o qual define psicogeografia 
como “the study of the specific 
effects of the geographical 
environment, consciously 
organised or not, on the emotions 
and behaviour of individuals”, 
ao qual Coverley acrescenta 
que: “psychogeography is, as 
the name suggests, the point at 
which psychology and geography 
collide, a means of exploring 
the behavioural impact of urban 
place.” O interesse deste tema 
relaciona-se com a ideia de 
Lynch e da sua busca de uma 
imagemtida como um elemento 
psicológico, pertencente à psico, 
à mente, mais precisamente à 
memória.
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(12) – O conceito Bricoleur 
é utilizado por Colin Rowe no 
texto “From Collage City”. Um 
termo definido inicialmente por 
Claud Levi-Strauss descrevendo 
o “Bricoleur” como o individuo 
ligado à arte laboral. O Bricoleur 
é assumido como um individuo 
de sentido pragmático, porém 
artístico, que procura pela 
estética, mas que não se prende 
a questões estanques, adaptando-
se a várias situações que sugerem 
qualquer índole de adversidade.

produção da imagem da cidade é o ponto de interesse que se pretende desenvolver 

no presente estudo. O objecto de estudo, a cidade de Los Santos, torna-se ela própria 

um instrumento pelo qual se conduzirá e tentará perceber as ideias enunciadas. Numa 

ideia de Collage demonstrada e definida por Colin Rowe o presente estudo assume uma 

ideia de agregação de vários elementos que pretendem conduzir para uma possibilidade 

do que constrói, de facto, uma imagem de cidade. Quais os elementos que denotam e 

produzem a composição imagética que leva a que Los Santos, ela própria produzida 

numa ideia de Collage, consiga representar a imagem de Los Angeles? 

A ideia de Collage é tida aqui por Colin Rowe no sentido de construção de um objecto 

através da distinção e do debate do engenho e arte de um bricoleur (12) e a lógica e 

o pensamento de um scientist(13). Esse sentido de construção vai buscar um conflito 

gerado por duas variantes opostas que resultam num equilíbrio e num objecto final 

composto com um agregar da qualidade de ambas, do resultar do debate. Nesse debate 

participam tanto o ‘velho’ como o ‘novo’, o existente e a produção, o ideal antigo e o 

novo. Pelo texto de Colin Rowe percebe-se não uma ideia de transição completa, mas 

de articulação. 

É da compreensão desta dialéctica e deste debate entre elementos, entre ideias e entre 

conceitos da cidade que o presente estudo nasce. 

(13) – O conceito Scientist, 
também utilizado por Colin Rowe 
no texto “From Collage City”, é um 
termo definido por Levi-Strauss. 
A ideia de Scientist está ligada 
ao indivíduo racional, que segue 
uma linha de pensamento fixa. 
Ele é comparado e diferenciado 
com o Bricoleur, denotando uma 
ideia desligada da estética e mais 
voltada para uma procura da 
função.
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Metodologia de Análise e Formatação da Dissertação
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A metodologia de análise utilizada neste estudo passa pela procura pela caracterização da 

cidade virtual Los Santos através da utilização dos estudos e obras sobre a cidade acima 

referidos. O trabalho utiliza o jogo como objecto e instrumento de estudo, recorrendo às 

análises  sobre a cidade para testar e reconhecer os conteúdos de cada tema enquanto 

que se tenta explicar em que consistem e como são utilizados no próprio jogo.

Para tal foi necessário recorrer a uma série de ferramentas e instrumentos de estudo, 

necessários para se fazer um levantamento sobre os diversos componentes que 

compõem a cidade de Los Santos que permitiram fabricar elementos de explicação 

de forma a conseguir conduzir e ajudar à análise dos factos e aos resultados que aqui 

se apresentam. As ferramentas e instrumentos encontrados e utilizados são o próprio 

jogo, ou mais especificamente, encontram-se no jogo e revelam em si uma referência 

aos instrumentos de análise possíveis de serem utilizados num levantamento analítico 

de uma cidade real. Assim, dos instrumentos utilizados para a recolha das fotografias 

e de alçados, utilizou-se a câmara fotográfica inserida no jogo, para recolher e registar 

os alçados de ruas, sendo posteriormente feita uma montagem à semelhança do 

trabalho de Edward Ruscha, “Every Building in Sunset Boulevard”. Através de uma 

deambulação pedonal com a personagem foram ainda fotografadas todas as distintas 

personagens que figuram no espaço urbano de Los Santos,e também se gravou um 

percurso efectuado pela cidade de onde se recolheram os sons audíveis. Esse percurso 

tentou englobar o maior número de espaços por forma a conseguir registar uma análise 

mais aprofundada e precisa acerca da frequência com que alguns sons se faziam ouvir, 

de modo a determinar se existiam variações de espaços para espaços. Para além de 

uma análise pedonal, fez-se ainda vários percursos de automóvel, muitos mais de moto 

devido à facilidade de acesso e mobilidade, mas foi a partir de um veículo aéreo, mais 

precisamente o Helicóptero, que, tal como Banham e Venturi fizeram, se observou a 

estrutura urbana reconhecendo a ideia encontrada no olhar de rua, e recolheu todos 

os modelos encontrados na cidade de Los Santos. Para a produção dos desenhos em 

planta, foram recolhidos Orto-foto-mapas, de parte do estado da Califórnia e do Nevada, 
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Corpo do Texto

Notas de Rodapé

Imagens

inevitavelmente toda a sua envolvente, passando a ser um epicentro de 
alterações, muitas vezes tornando-se num ‘tipo’, de onde passam a ser 
baseados os modelos. Os ícones permitem auferir a identidade da Ecologia 
e estabelecem uma directa relação com a cidade real.
Compreendendo estes estudos e a relação que eles têm no pensamento 
analítico da cidade, o estudo da cidade de Los Santos procederá com base 
neles, tendo um foco maior no estudo de Banham devido a ser um estudo 
específico da cidade que Los Santos caracteriza, Los Angeles, e, tal como 
Los Santos, é um reflexo de Los Angeles. Este estudo pretende ser, ele 
próprio, uma reflexão do estudo de Banham, Los Angeles: The Architecture 
of 4 Ecologies, estabelecendo e percebendo como um espaço real é 
adaptado numa estrutura narrativa de um videojogo com as características 
de exploração espacial como GTA.
Deste modo prossegue-se à análise de cada ecologia de Banham 
apropriada na estrutura narrativa da cidade virtual Los Santos.
No início do jogo o espaço urbano ao qual se é introduzido pouco ou nada 
relata. O jogador é introduzido num espaço desconhecido no qual se sente 
alienígena, sente uma noção de falta de pertença, de falta de 
conhecimento e controlo no meio em que se encontra. São, contudo, 
dadas informações visuais, auditivas, acerca do ambiente com que se é 
obrigado a defrontar no âmbito do jogo, e este apresenta-se hostil e 
perigoso. A narrativa situa-se num clima de conflitos sociais entre gangues 
de facções étnicas, os quais dividem o território por grupos culturais e 
apresenta um olhar sobre esses conflitos. A inserção inicial da personagem 
no ambiente citadino demonstra um carácter global, quase genérico, onde 
o tipo de lugar não representa ou caracteriza instantaneamente Los 
Angeles. A cidade neste momento inicial de jogo é um dado desconhecido, 
não existem experiências, nem vivências levadas a cabo pelo jogador por 
intermédio do personagem que lhe permitam estabelecer ou criar 
qualquer imagem da cidade ou um mapa mental da mesma. 
O personagem encontra-se numa rua de interior de quarteirão delimitada 
por muros que definem as traseiras de habitações. Neste ponto são dadas 
indicações que sugerem um lugar que terá que visitar para que a narrativa 
do jogo possa prosseguir. No instante em que se abandona a rua interior e 
se acede a uma outra via, de cariz mais aberto, é-se invadido de estímulos 
que nos rodeiam e que vão formulando o ambiente. Surge o tráfego 
automóvel, o tráfego de pessoas, sons de rua, passos, pessoas a falar, 
barulho de motores, de buzinas. O campo visual alastra-se demonstrando 
um cenário onde surge o caminho-de-ferro, palmeiras predominam o ca

            o ambiente. Surge o tráfego                                    
automóvel, o tráfego de pessoas, 
sons de rua, passos, pessoas a 
falar, barulho de motores, de 
buzinas. O campo visual 
alastra-se demonstrando um 
cenário onde surge o 
caminho-de-ferro, palmeiras 
predominam o ca

e da cidade de Los Santos (cuja fonte é devidamente assinalada no final deste ensaio, 

e à qual agradeço desde já o seu trabalho). Os desenhos tentam atribuir uma medida 

rigorosa ao espaço em que, através de uma contagem de passos dados pela personagem 

e uma medição dos passos de uma pessoa no espaço real, se chegou a uma unidade 

base a qual serviu para obter uma escala métrica.

Com a recolha e a produção dos elementos voltou-se para a compreensão dos temas 

percebendo e correlacionando os resultados, montando uma estrutura de dissertação 

onde, devido ao formato dos alçados se optou por estabelecer uma construção em que 

as imagens seguem continuamente, como um filme, na parte inferior da página, e as 

notas de rodapé acompanham a leitura na parte interior da página. 

No decorrer do corpo do texto são colocadas citações cujas demarcações a negrito 

são ênfases dados pelo presente estudo. As referências das imagens numeradas nas 

citações não são as originais mas sim relativas ao presente estudo, que as reintroduz . 

As traduções das paráfrases presentes são também feitas pelo autor deste ensaio.

A dissertação faz-se acompanhar também de cinco anexos A2, os quais estão associados 

a cada capítulo. 
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Fig.1 - Fotograma de GTA Fig.2 - Fotograma de GTA 2 Fig.3 - Fotograma de GTA London 1969

“Learning from the existing landscape is a way of being revolutionary for an architect. Not 

the obvious way, which is to tear down Paris and begin again, as Le Corbusier suggested 

in the 1920s, but another, more tolerant way; that is, to question how we look at things.” 

Robert Venturi, Learning from Las Vegas, Revised Edition, 1998, pág. 3.

O que se aprende ao jogar GTA:SA? Esse é uma das questões iniciais do desenvolvimento 

deste estudo e é através de Los Santos, das três cidades de San Andreas, que se 

debruça o estudo e se observa o espaço de um modo distinto. A observação de um 

espaço urbano apresenta várias variantes e possibilidades. No decorrer deste capítulo 

procurar-se-á compreender como, através da imagem do signo e do ícone, se consegue 

caracterizar e apreender um espaço, a partir de uma exploração dos espaços retratados 

em Los Santos. Seguindo como referência o raciocínio de Venturi procura-se aprender 

de Los Santos o que se pode retirar de uma paisagem existente e como se insere numa 

construção virtual.

Antes de mais, o espaço não é observado directamente mas através da personagem, 

tendo sempre o plano do ecrã como filtro da apreensão espacial. O espaço representado 

é ‘vivido’ de maneira distinta da de uma observação de um espaço pintado, projectado 

sobre uma tela de um filme ou mesmo de uma construção cenográfica do teatro. 

Nos videojogos os espaços são ‘percorridos’ pelo jogador, que toma decisões e move 

o corpo da personagem sendo efectuada um ligação entre espaço e jogador através 

desse terceiro corpo. Esta ligação é feita nos videojogos de diversas maneiras e em 

GTA também ela percorreu outras abordagens da que se encontra no título da Saga 

em estudo. Nos primeiros jogos da Saga, GTA (1997), GTA 2 (1999) e as expansões do 

primeiro jogo GTA London 1969 (1999) e GTA London 1961 (1999), o jogo é visualizado 

a partir de uma  vista aérea que percorre a cidade, tendo sempre como ponto central a 

personagem principal. A partir deste tipo de visão a imagem gerada na mente do jogador 

não é tanto a de uma cidade, mas sim da sua estrutura, da sua organização, e o modo 

como a cidade é observada não permite ao jogador uma imersão no espaço urbano mas 
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Fig.4 - Fotograma de GTA London 1961 Fig.5 - Fotograma de GTA III Fig.6 - Fotograma de GTA Vice City

antes um afastamento, implementando uma visão distinta entre personagem e jogador. 

O que o jogador vê não é o mesmo que aquilo que a personagem vê. 

Este distanciamento e este modo de observar e perceber o espaço revelam um certo 

carácter modernista ao modo de observação da cidade, não dando aso a uma submersão 

pessoal, mas antes a uma relação afastada de observação. 

A partir de GTA III (2001), o aspecto como se observa e explora a cidade muda. A 

visão do jogador passa a estar imersa na cidade, já não é uma vista aérea, mas sim 

uma vista de rua, uma aproximação à forma como apreendemos a nossa realidade 

e à escala humana. O espaço é assimilado sob uma terceira câmara que tem como 

ponto fixo a personagem e que se move em torno dele, dando-nos uma percepção 

tridimensional em terceira pessoa. Esta câmara em terceira pessoa faz um afastamento 

da personagem e jogador, mas é distinta da anterior vista aérea e diferente de jogos 

com câmara em primeira pessoa, (os first person shooters ou FPS), como “Doom”, 

“Half-life”, “Counter Strike”, “Medal of Honor”, “Amnesia” pois permite estabelecer uma 

relação mais perceptível com o espaço. Enquanto a vista aérea era demasiado afastada 

para se compreender totalmente a relação do corpo/espaço, a vista em primeira 

pessoa, é demasiado aproximada. Nesta vista - a de primeira pessoa - o corpo não 

existe virtualmente no campo virtual, a única ligação entre corpo e espaço é, de facto, 

a perspectiva da visão, a altura do olhar, e a audição. Apesar disso o corpo em si cessa 

de existir, não se consegue entender a nossa verdadeira altura, o exacto número dos 

nossos passos, e o alcance dos nossos braços. A relação corpo/espaço deixa de existir 

em detrimento de uma relação mais aproximada à visão obtida pela personagem.

Ao afastar-se da visão de primeira pessoa da personagem e passar a observar-se o 

espaço e personagem ao mesmo tempo, a relação de escala corporal e o espaço em 

que é introduzido é mais facilmente apreendida pelo jogador. Nesta câmara é possível 

entender o espaço do corpo em relação a todo o conjunto espacial, contar o número 

de passos que se dá, entender a relação da sua altura máxima com outros elementos 

inseridos no espaço. O corpo da personagem é visível assim como a sua relação com a 

envolvente. Deste modo, a imersão do jogador na espacialidade do jogo assemelha-se 

simultaneamente à vista em primeira pessoa e à vista afastada da visão aérea.
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(14) – Gameplay é a maneira 
como um jogador interage com 
o jogo, definido a partir de um 
padrão de regras, a relação entre 
jogador e personagem, desafios 
e suas resoluções, história e 
espaço. É também atribuído ao 
momento em que o jogador tem 
controlo sobre o jogo ao contrário 
da cutscene.
(15) – Cutscene é um 
segmento vídeo cenográfico 
instaurado no jogo muitas 
vezes utilizado para progredir 
na história ou apresentação 
de uma nova personagem. 
Ele quebra o gameplay e o 
jogador não têm controlo das 
acções desempenhadas pelas 
personagens. (Uma excepção 
é feita em alguns jogos como 
Metal Gear, onde é possível 
controlar o movimento e a visão 
da personagem)

Fig.7 - Fotograma de GTA: San Andreas Fig.8 - Fotograma de GTA IV Fig.9 - Fotograma de GTA V

A observação espacial e a exploração continuam a fazer-se a partir da personagem, o 

jogador descobre o espaço juntamente com a personagem. De certa forma, a mente da 

personagem durante o gameplay(14) é a mente do jogador, mas o corpo da personagem 

e o corpo do jogador serão sempre distintos, bem como a sua personalidade, que é mais 

apresentada no decorrer das cutscenes(15). Nestes jogos, e apesar de alguns aspectos da 

imagem da personagem poderem ser alterados ao gosto de cada jogador, a personalidade 

da personagem já não é adaptada ao gosto de cada um, o que consciencializa o jogador 

para o facto de que a personagem não é de facto ele, mas sim outra pessoa. Deste modo 

pode-se afirmar que o jogador habita o espaço e o reconhece através do seu olhar, mas 

vive a cidade sob a pele de outra pessoa, paralelamente ao modo como vê um filme no 

cinema. A grande diferença entre estas duas indústrias é no cinema ser-se apenas um 

observador, enquanto no videojogo tanto se é observador, quanto se é actor.

Com esta distinta maneira de observação e vivência espacial Los Santos ajude a 

apreender Los Angeles através de uma narrativa e de uma construção espacial que 

relatam o espaço urbano, a sua história, a sua geografia e a sua identidade.



22



O conceito de alusão e inclusão de Venturi está implementado e lê-se em todos os 

elementos do mundo virtual de San Andreas.

Esses elementos, ruas, edifícios, flora, fauna, topografia, não são, contudo, literalmente 

implementados pois apresentam-se manipulados em termos de escala e de implantação, 

com ligeiras alterações da forma que assumem uma função de pura construção espacial 

urbana e visual. Isto é, não é possível percorrer os interiores dos edifícios, remetendo 

para uma construção sem interiores onde o que fica apenas é a ‘máscara’(16), uma 

superfície visual. As fachadas são o elo de ligação e são o que comunica ao jogador a 

suposta função para a qual o edifício está desenhado através de imagens e signos que 

são reconhecidos. A ideia de alusão a uma imagem da função, a uma ideia e a um tipo 

de espaço/ambiente é um dos pontos que se consegue reconhecer e perceber em Los 

Santos. No estudo de Venturi “Learning from Las Vegas” existe uma procura e uma 

análise dos métodos como Las Vegas implementa e constrói essa alusão na arquitectura 

e da sua importância no processo de produção e pensamento de qualquer obra. Venturi 

considera esta necessidade de alusão devido ao facto de existir na mente humana um 

estímulo ou um conforto psicológico, adquirido a partir de um reconhecimento espacial 

novo que relembra um outro espaço previamente vivenciado ou reconhecido. Para este 

efeito Venturi fala do casino Caesar Palace, descrevendo como relembra e constrói 

reminiscências da era romana atribuindo ao seu observador uma referência já conhecida 

e transportada para outro lugar. 

“The Las Vegas casino is a combination form. The complex program of Caesars Palace-

one of the grandest-includes gambling, dining and banqueting rooms, nightclubs and 

auditoria, stores, and a complete hotel. It is also a combination of styles. The front 

colonnade is San Pietro-Bernini in plan but Yamasaki in vocabulary and scale (Figs. 

10,11); the blue and gold mosaic work is Early Christian tomb of Galla Placidia. (The 

Baroque symmetry of its prototype precludes an inflection toward the right in this facade) 

Beyond and above is a slab in Gioponti Pirelli-Baroque, and beyond that, in turn, a low 
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(16) – A utilização da palavra 
máscara não se prende com o 
intuito de disfarce ou de ocultação. 
Ela é aqui utilizada por estabelecer 
uma semelhante relação do ‘shed’ 
proposto por Venturi. A máscara 
não necessariamente vista como 
algo que pode associar-se ao 
ornamento, porque embeleza ou 
modifica a originalidade do ser 
na qual é colocada, mas como 
algo intrínseco no ornamento, 
uma mensagem imagética a 
ela associada. A utilização da 
‘máscara’ remete para algo que 
normalmente é reconhecido, 
mas é vista como um adereço 
e não  como parte integrante do 
seu portador. Assim a ideia de 
‘máscara’ é neste estudo utilizada 
numa associação à palavra 
‘shed’ e ao próprio conceito de 
Decorated Shed de Venturi. No 
conceito de Venturi é transmitido 
um trabalho na superfície da obra 
que transmite a mensagem e a 
‘máscara’ transmite também essa 
mensagem superficial, que está à 
superfície.

Fig.11 - Caesars Palace tourist brochure Fig.12 - Caesars Palace tourist brochureFig.10 - Caesars Palace
23
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Fig.15 - Signo “Stardust” Fig.16 - Signo Texaco Fig.17 - Signo Shell

wing in Neoclassical Motel Moderne. Economics has vanquished symmetry in a recent 

addition. But the new slab and the various styles are integrated by a ubiquity of Ed Stone 

screens. The landscaping is also eclectic. Within the Piazza San Pietro is the token parking 

lot. Among the parked cars rise five fountains rather than the two of Carlo Maderno; Villa 

d’Este cypresses further punctuate the parking environment. Gian de Bologna’s Rape of 

the Sabine Women and statues of Venus and David, with slight anatomical exaggerations, 

grace the area around the porte cochere. Almost bisecting a Venus is an Avis, a sign 

identifying No. 2’s offices on the premises. The agglomeration of Caesars Palace and 

of the Strip as a whole approaches the spirit if not the style of the late Roman Forum 

with its eclectic accumulations. But the sign of Caesars Palace with its Classical, plastic 

columns is more Etruscan in feeling than Roman.” Robert Venturi, Learning from Las 

Vegas, Revised Edition, 1998, pág.50.

Los Santos perfaz esta exacta função pois representa uma cidade já existente de um 

outro modo num outro lugar, num lugar virtual. O seu significado intrínseco não muda, 

e Los Santos evoca Los Angeles.

Uma construção/obra arquitectónica, embora deva ter essa ideia alusiva tem também, 

segundo Venturi, de ser capaz de se comunicar a si própria. Ela deve parecer aquilo que 

é, ao mesmo tempo que lembra, ou pelo menos remete para, algo que tenha mérito em 

termos de valor construtivo, quer seja histórico ou visual.

“Critics and historians, who documented the “decline of popular symbols” in art, 

supported orthodox Modern architects, who shunned symbolism of form as an expression 

or reinforcement of content: meaning was to be communicated, not through allusion to 

previously known forms, but through the inherent, physiognomic characteristics of form. 

The creation of architectural form was to be a logical process, free from images of past 

experience, determined solely by program and structure, with an occasional assist, as 

Alan Colquhoun has suggested, from intuition.

But some recent critics have questioned the possible level of content to be derived 

from abstract forms. Others have demonstrated that the functionalists, despite their 

protestations, derived a formal vocabulary of their own, mainly from current art movements 

Fig.13 - Signo “Dunes” Fig.14 - Signo “Caesar”
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Fig.18 - Palmeiras de Los Santos

and the industrial vernacular; and latter-day followers such as the Archigram group have 

turned, while similarly protesting, to Pop Art and the space industry. However, most critics 

have slighted a continuing iconology in popular commercial art, the persuasive heraldry 

that pervades our environment from the advertising pages of The New Yorker to the super 

billboards of Houston. And their theory of the “debasement” of symbolic architecture 

in nineteenth-century eclecticism has blinded them to the value of the representational 

architecture along highways. Those who acknowledge this roadside eclecticism denigrate 

it, because it flaunts the cliché of a decade ago as well as the style of a century ago. 

But why not? Time travels fast today.” Robert Venturi, Learning from Las Vegas, Revised 

Edition, 1998, pág.7.

Anthony Vidler descreve as intenções de Venturi contra o movimento modernista como 

uma intenção de repensar a refuta do ornamento e tudo o que não fosse necessariamente 

ligado à funcionalidade. Venturi defende que ao revogar o ornamento se perdera uma 

característica essencial, não do ornamento em si, mas da função ornamental, a evocação 

de uma mensagem, e a ideia de comunicação.

San Andreas tem esta ideia subjacente em todas as construções, em todos os elementos 

produzidos, como as personagens que habitam as suas ruas. Cada elemento, seja ele 

uma árvore, uma pessoa ou um edifício comunica ao jogador uma imagem na cidade 

de Los Santos ajudando a construir um ambiente vivo cativando o jogador de modo a 

que o seu interesse não esmoreça. Tome-se o exemplo da palmeira. A palmeira é um 

dos elementos naturais mais constantes no espaço de Los Santos. Serve para gerar um 

ambiente, um clima específico que o jogador apreende e assimila ao observar estes 

elementos. Com elas o jogador estabelece um reconhecimento de um elemento da flora 

abundante ligado ao ambiente exótico, pelo qual Los Angeles é também reconhecido. 

Ao percorrer os espaços, a imagem destas árvores ilustra a flora de Los Santos, a sua 

localização, a sua altura e a sua forma são absorvidos pelo jogador criando uma imagem 

mental da flora de Los Santos. O jogador é assim induzido a uma compreensão de uma 

característica de Los Angeles numa alusão implementada em Los Santos.

As palmeiras de Los Santos servem então dois propósitos, tal como Venturi defendia: 

parecerem o que são - palmeiras - e evocam através de uma imagem que a elas está 
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Fig.19 - Palmeiras de Los Santos

associada, o clima e a cidade de Los Angeles.

A ideia que se pretende aqui referir com a utilização deste elemento floral específico 

é, portanto, a da vantagem de incluir um elemento que pode parecer meramente 

ornamental e muitas vezes incongruente na cidade, mas sem o qual Los Santos não 

seria uma cidade evocativa de Los Angeles.

Demonstra-se que a inclusão de elementos, que por ventura possam parecer ornamentais, 

é algo que deve ser reconsiderado e pensado no acto processual.

“ However, there are didactic images more important than the images of recreation for us 

to take home to New Jersey and Iowa: one is the Avis with the Venus; another, Jack Benny 

under a classical pediment with Shell Oil beside him, or the gasoline station beside the 

multimillion-dollar casino. These show the vitality that may be achieved by architecture of 

inclusion or, by contrast, the deadness that results from too great a preoccupation with 

tastefulness and total design. The Strip shows the value of symbolism and allusion in The Strip shows the value of symbolism and allusion in 

architecture of vast space and speed and proves that people, even architects, have fun architecture of vast space and speed and proves that people, even architects, have fun 

with architecture that reminds them of something elsewith architecture that reminds them of something else, , perhaps of harems or the Wild 

West in Las Vegas, perhaps of the nation’s New England forebears in New Jersey. Allusion Allusion 

and comment, on the past or present or on our great commonplaces or old clichés, and and comment, on the past or present or on our great commonplaces or old clichés, and 

inclusion of the everyday in the environment, sacred and profane-these are what are inclusion of the everyday in the environment, sacred and profane-these are what are 

lacking in present-day Modern architecture.lacking in present-day Modern architecture.” Robert Venturi, Learning from Las Vegas, 

Revised Edition, 1998, pág.53 

A alusão e o comentário incorporados em Los Santos  são uma parte fundamental na 

construção da sua imagem. É a partir da alusão que se gera uma estreita relação entre 

Los Santos e Los Angeles e a partir do comentário, da sátira que o jogo estabelece, 

fornece-se ao jogador uma ideia inerente ao espaço. Ao observar-se a cidade de Los 

Santos através de elementos que reportam à identidade de Los Angeles, define-se uma 

inclusão da alusão na arquitectura, define-se também um modo de se observar e inteirar-

se de um espaço, de se relacionar com ele. Los Santos transmite a mesma ideia que 

Las Vegas transmitiu para Venturi, mas fá-lo através de um outro modo, através de um 

ecrã de jogo. A atenção do jogador está presa ao ecrã e os espaços ‘vividos’ por ele, por 
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Fig.20 - Signo de Allan D’Arcangelo

intermédio da personagem, assumem uma imagem de rápida apreensão com o decorrer 

da narrativa, pois o foco da atenção não está no espaço em si, mas antes na resolução 

da missão que lhe é atribuída.

Esta ideia de uma imagem apreendida e compreendida visualmente num instante, ou 

num curto espaço de tempo deve-se à introdução e à influência tomada pelo automóvel 

como um dos meios de locomoção mais usados pelo homem. Com este meio de 

locomoção o olhar humano não está capacitado para ver e perceber sinais e signos 

fabricados para serem perceptíveis a uma velocidade de passos - dois metros por segundo 

- numa velocidade de 50 km/h ou mais. Deste modo é necessário uma adaptação e a 

construção de uma linguagem que possa corresponder a essa necessidade, pelo que a 

escala dos signos aumenta originando todo um outro trabalho de modo a fazer valer o 

seu valor sobre o observador.

“A driver 30 years ago could maintain a sense of orientation in space. At the simple 

crossroad a little sign with an arrow confirmed what was obvious. One knew where 

one was. When the crossroads becomes a cloverleaf, one must turn right to turn left, a 

contradiction poignantly evoked in the print by Allan D’Arcangelo (Fig. 20). But the driver 

has no time to ponder paradoxical subtleties within a dangerous, sinuous maze. He or 

she relies on signs for guidance-enormous signs in vast spaces at high speeds.” Robert 

Venturi, Learning from Las Vegas, Revised Edition, 1998, pág.9.

Los Santos está repleta de placardes de anúncios e de signos que pontuam a cidade. 

Eles fazem parte da cidade e entram também em conciliação com a ideia de uma 

imagem feita para o automóvel, para que dele se possa apreender e perceber a cidade, 

com uma componente comunicativa. Rockstar North, a empresa responsável pelo 

fabrico dos jogos da saga GTA demonstra essa propensão que, propositada ou não, se 

lê, e no intuito do próprio título de jogo Grand Theft Auto (grande roubo de automóvel) 

confere uma ligação muito forte com o automóvel, à velocidade e às questões que giram 

em torno dela. Concretamente, o título em análise GTA: SA demonstra essa ligação das 

cidades reais evocadas em torno da paixão do automóvel. Las Venturas/Las Vegas, 

uma cidade onde os símbolos e os sinais se constroem para o utilizador do automóvel, 
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Fig.21 - Signos em Los Santos

San Fierro/San Francisco, uma cidade utilizada como cenário de imensas perseguições 

automobilísticas em filmes como “Bullit”, e Los Santos, descrita por muitos, inclusivé 

Banham, como a cidade do automóvel. A ligação entre GTA e o automóvel é o princípio 

do jogo inicial e da saga inteira, e nela o método de representação das cidades sempre 

se ligou com a utilização de signos que ofereciam ao jogador uma imagem de algo que 

estavam a presenciar.

Em Las Vegas, segundo Venturi, os signos, sinais e símbolos abarcam uma nova 

arquitectura e são também vistos por Banham como obras que merecem o seu estatuto 

como elemento urbano da cidade. A cidade necessita de símbolos e signos, sem eles 

perde-se a comunicação, e a orientação – elementos fulcrais na cidade. Um utente de 

um espaço urbano pode sempre saber onde está, devido a estes sinais que não se 

circunscrevem apenas aos elementos como placas de nomes de rua, ou praças, mas 

também aos próprios edifícios que nos ajudam a comunicar e a identificar partes da 

cidade, bem como a sua identidade.

Eles são descriminados e catalogados por Venturi e por outros no estudo de Las Vegas, 

mas a lição que Venturi retira deles chega à definição de dois modos de trabalhar a 

ideia de signo e de imagem alusiva, o Duck e o Decorated Shed. Estes dois elementos 

requerem uma compreensão algo dificultada face às incongruências exploradas e 

explicadas por Anthony Vidler acerca de Robert Venturi. No entanto, os elementos e as 

definições que Venturi retira de Las Vegas são observadas no decorrer do jogo de Los 

Santos, basta que para tal o jogador se perca a percorrer a cidade para que estes dois 

conceitos de Venturi se demonstrem.



Duck e The Decorated Shed

A definição apresentada por Venturi no seu estudo acerca do Duck e do Decorated Shed 

é paradoxalmente simples e complexa; está ligada ao elemento de comunicação e ao 

modo como este é construído. O conceito do Duck é de uma obra/construção que assume 

a forma da ideia em si e assimila exactamente aquilo que pretende representar. Venturi 

usa o exemplo de “Long Island Duckling”, retirado do livro “God’s Own Junkyard”(17), 

em que o edifício assume a forma de um pato. Venturi defende que esta maneira de 

se construir a forma não é a solução, demonstrando que a comunicação de uma ideia 

ou do edifício não deve torna-lo ambíguo e demonstrar algo que não é. A ideia deve-se 

assumir numa forma, mas numa forma descolada do edifício em si, apresentada sobre 

uma ‘máscara’ que atribui e comunica o seu conceito, esta é a base do Decorated Shed. 

Anthony Vidler demonstra como Venturi pretende construir este método de comunicação, 

observado em Las Vegas, mas falha devido a incongruências no trabalho e a uma fraca 

capacidade para conciliar a ´máscara’ com o edifício, resultando em problemas visuais 

e construtivos. É importante notar que existe de facto uma possibilidade de construir 

uma imagem através da separação da ‘máscara decorada’, Decorated Shed, e do 

edifício em si. Esta possibilidade é observada em todo o espaço virtual de San Andreas, 

declarando-se também na cidade de Los Santos, servindo-se de elementos decorativos 

que transmitem uma imagem ao jogador sobre o edifício aos quais estão acoplados. 

Sem esta ideia construtiva, sem o Decorated Shed, muitos dos edifícios de Los Santos 

perderiam a sua força e a sua razão de ser, passando a ser apenas mais uma construção 

no meio de outras. É no entanto perceptível o trabalho desempenhado pelos produtores 

na construção de um significado superficial em cada edifício, de cada elemento urbano, 

de modo a conseguir retratar a vasta cidade de Los Angeles e a sua identidade num 

espaço virtual que nem metade do tamanho da cidade real contém. Esta necessidade 

de caracterizar uma imagem da cidade compactada num espaço digital menor leva à 

compreensão da ideia de Venturi e da sua utilidade, uma utilidade comunicativa.

Percorrer os espaços urbanos de Los Santos assemelha-se em muito a percorrer o 

“Every Building in Sunset Boulevard” de Edward Ruscha(18), é-se confrontado com uma 
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(17) – “God’s Own Junkyard” 
de Peter Blake é uma livro que 
demonstra uma vasta coleção de 
arte publicitária, na qual figura o 
edifício de Long Island Duckling. 
Esta obra demonstra o poder 
publicitário e vasta abrangência 
que estes tomam no espaço. 
Estes signo são vistos de uma 
perspectiva diferente da de 
Venturi. Peter Blake completa 
esta recolha numa tentativa de 
demonstrar a anit-estética destes 
elementos e como eles ‘poluem’ 
o espaço. Já Venturi e como é 
referido adopta uma postura de 
aprendizagem em relação a estes 
elementos.

(18) – “Every Building in Sunset 
Boulevard” é um dos trabalhos de 
Edward Ruscha que inspira Venturi 
e demonstra uma validade nos 
signos que servem de propósito 
para a análise do Strip de Las 
Vegas. Outra semelhança sobre 
o estudo de Venturi é também o 
seu filme sobre Vegas no carro e 
o filme “View from the Road” de 
Kevin Lynch. Ambos demonstram 
uma percepção da cidade a partir 
de um novo meio de locomoção 
implementado na vida quotidiana 
humana, o do automóvel.

Fig.22 - Long Island Duckling Fig.23 - Esquema de Venturi sobre o Duck
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Sequência 1– Discurso de Jason “Furious” Styles (Lawrence Fishbourne) em “Boyz N’ The Hood”, 1991

(19) – Esta simples noção de 
uma forte prevalência de bebidas 
alcoólicas nos espaços residências 
de etnias maioritariamente Afro-
americanas é um dado curioso 
e numa ligação com o filme 
“Boy N’ The Hood”, dirigido e 
escrito por John Singleton em 
1991, data aproximada da que 
GTA:SA retrata. Numa sequência 
a personagem Jason “Furious” 
Styles (pai de um dos miúdos do 
gueto, interpretado por Laurence 
Fishburne) constrói um discurso 
onde faz uma caracterização 
espacial dos “bairros negros” 
de Los Angeles sobre um ponto 
de vista político e social. Nesse 
discurso, a personagem sugere 
existir um interesse por parte 
de classes sociais elevadas e 
de outra etnia em perfazer o 
processo de gentrificação dos 
espaços, de modo a expulsar os 
cidadãos de etnia afro-americana. 
É ainda feita, no seu discurso, 
alusão a uma construção espacial 
que propicia o estado de violência 
e promove o estado hostil dos 
bairros, bem como a embriaguez 
dos seus residentes, que de 
seguida são alvo das autoridades 
que estabelecem comportamentos 
mais violentos e hostis perante os 
habitantes usando como desculpa 
a agressividade das áreas 
urbanas e dos bairros habitados 
por cidadãos norte-americanos 
de raça negra. (ver sequência em 
baixo) 

vasta variedade de signos e sinais que retratam e representam o espaço, revelando 

funções e intenções. Os edifícios em Los Santos são apresentados ao jogador apenas 

como máscaras de um conteúdo oco pois só com a imagem dessa superfície é que se 

percebe a função e identidade de cada edifício e o seu papel na malha da cidade. No 

cenário implementam-se formas de edifícios repetidas, como simples caixas cúbicas, e 

o que os distingue uns dos outros é a ‘máscara’ que as reveste e que fornece ao jogador 

uma ideia e uma noção de diferença entre as duas. Este modo de recriar o ambiente 

advém da necessidade de simplificar as formas dos elementos contidos no jogo para 

que este corra sem interrupções e falhas de sistema que prejudiquem a concentração 

dos jogadores, o jogo tem que ser fluido para não só agradar os jogadores mas também 

conseguir simular uma virtualidade aproximada da realidade.

Quando o jogador percorre o espaço apercebe-se de uma imagem e de uma identidade 

ligada à cidade através dos sinais transmitidos através das ‘sheds’ dos edifícios e 

muitas vezes sente-se a criação de um ambiente através delas. Este fenómeno  é mais 

facilmente observável em determinados locais, usando como exemplo os lugares mais 

aproximados à habitação inicial do jogador e em torno de bairros que são frequentados 

por elementos de origens afro-americanas e hispânicas, constata-se uma maior 

prevalência de lojas de bebidas alcoólicas(19). Esta ideia é definida e retratada através da 

simbologia implementada e associada aos edifícios que, sem ela, poderiam ser apenas 

um edifício de características iguais a tantos outros. Ten Green Bottles (fig.24) é um 

desses edifícios; a forma da construção em si, com os arcos a demonstrar e a demarcar 

a entrada ao estabelecimento e os longos painéis de vidro nada sugerem ao jogador 

para além de um estabelecimento que não configura a idealização das habitações que 

se encontram na envolvente, mas é o sinal que se coloca na fachada que demonstra e 

indica ao jogador a ideia do edifício. O mesmo acontece com outros edifícios do género 

e quando o jogador percorre Los Santos estabelece e associa a determinados espaços 

lojas de bebidas alcoólicas, características dos guetos. Esta produção imagética não é 

casual uma vez que os criadores de Los Santos pretendiam fazer passar esta ideia de 

modo a que os jogadores se inteirassem e se contextualizassem para os ambientes de 

Los Angeles que GTA: SA pretende remeter, mais especificamente na data de 1992, data 
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(20) – A ideia de ‘decorado’ 
aqui transmitida, não está ligada 
ao embelezamento de algo, 
mas sim à colocação de novos 
adereços que sugerem uma 
nova mensagem. Esses adereços 
são os signos e os sinais que 
serviriam um propósito, segundo 
Venturi, social. Transmitindo aos 
seus observadores informações 
importantes que lhes permitem 
tomar decisões atempadas e 
terem um domínio sobre o espaço 
e as possíveis utilidades de cada 
construção.

indicada do tempo cronológico do jogo. Esta implantação de lojas de bebidas alcoólicas 

nas áreas residenciais dos guetos revela o tema do alcoolismo da população, que torna 

o cidadão comum mais propenso a ser agressivo e a ter acidentes,e que  é apresentada 

em “Boyz N’ the Hood”. 

Assim os edifícios (fig.25), à excepção de alguns como o Ten Green Bottles, assumem-se 

de formas simples, sem grandes apetrechos ou necessidades de estabelecer complexas 

formas ou mesmo de se tornarem eles próprios em Ducks. O Decorated Shed impera 

deste modo em Los Santos fazendo o jogador compreender facilmente o que o espaço 

lhe está a comunicar. Se assim o é no espaço virtual, se esta capacidade comunicativa 

do Decorated Shed se assume importante e caracterizante de muitos espaços e 

construções de Los Santos, também o faz nos espaços de Los Angeles. Há exemplos 

deste conceito abordado por Venturi em Las Vegas em outras áreas de Los Santos e não 

apenas nos guetos sendo que  muitos estabelecimentos comerciais assumem este Shed. 

A loja Ammu-Nation (fig.26), os estabelecimentos de pizza (fig.27), de hambúrgueres 

(fig.28), de donuts (fig.29), uma loja de discos (fig.30), e uma de brinquedos (fig.31), 

são reconhecidos e apreendidos pelo jogador a uma velocidade de automóvel mesmo 

quando a atenção não se foca necessariamente nos edifícios em si. De facto a atenção 

pode estar redireccionada para a perseguição a um fugitivo, ou uma fuga da polícia por 

exemplo. Estes elementos visuais são implementados e incorporados na construção 

dos edifícios; essa incorporação tanto pode ser feita directamente na fachada deles 

ou  com a utilização de construções à face da estrada, ficando assim completamente 

separados dos edifícios. Esta separação dá-se muitas vezes no caso da colocação de um 

estacionamento em frente ao edifício, o que origina num afastamento do mesmo da rua, 

impossibilitando a obtenção de uma clara leitura visual dos signos que o ‘decoram’(20). 

Formam-se então dois elementos que se complementam o sinal e a construção com a 

‘máscara’.

O aspecto que se cria é um que permita a utilização e recolocação de elementos, tal 

como Venturi explica, o aspecto demonstrado nas formas dos edifícios, passa a servir 

mais do que um propósito ornamental, serve um propósito social.

Sequência 1– Discurso de Jason “Furious” Styles (Lawrence Fishbourne) em “Boyz N’ The Hood”, 1991
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Fig.24 - Ten Green Bottles situado na Groove Street Fig.25 - Edificios de venda alcoólica em Guantanamo Avenue

“We architects who hope for a reallocation of national resources toward social purposes 

must take care to lay emphasis on the purposes and their promotion rather than on 

the architecture that shelters them. This reorientation will call for ordinary architecture, 

not ducks. But when there is little money to spend on architecture, then surely greatest 

architectural imagination is required. Sources for modest buildings and images with social 

purpose will come, not from the industrial past, but from the everyday city around us, 

of modest buildings and modest spaces with symbolic appendages.”,Robert Venturi, 

Learning from Las Vegas, Revised Edition, 1998, pág.155.

Venturi descreve assim um reaproveitamento da simplicidade da forma complementada 

com a complexidade do símbolo e do significado que uma imagem popular tem aos 

olhos dos seus mais variados observadores. Em Los Santos utiliza-se essa simplicidade 

morfológica das construções da cidade de Los Angeles, para criar uma imagem que 

estabeleça essa ligação com a finalidade de que, como foi referido, o jogo não fique 

sobrecarregado e também  para que qualquer jogador consiga entender e compreender 

os edifícios que encontra e quais as suas funções urbanas. É inclusivamente utilizado este 

método comunicativo em construções directamente correlacionadas com o jogo, como 

por exemplo as Pay N’Spray, garagens que modificam a cor do veiculo de modo a que os 

jogadores possam escapar da policia, são simples garagens, muitas vezes introduzidas 

como anexos e cujo único elemento que as diferencia e destaca é exactamente um 

placarde que ostenta a frase “Pay N’Spray” colocada por cima do portão.

Quando se analisa a construção destes sinais das ‘sheds’, percebe-se sempre uma 

utilização de elementos reconhecíveis a que está associado já um significado construído 

ao longo dos tempos, denotando que a formulação de uma ideia que é associada a 

uma forma é dada por um determinado uso que é constante. Todo o universo virtual 

de San Andreas é constituído por ‘sheds’. Esta alusão imagética é apenas conseguida 

através da acoplação de elementos que contenham um valor significativo e consistente. 

Se observarmos os símbolos de que Venturi fala acerca de Las Vegas percebe-se que 

as suas imagens têm um conteúdo significativo forte. Os centuriões do casino Caesar 

Palace não teriam o impacto se a sua imagem não atribuísse um significado, neste 

caso a Roma e à época romana. Essa imagem e significado foram construídos com 
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Fig.27 - The Well Stacked Pizza Co.

experiências históricas às quais a imagem, forma e significado estão interligadas e a 

referência de um implica o outro, estão associados através de uma longa utilização e 

apropriação de forma e significado. Tal como as palavras e os seus significados, a forma 

é associada a um significado, gerando uma ‘imagem comunicante’.

Deste modo, as construções que produzem a cidade de Los Santos contêm em si uma 

forma pensada pelos seus criadores que comunica uma imagem, e embora os signos e 

os edifícios até agora referidos perfaçam apenas parte dessa imagem, eles contribuem 

para a construção da imagem total.

A utilização do ‘shed’ observada em Los Santos oferece uma compreensão imediata e 

clara de cada construção, permitindo a qualquer jogador estabelecer uma relação e uma 

compreensão da cidade virtual.

“This Theory is that of the ‘decorated shed’, according to which the architect should 

abjure ‘architectural of space and structure’ and concentrate instead on ‘symbolic 

content” Alan Colquhoun, Sign and Substance: Reflections on Complexity, Las Vegas, and 

Oberlin, Oppositions Reader, edited by K. Michael Hays, Princeton Architectural Reader, 

New York, 1998, pág.176.

Tendo esta definição de Colquhoun acerca do Decorated Shed, e observando que não 

existe qualquer construção espacial e estrutural na maior parte do interior dos edifícios 

de Los Santos, poderia afirmar-se que qualquer edifício proposto em Los Santos é de 

facto um Decorated Shed, pois eles renunciam qualquer qualidade espacial e estrutural. 

Mas isto é apenas visto em relação ao edifício como elemento isolado. Se se observar 

estes edifícios em relação ao seu conjunto compreende-se que a sua construção tem 

de facto qualidade espacial e produz de facto uma estrutura, uma construção espacial 

urbana, bem como uma estrutura urbana. 

Com Los Santos compreende-se que a implementação do Decorated Shed é por vezes 

necessária e não significa totalmente um desligar completo da qualidade espacial. 

Nota-se, no entanto, que este sistema de construção se aplica com mais facilidade e 

com melhores resultados visuais e espaciais a elementos ligados a estabelecimentos 

comerciais e públicos sendo raro observar-se uma aplicação do Decorated Shed numa 

Fig.26 - Ammu-Nation Fig.28 - Burger Shot
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habitação. Esta noção deve-se à falta de necessidade de comunicar ao utilizador do 

espaço que se trata de uma habitação, pois a necessidade de localização e apreensão 

da construção habitacional refere-se a um único indivíduo ou a um grupo restrito e 

não exerce a necessidade de comunicação à totalidade da população. Não denota um 

pressuposto social comum mas sim privado. O indivíduo conhece a sua casa, sabe onde 

está e portanto não necessita de um placard  a confirmar isso, enquanto já é necessário 

uma maior comunicação imagética relativamente aos estabelecimentos públicos ou 

comerciais.

Com a utilização do Decorated Shed a cidade de Los Santos constrói uma imagem de 

signos e significados utilizados nesta cidade virtual que se repercutem na cidade real e 

que se observam nela também. Existem, nesta referência a significados e a simbologias, 

uma utilização em Los Santos de outros elementos que se assumem destacados 

imagéticamente. Eles comunicam também por intermédio de uma mensagem interligada 

com a sua forma e pontuam o arquipélago de San Andreas.

Fig.30 - Vinyl CountdownFig.29 - Jim’s Ring Fig.31 - Alexander Toys



Arquitectura como Símbolo

Em Learning from Las Vegas, a visão da cidade assume uma ideia de cenografia composta 

por elementos nos quais a sua forma se torna numa imagem, passando a prevalecer 

uma imagem da forma mais do que uma função da forma. A forma passa a ser ela 

própria um signo, um símbolo, transmitindo uma mensagem, um comentário. Venturi 

argumenta em prol de uma arquitectura de signos, onde os elementos e edifícios devem 

conseguir transmitir a sua ideia, a sua função e sua identidade através dos elementos 

que o compõem, da fachada e da composição morfológica.

Los Santos é por natureza uma arquitectura de signos, tudo em Los Santos constitui 

parte de uma cenografia simbólica que transmite uma imagem ao jogador. A ideia 

do espaço e a sua caracterização são feitos a partir da ‘máscara’, das fachadas dos 

edifícios e dos Decorated Shed. São, em quase todas as massas construídas, o que 

constrói e estabelece a representação da imagem do espaço urbano de Los Santos, e 

a única relação que o jogador tem com a identidade, a função de cada um na estrutura 

organizativa da cidade, ou seja, a única relação com o significado de cada construção 

na cidade. Esses significados não só definem a identidade na estrutura imagética de Los 

Santos, como também estabelecem uma relação e pretendem produzir uma imagem 

aproximada do real. Os signos introduzem um novo contexto urbano, uma nova forma 

espacial.

“Styles and signs make connections among many elements, far apart and seen fast. The 

message is basely commercial; the context is basically new.” Robert Venturi, Learning 

from Las Vegas, Revised Edition, 1998, pág.9.

Os signos, através da sua forma, representam uma imagem de algo mais do que a sua 

própria existência. Venturi afirma que transcendem a sua forma em prol da mensagem.

“signs are anti-spatial; it is an architecture of communication over space; communication 

dominates space as an element in the architecture and in the landscape”  Robert Venturi, 

Learning from Las Vegas, Revised Edition, 1998, pág.8

35
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Na obra de Robert Venturi, signos e símbolos são parte intrínseca e construtiva da 

estrutura da cidade. São parte de uma arquitectura que compreende e admite o valor 

comercial e o seu papel na construção da vida urbana, uma arquitectura com uma 

vertente popular, um estilo comercial que se explique e que contenha em si mesmo a 

representação do seu significado. 

No entanto, um processo antagónico ao signo nasce e surge na cidade, o processo onde 

certos elementos conseguem transcender a sua forma sem deixarem de ser espaciais. 

Estes elementos carregam em si uma imagem única que pode ser lida a partir da 

forma, uma forma como instigadora de um significado único, que não se altera e que 

se representa a si própria independentemente da sua localização ou introdução, os 

‘ícones’. Os ícones poderiam ser retratados, ou comparados, aos monumentos definidos 

por Aldo Rossi, mas reduzir a ícone somente objectos de arquitectura seria restringir 

o leque de ícones urbanos existentes nas cidades que, na sua condição de objecto de 

significado em si mesmo, conduzem para uma visão correlacionada à identidade da 

cidade. A capacidade que estes elementos têm sobre a memória dos seus utentes é 

uma das suas maiores características. Em parte o próprio ‘ícone’ - apesar de não ser 

completamente anti espacial - passa a sê-lo pela sua importância na imagem da cidade, 

a sua forma deixa de ser lida na estrutura da cidade, para passar a representar a própria 

cidade.

A identidade e o reconhecimento que estes elementos têm, fazem com que a sua forma 

seja reconhecida e directamente atribuída à cidade onde se implanta. ‘Ícone’ é um 

elemento, arquitectónico ou não, que devido à sua elevada componente histórica e 

cultural, carrega consigo muito mais que uma função para o qual foi concebido, carrega 

um nome que lhe foi associado, uma representação do lugar em que está inserido. 

Exemplificando, a Torre Eiffel, será sempre associada a Paris independentemente de 

onde seja vista, ou seja colocada a sua forma.

Los Santos utiliza e apropria esses ícones de Los Angeles na sua estrutura urbana. Eles 

são os principais elementos que fazem a ligação entre a cidade virtual e a cidade real, 

visto serem sempre atribuídas as suas formas à cidade de Los Angeles, a cidade de onde 

são originais.

Ícn.2 – U.S. Bank TowerÍcn.1 – Watts Towers
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(21) – As Watts Towers são, 
devido à sua aproximação do 
ambiente em que a personagem do 
jogo é espacialmente, socialmente 
e culturalmente introduzida, do 
qual o jogador estabelece uma 
relação no decorrer de todo o 
jogo, e são também um dos 
elementos primariamente visíveis 
no jogo, o ícone que é referido 
como o mais lembrado pelos 
jogadores deste jogo com os quais 
tive oportunidade de conversar 
e interrogar. Isto demonstra 
uma realização de instaurar 
nos jogadores uma memória do 
espaço de Los Santos associado 
ao ambiente de motins de Los 
Angeles

Os ícones de Los Santos absorvem a forma dos ícones de Los Angeles mas alteram a 

sua escala, orientação e implantação de modo a integrar-se na grelha de Los Santos. 

Demonstram uma ideia de apropriação do ícone na estrutura da cidade recriada e 

permitem uma percepção e caracterização de distintas áreas e ambientes sociais e 

culturais que a sua imagem, através da forma, transmite. 

A utilização de determinados ícones em determinados espaços de Los Santos contribui 

para a formulação de uma identidade de distintos espaços e ambientes, ajudando à 

formulação de uma imagem na mente do jogador que ele associa a Los Angeles.

Deste modo os ícones encontrados neste estudo em Los Santos permitem estabelecer 

uma caracterização existente de alguns aspectos de Los Angeles.

As Watts Towers(21) (ícn.1) são o ícone de Los Santos reconhecido desde o início da narrativa 

e são imediatamente observáveis quando o jogador sai do primeiro espaço em que o 

jogo o coloca, na rua inicial onde Carl Jonhson é deixado pelos agentes de autoridade.
(22) Elas são o próprio indício da revolta cultural e dos motins que se propagaram em Los 

Angeles em 1965, símbolo de uma população com propensões agressivas quando os 

seus direitos são renegados, ou quando a opressão estatal e social atinge um patamar 

de difícil aceitação. As Watts Towers são construídas com pedaços de materiais usados 

que reportam em si a ideia de utilização de resíduos reciclados em ‘arte’. A partir de 

elementos que à partida são considerados visualmente não apelativos, elas conferem 

um sentido popular ao espaço e ao mesmo tempo um ambiente mais empobrecido, 

pois os materiais que decoram a escultura são feitos de materiais encontrados, como 

garrafas, telhas, peças de cama, de metal, conchas. Uma variada panóplia de elementos 

que atribuem o reutilizar e o aproveitar de todos os recursos disponíveis como uma 

característica do espaço onde se inserem. A inserção das Watts Towers em Los Santos 

atribui ao lugar uma ideia de uma população mais pobre e com necessidade de recorrer 

a uma economia de recursos levando à reutilização e reapropriação de certos elementos 

para outros usos ou funções. Estas torres escultóricas são posicionadas na parte Este 

de Los Santos onde a personagem principal, Carl, com a qual se joga  originalmente, 

pertence.

Observando o ícone U.S. Bank Tower (ícn.2),  que representa um poder comercial e 

Ícn.3 –  Beverly Theater Ícn.4 – Grauman Theater

(22) – a definição do primeiro 
espaço ao qual o jogador é 
inserido será mais à frente 
abordado, sendo que serão 
enunciados ideias ligadas com 
a experiência sensorial e da 
memória mais ligadas ao estudo 
e à visão de Kevin Lynch.
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(25) – a parecença estilística e a 
forma entre a Gamble House, e 
o edifício em Los Santos (ícn.6), 
levam a que este estudo afirme 
esta relação, não sendo baseado 
em definições ou dados factuais.

capitalista instaurado(23); Beverline Theater (ícn.3), Grauman Theater (ícn.4), Capitol 

Record(24) (ícn.5)  representam indústrias importantes como o cinema, teatro e a música na 

história de Los Angeles, uma ligação com as artes pela qual Los Angeles é mundialmente 

conhecida, bem como os seus estilos referentes ao mundo do espectáculo e ao mundo 

de Hollywood. Estes ícones revelam um lado de Los Santos artístico e propício a uma 

vida enquadrada com a veia artística e da representação, da actuação; Gamble House(25)   

(ícn.6), uma habitação transformada em museu de Los Angeles, assume um papel de 

representação de uma das mais conhecidas obras de arquitectura do estilo Arts and 

Crafts da cidade introduzida em Los Santos; City Hall (ícn.7). A construção que representa 

o poder político de Los Angeles pode ser encontrada caracteristicamente colocada em 

Los Santos(26) na Pershing Square (ícn.8), uma das praças mais conhecidas de Los 

Angeles, o que não acontece na cidade real. Este implantar de dois ícones localizados 

em pontos distintos na malha urbana de Los Angeles num mesmo ponto de Los Santos 

indicia uma contribuição mais forte em termos de produção imagética e de construção 

de um ambiente que reporta uma ideia encontrada em Los Angeles.

Estes ícones distinguem-se e processam no corpo da cidade de Los Santos equipamentos 

de Los Angeles que conseguem reportar a própria cidade pela sua imagem, pela sua 

forma, mas transmitem também a característica de áreas com ambientes específicos, 

como os boulevards, uma área ligada ao entretenimento, ao serviço público. Reporta 

também um modo de vida, conseguido através tanto destes ícones como dos Decorated 

Shed que invadem esta área Oeste de Los Santos.(27)

São trazidos ícones de Los Angeles e introduzidos na costa de Los Santos como o Pier de 

Santa Mónica (ícn.9) e o Theme Building (ícn.10) que contribuem para a caracterização de 

elementos na cidade de Los Santos que, por si só, representam a ideia da descontracção 

e do lazer. 

O Theme Building demonstra um lado de lazer, sendo inicialmente construído como um 

restaurante com um vista de 360º. Este edifício passou a ser a identidade imagética 

do aeroporto de Los Angeles e a sua utilização em Los Santos demarca essa noção de 

capacidade de imagem associada a um lugar. 

No Pier de Santa Maria Beach (Los Santos) uma série de edifícios, que se apresentam 

Ícn.6 – Gamble HouseÍcn.5 – Capitol Record

(27) – Esta ideia de uma 
estrutura definida de ícones e 
signos que reportam ambientes 
distintos liga-se ao estudo mais à 
frente referido, da percepção da 
imagem de Los Angeles através 
da leitura da estrutura sobe a 
forma de Ecologias, definidas por 
Banham.

(26) – Este edifício também ele, à 
semelhança da U.S. Bank Tower, 
possui uma torre, e a sua forma 
estratificada é visível ao longe. 
Na renderização de objectos 
longínquos este é um dos que 
mais se destaca e se percebe, 
simbolizando uma forte presença 
tanto na estrutura como na 
vivência e história da cidade. Tal 
como a Torre Eiffel é vísivel de 
quase todos os pontos de Paris, a 
City Hall de Los Santos também 
o é.

(24) – Capitol Record é o nome 
de uma empresa da indústria 
musical que iniciou o seu domínio 
comercial em solo Americana, 
passando a ser uma das 
empresas de maior representação 
da música americana.

(23) – a utilização da torre 
e da altura é uma solução 
arquitectónica frequente para 
estabelecer uma supremacia 
de poder, muito utilizados e 
observados nas cidades Italianas 
quando a política e a religião 
competiam pela supremacia 
do poder de governação. Deste 
modo a compreensão dada ao 
arranha-céu ícone da U.S. Bank 
Tower pode ser vista também 
como uma exaltação do poder 
comercial, ou uma pretensão a 
esse poder. Aqui compreende-
se um significado instaurado na 
forma da torre que advém de uma 
utilização significativa incorporada 
em utilizações histórica.
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(28) – A citação de Banham serve 
para demonstrar o modo como 
a imagem de Los Angeles se 
interliga com a forma construída 
da imagem de Los Santos.

através de uma utilização do Decorated Shed como sendo restaurantes temáticos, 

acompanham o jogador por esta extensão artificial que irrompe pelo mar adentro e, no 

seu final, uma roda gigante, de que infelizmente o jogador não pode usufruir, rompe a 

escala e clama para si toda a atenção, comunicando um ambiente lúdico. 

Existe ainda a introdução de outro Pier na costa de Los Santos e a vista destes pontos é 

uma das mais memoráveis de todo o jogo, onde se pode ver o pôr-do-sol a desaparecer 

no fundo do oceano.

“Santa Monica [18], by contrast, is rich and complex and blatantly commercial, a little 

Luna Park, complete with off-shore parking lots, shops, restaurants and a famous enclosed 

carousel with apartments for rent in its corner turrets, and Charlie Chaplin used to eat 

at a famous restaurant near the end of the pier in his early Hollywood days. My own 

preferred off-shore restaurant is on Redondo pier, which performs the unusual manoeuvre 

of going out to sea and looping back to the shore, and is currently being developed as a 

major beachside tourist shopping center and a rather pleasant pedestrian precinct. And 

if anyone sought a major monument to the heartbreak that ends the Angeleno dream 

there was always Pacific Ocean Park, a recent fantasy in stucco and every- known style 

of architecture and human ecology (including a giant artificial rock at the seaward end), 

a magnificent set of rides and diversions, now demolished after years of bankruptcy,” 

Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, pág.54(28)

O pôr-do-sol(29) é, sem sombra de dúvida, outro ícone de Los Santos. As cores retratadas 

artificialmente neste mundo virtual e a vista apreendida ao observar-se a linha de 

horizonte delineada pelo mar, o ponto luminoso de um laranja avermelhado que se 

esconde, por vezes envolto num nevoeiro enegrecido, lembra um nevoeiro não natural 

composto mais por gases tóxicos originados pela poluição do que propriamente pela 

densidade da humidade do ar, recordando as características retratadas em filmes. Olhar 

para o pôr-do-sol de Los Santos é olhar para uma recriação de uma das características 

mais reconhecidas em Los Angeles. O pôr-do-sol é descrito no final do filme “Reyner 

Banham Loves Los Angeles” como uma das imagens mais marcantes de Los Angeles, 

e pela qual a cidade é reconhecida, sendo ele o último signo que se vê quando se dá a 

Ícn.8 –  Pershing SquareÍcn.7 –  City Hall

(29) – Ao longo das imagens 
aqui apresentadas, é visível a 
enunciação do pôr-do-sol e das 
suas cores características.
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saída da cidade.

“And now at the end of your sightseeing day, you are headed towards the Ocean and 

one of the most famous and best loved sightseeing of all of Los Angeles, the Sunset.  

That view of Los Angeles is like a symbol of all romantic aspirations of our city. We have 

named everything from bars to boulevards after it. God gave us the Sun and the Ocean. 

But the colors come mostly from the fumes and pollution that we ourselves pump into the 

atmosphere every day. Enjoy it for the best of it because it doesn’t last longer.” Baede-Kar 

Visiting System, Reyner Banham Loves Los Angeles, 1972, BBC 

Percebe-se então que o ícone, como imagem de Los Angeles, não é necessariamente um 

elemento construído, embora em Los Santos tudo seja uma construção. É a partir desta 

noção e da aceitação de um elemento luminoso como ícone que é também possível 

determinar um elemento topográfico como ícone. Assim, o talude rochoso que separa 

a Los Santos Expressway da cidade mais interior, o Canyon, assume uma importante 

relação imagética entre Los Santos e Los Angeles. Este elemento (ícn.11) pela sua 

dimensão e unicidade não passa despercebido em Los Santos, e na sua relação com 

o Canyon de Santa Mónica (ícn.11-A), demonstra como os criadores de Los Santos 

afastam as praias do resto do tecido urbano da cidade e como reportam uma topografia 

encontrada em Los Angeles, com a qual o jogador se familiariza. 

Em Los Santos são introduzidos ainda outros elementos característicos e icónicos de 

Los Angeles; a Stahl House ou Case Study #22 (ícn.12), é uma das habitações mais 

conhecidas de Los Angeles. A sua estrutura em aço estende o edifício sobre a colina 

suspendendo parte da casa, proporcionando uma vista de Los Angeles sobre a cidade 

e um espaço de domínio visual sobre Los Angeles e as suas planícies. Ela é implantada 

em Los Santos nas colinas a Norte e a forma da habitação real mantém-se, mesmo 

que em termos visuais a materialidade e a transparência pela qual a casa é conhecida 

não estejam implementadas, ela continua a assumir e a reiterar para si a imagem da 

habitação real e do seu modo de implantação e construção na colina de Los Angeles; 

a Chemosphere (ícn13) de Los Angeles,  uma habitação reconhecida mundialmente, 

devido ao seu papel na indústria cinematográfica(30).; o planetário Griffith Observatory 

Ícn.10 – Theme BuildingÍcn.9 – Pier Santa Mónica
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(30) – Esta habitação figura 
em muitas obras produzidas 
pela indústria cinematográfica 
de Hollywood.  Muitas vezes 
reportada como uma habitação 
excêntrica e símbolo da vida 
de classes mais opulentas de 
Los Angeles. Ela está presente 
em “The Duplicate Man”, um 
episódio da série televisiva “The 
Outer Limits”; “Body Double”, um 
filme de Bryan De Palma; “Cars” 
filme de animação da Pixar. A 
casa em si foi palco de inúmeras 
festas e eventos sociais e é um 
dos elementos de Los Angeles 
que retrata a identidade de Los 
Santos, ou pelo menos uma parte 
dela, ligada à indústria do cinema 
Hollywood

(ícn.14), um dos edifícios  situado nas colinas a Norte de Los Angeles e do qual se 

pode observar as vastas planícies de Los Angeles. Este edifício referido por Banham no 

seu filme documental “Reyner Banham Loves Los Angeles” é um dos pontos do qual 

é possível observar a extensão de Los Angeles e compreender parte da sua estrutura, 

constituindo um exemplo de uma exploração e procura de conhecimento. Em Los Santos 

este ícone é colocado e lido de maneira distinta, a sua localização não é a Norte de Los 

Santos como sucede em Los Angeles, mas sim a Sul, a sua vista não se propaga sobre 

as planícies mas antes sobre as praias de Los Santos. Estas discrepâncias montam 

um panorama distinto mas o contexto em que se inserem é o mesmo: uma colina que 

se encontra resguardada da azáfama imediata da cidade e de onde se estabelece um 

controlo visual sobre a cidade.

Mas de todos os ícones pelos quais Los Angeles é conhecido o letreiro Hollywood, é 

provavelmente o sinal mais conhecido. A sua aparição é frequente como representação 

da cidade californiana. Hollywood é uma característica presente e é de facto interessante 

pensar como um sinal, um conjunto de letras, consegue reportar uma imagem e uma 

identidade acerca de uma cidade. Em Los Santos o sinal assume a mesma implantação, 

numa colina a norte, com a mesma caracterização material, mudando a palavra, em vez 

de Hollywood lê-se Vinewood, numa clara evocação a Los Angeles e ao vinho.

O nome das colinas de Hollywood derivam da directa relação do tipo de vegetação 

existente Holly, (azevinho), que se propagam pelas colinas de Los Angeles. Vinewood de 

Los Santos retira o mesmo conceito no nome fazendo referência às vinhas do Norte da 

Califórnia, à produção vinícola. Esta relação com a produção do vinho revela ela própria 

uma ligação com o teor culto e elitista que advém das grandes produções de vinho, 

muito trabalhados em países e terras com um clima mediterrâneo. A vinha, sendo um 

dos géneros de arborização que mais se adapta a solos húmidos e de clima ameno, 

consubstancia uma caracterização de um ambiente ecológico presente em Los Angeles 

que é reportado por Los Santos(31). Hollywood pertence a Los Angeles mas Vinewood 

pertence a Los Santos, uma Vinewood que interliga a memória do jogador em Los Santos 

com uma memória de um observador em Los Angeles, retirando o significado do sinal, 

do que ele representa, e atribuindo-o ao espaço de Los Santos.

Ícn.11 – Los Santos Canyon Ícn.11-A – Santa Mónica Canyon

(31) – As questões ambientais 
e ecológicas aqui expressas 
denotam e terão uma directa 
ligação com as ideias transmitidas 
no capítulo 3, Los Santos: A 
Arquitectura de 4 Ecologias, 
directamente correlacionado com 
o estudo de Banham sobre Los 
Angeles.
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Os ícones passam a ser, em si mesmos uma ideia, estão associados a um significado e, 

ao contrário do Decorated Shed, onde os edifícios contêm símbolos com uma imagem a 

eles associada, os ícones são eles próprios um símbolo que consegue, através de uma 

qualidade espacial, visual, funcional, histórica ou cultural, permanecer na memória dos 

seus observadores e incorporar a identidade de uma cidade e de um lugar.

Ícone pode ser também lido como landmark, tal como a palavra indica um marco na 

terra, no território, no espaço. Landmark, não só no sentido de um objecto que ajuda 

a localizar um lugar, mas de um objecto que o ajuda a caracterizá-lo e a reconhecê-lo.

A construção da imagem e de uma ligação memorável entre a cidade de Los Santos 

e a de Los Angeles é feita a partir desta composição e implementação deste género 

de elementos e deste método construtivo, encontrado por Venturi no seu estudo de 

Las Vegas. Estes elementos conseguem transmitir ao jogador uma relação importante 

com o espaço onde jogam, o qual vão descobrindo e dissecando. Nesta descoberta e 

compreensão espacial as memórias espaciais ou o conhecimento espacial urbano  de 

cada jogador de Los Santos adquire e conduz a uma compreensão ligada directamente 

à cidade de Los Angeles. O Decorated Shed e os ‘ícones’, ou landmarks, são a ponte 

de ligação entre o mundo virtual e o mundo real, eles são o acesso mais directo e pelo 

qual qualquer jogador consegue estabelecer uma associação espontânea de Los Santos 

a Los Angeles.

Los Santos é Los Angeles a partir do momento em que os ícones de Los Angeles são 

reconhecidos e introduzidos em Los Santos, mas Los Santos afasta-se da cidade que 

pretende evocar ao apropriar-se e diferenciar estes elementos na sua malha urbana 

de uma maneira que se adeqúe a ela e não de uma maneira que seja uma óbvia 

representação literal. Esta distinção e afastamento do literal são visíveis na apropriação 

da Pershing Square e City Hall ou no Griffith Observatory, anteriormente referidos, pela 

estrutura virtual construída em Los Santos.

A implementação destes elementos na cidade virtual de Los Santos constitui uma parte 

da cidade na qual a imagem da cidade se constrói. É através de um olhar para este 

já existente género de elementos que são reapropriados que se aprende a utilizar o 

elemento imagético incutido na ideia de ornamento. Tal como Venturi afirma, da 

Ícn.13 – ChemosphereÍcn.12 – Stahl House
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necessidade de se observar certo elementos de um modo distinto (e como se tenta fazer 

também neste estudo com o videojogo), de modo a conseguir recriar uma arquitectura 

que sirva um propósito que não negue as aprendizagens do passado tendo ela que 

fornecer uma componente que marca e define um caminho para o futuro. Uma ideia 

que se sustenha não só no passado, mas sim na ideia do passado no presente. Uma 

ideia de continuidade e de uma leitura de perenidade, tal como é o estudo de Aldo Rossi.

Ícn.15 – Hollywood/Vinewood SignÍcn.14 – Griffith Observatory
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LOS SANTOS: A ARQUITECTURA DA CIDADE

“Aqui, as áreas são sempre entendidas como unidades do conjunto urbano que emergiram 

através de uma operação de diferentes processos de crescimento e diferenciações, ou 

então aqueles bairros ou partes da cidade que adquiriram características próprias. A A 

cidade é vista como uma grande obra, identificável na forma e no espaço, mas essa obra cidade é vista como uma grande obra, identificável na forma e no espaço, mas essa obra 

pode ser apreendida através dos seus trechos, dos seus diversos momentospode ser apreendida através dos seus trechos, dos seus diversos momentos; é esse o 

levantamento que podemos efectuar com segurança. A unidade dessas partes é dada  

fundamentalmente pela história, pela memória que a cidade tem de si mesma.” Aldo 

Rossi, A Arquitectura da Cidade, 2º Edição, Martins Fontes, abril de 2001, tradução de 

Eduardo Brandão, São Paulo, pág.66 - 67.

Na construção de Los Santos e na sua análise é constante um retorno à fonte, ao princípio 

pelo qual a cidade é vista e construída, e essa fonte é Los Angeles. Los Santos, enquanto 

criação espacial e arquitectónica de espaço urbano e dos elementos construtivos que 

desenham esse espaço demonstra uma constante na forma das suas construções. Essa 

constante é visível nas formas que se repercutem na extensão de toda a cidade de Los 

Santos que estão intrinsecamente ligadas ao ‘tipo’. Essas formas repetidas como por 

exemplo uma habitação com a mesma morfologia, exactamente igual, repetida duas ou 

mais vezes na cidade de Los Santos, demonstra uma percepção do ‘modelo’ do ‘tipo’ da 

morfologia de várias habitações existente em Los Angeles.

”We must return to the source, to the principles, and to the type.” A. Texier, 1849

Em “A Arquitectura da Cidade”, Aldo Rossi apresenta-nos uma cenografia permanente, 

assente em construções perenes e resistentes ao tempo(32), em que a forma destas deve 

ser um motor de desenvolvimento de acção espacial, mas nunca uma evolução da sua 

própria forma. Rossi debate acerca de uma arquitectura de permanências.
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(32) – A utilização do conceito 
tempo aqui refere-se tanto ao 
tempo tanto cronológico como 
atmosférico, como observado e 
descrito na introdução.

Alçado A - Alçado Fotográfico de Groove Street, Vista Norte
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Alçado A - Alçado Fotográfico de Groove Street, Vista Norte

(33) – o conceito de ‘tipo’ ser 
a-formal e a-estilístico deve-se à 
própria definição atribuída por 
Quatremere de Quincy. ‘Tipo’ é 
a ideia da forma e a ideia de um 
estilo, e a partir do momento que 
essa ideia se consagra passa-se a 
estar perante um ‘modelo’ do tipo, 
com a forma e com um estilo.

“À primeira vista, pode parecer que as permanências absorvem toda a continuidade 

dos fatos urbanos, mas substancialmente não é assim, porque na cidade nem tudo 

permanece, ou permanece com modalidades tão diferentes que não são comparáveis. De 

facto, nesse sentido, para explicar um facto urbano o método das permanências é obrigado 

a considerá-lo fora das acções presentes que o modificam; ele é, substancialmente, um 

método isolador. O método histórico acaba assim por não identificar as permanências, 

mas é constituído sempre e apenas pelas permanências, porque só estas podem mostrar 

o que a cidade foi, por tudo aquilo em que o passado difere do presente. Assim, as 

permanências podem-se tornar em relação ao estado das cidades, factos isolantes e 

aberrantes; não podem caracterizar um sistema a não ser sob a forma de um passado 

que ainda experimentamos.” Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade, 2º Edição, Martins 

Fontes, abril de 2001, tradução de Eduardo Brandão, São Paulo, pág.52.

O ‘tipo’ entende-se como a primeira instância de algo que pode ser reproduzido, e 

apesar de ser certo e definido, é a-formal e a-estilístico(33); apercebido somente através 

da leitura de uma constante em modelos similares entre si que pressupõe uma regra, 

um conceito comum. O ‘tipo’ vê-se assim definido como a constante que é lida num 

grupo de modelos que se aproximam uns dos outros, mas que são distintos.

“A palavra ‘tipo’ não representa tanto a imagem de uma coisa a ser copiada ou imitada A palavra ‘tipo’ não representa tanto a imagem de uma coisa a ser copiada ou imitada 

perfeitamente mas a ideia de um elemento que deve, ele mesmo, servir de regra ao perfeitamente mas a ideia de um elemento que deve, ele mesmo, servir de regra ao 

modelomodelo. (...) 0 modelo, entendido segundo a execução prática da arte, é um objecto que 

se deve repetir tal como é e o tipo ‘é’, pelo contrário, um objecto, segundo o qual cada 

um pode conceber obras, que não se assemelham entre si. Tudo é preciso e dado no Tudo é preciso e dado no 

modelo; tudo é mais ou menos vago no ‘tipo’.modelo; tudo é mais ou menos vago no ‘tipo’. Assim, vemos que a imitação dos ‘tipos’ 

nada tem que o sentimento e o espírito não possam reconhecer.” Quatremere de Quincy, 

Dictionnaire historique d’architecture, Volume 1, 1832.

“O tipo é, pois, constanteO tipo é, pois, constante e apresenta-se com características de necessidade; mas, mesmo 

determinadas, elas reagem com a técnica, com as funções, com o estilo, com o carácter 

colectivo e o momento individual do facto arquitectónico.” Aldo Rossi, A Arquitectura da 
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Alçado A - Alçado Fotográfico de Groove Street, Vista Norte

Cidade, 2º Edição, Martins Fontes, abril de 2001, tradução de Eduardo Brandão, São 

Paulo, pág.27

A percepção do ‘tipo’ está indubitavelmente ligada à sua forma, é na morfologia dos 

objectos que se depreendem e se distinguem os modelos sendo eles, por sua vez, o 

objecto realizado do tipo. O objecto tipológico ao assumir o carácter físico deixa de ser 

considerado ‘tipo’ nesse momento de concepção para passar a ser um modelo, uma 

variante da ideia inicial. Assim, forma, tipo e modelo estão intrinsecamente ligados e só 

é possível definir e ler um tipo na estrutura citadina a partir da leitura da forma dos seus 

modelos e da constante que neles é encontrada. Em Los Santos os repetidos modelos 

encontrados pela cidade são modelos criados a partir de ‘tipos’ compreendidos dos 

modelos de Los Angeles.

A recriação urbana Los Santos depreende e compreende uma série de ‘tipos’, que os 

seus criadores conseguiram retirar e perceber na sua análise a Los Angeles, originando 

assim modelos distintos dos ‘modelos’ de Los Angeles. Através da compreensão destes 

modelos é possível compreender-se que o seu ‘tipo’ é o ‘tipo’ de Los Angeles, assim 

os modelos de Los Santos transparecem a ideia de Los Angeles e de parte da sua 

identidade, do seu modo de vida, das suas vivências, dos ambientes. Os modelos de 

Los Santos não são, contudo, os mesmo modelos de Los Angeles. Pode-se dizer que os 

‘modelos’ de Los Santos são unicamente de Los Santos e os de Los Angeles unicamente 

de Los Angeles, mas os ‘tipos’ de Los Santos são os mesmos de Los Angeles.

“O tipo vai-se constituindo, pois, de acordo com as necessidades e com as aspirações de 

beleza; único mas variadíssimo em sociedades diferentes, ele está ligado à forma e ao  ele está ligado à forma e ao 

modo de vida.modo de vida.” Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade, 2º Edição, Martins Fontes, abril de 

2001, tradução de Eduardo Brandão, São Paulo, pág.25.

Entende-se assim que existem muitas variações de ‘tipos’ que podem ser encontradas 

e definidas. Ao observar-se Los Santos encontram-se essas variantes tipológicas que 

definem estilos e enquadram ambientes, e que perfazem uma parte essencial na 

constituição da identidade da cidade. A morfologia urbana é capaz de representar o 
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Alçado A - Alçado Fotográfico de Groove Street, Vista Norte

(34) – O ‘princípio’ aqui referido 
remete-se para a fonte do qual A. 
Texier afirma originar o ‘tipo’.

modo como a própria cidade se constrói a partir do seu ambiente e como este constrói 

uma identidade. Ao contrário dos ícones, retornando a Venturi, a partir de cuja forma 

se relaciona uma representação da identidade da cidade, nos modelos é a partir da 

concretização da ideia da forma, da concretização do ‘tipo’, que se constrói essa 

identidade e não uma alusão a ela.

Deste modo, recolhendo e caracterizando os vários modelos encontrados, consegue-

se perceber essas tipologias, bem como uma distinção entre ambientes e vivências 

espaciais.

A estrutura destes modelos constrói um conceito que marca a cidade e implementa 

nela uma qualidade intrínseca e permanente, uma ideia pela qual a cidade se constrói 

e desenvolve que sem a ideia de ‘tipo’ ou uma leitura desse ‘tipo’ a cidade deixaria de 

ser perceptível.

O esforço latente na construção de Los Santos é a reprodução de elementos que, sem 

serem cópias literais de Los Angeles, constroem uma ideia a partir da qual se reconheça 

Los Angeles. Deste modo, e seguindo o conceito de factos urbanos de Aldo Rossi para 

aferir a partir do quê e como se percebe e se entende uma cidade, crê-se que na linguagem 

formal e casuística, observável em algumas edificações, existe uma ideia subjacente a 

elas, um princípio no qual a construção de Los Santos e dos seus elementos físicos se 

basearam. O principio(34) que os jogadores inadvertidamente associam e interiorizam 

no tempo que levam a explorar e a percorrer a cidade, perdendo-se numa descoberta 

espacial urbana. Essa ideia, o princípio pelo qual as formas se tornam características 

das construções que delineiam o campo tridimensional de Los Santos são, tal como A. 

Texier refere, um retorno ao princípio, uma busca pelo ‘tipo’.



Ideia de Tipo

Na procura pelos ‘tipos’ de Los Angeles em Los Santos encontram-se 72 modelos que 

são repetidos pela sua área urbana, sendo que parte desses modelos se implanta e 

conjuga consoante determinadas áreas citadinas, define-se uma noção de factos 

urbanos(35) presente em Los Santos. A leitura da tipologia numa certa área, definindo 

um determinado facto urbano, consegue representar o ambiente dessa determinada 

área. A percepção do ‘tipo’ é o que permite perceber, segundo Aldo Rossi, a identidade 

da cidade.

No decorrer da análise feita a Los Santos neste estudo, na recolha desses ‘modelos’ 

usados para caracterizar o ‘tipo’ de Los Angeles apercebe-mo-nos que a repetição dos 

modelos  e a simplificação dos mesmos possibilita uma percepção mais facilitada da 

identidade de cada facto urbano. A numeração dos modelos e a análise que se segue 

reflecte uma experiência de descoberta seguindo a lógica da descoberta espacial contida 

na narrativa e no avançar da mesma; representa em parte o ponto da narrativa ao qual 

se é apresentado ao espaço onde predominam os modelos encontrados, ou seja, a 

numeração dos modelos pretende representar a linearidade dos espaços apresentados 

no decorrer da narrativa.

Os modelos 1,2,3,4, reportam uma certa constante na composição morfológica, bem 

como na materialidade. Tratando-se de edifícios de habitação unifamiliar observa-se 

uma constante na altimetria, com coberturas inclinadas de duas águas e a presença 

de alpendres na fachada principal, muitas vezes enfatizando essa entrada com escadas 

e prolongamentos das águas da cobertura. Em alguns casos são vistos elementos 

exteriores como salamandras que reforçam a ideia de precariedade da habitação. 

A linguagem que transmite é a de uma qualidade de vida média-baixa que ajuda a 

explicar e introduzir no jogador uma noção desse ambiente. A deterioração é muitas 

vezes um aspecto recorrente nestes modelos, muitas vezes cobertos de manchas do que 

aparenta ser humidade e/ou sujidade. Nestes modelos encontra-se presente uma ideia 

de degradação da habitação, vista pelo aspecto encontrado nas construções, que atribui 

ao espaço uma presença de uma classe social baixa, sem grandes meios para manter 
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(35) – A leitura dos ‘factos 
urbanos’ advém do estudo de 
Aldo Rossi. Ele caracteriza os 
factos urbanos como áreas de 
onde se lêem e percebem uma 
questão arquitectónica ligada com 
a perenidade e o tipo. A partir do 
momento que se reconhece uma 
constante numa área, podendo 
ser ela apenas um edifício ou uma  
zona que abarca mais que uma 
construção, englobando também 
o território na qual se inserem, 
está apta para ser considerada 
e analisada na sua qualidade de 
facto urbano.

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Ti
po

 A

Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8

Ti
po

 B
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a integridade da habitação, sendo alguns elementos notoriamente negligenciados. Estes 

modelos implantam-se maioritariamente em solo plano e a separação do solo privado 

da envolvente da casa do solo público é normalmente separada com materiais mais 

pragmáticos descrevendo um modo de vida menos ostentoso. 

Nos modelos 5,6,7,8, demonstra-se já uma maior complexidade formal, existindo 

variações altimétricas e alpendres desenhados com uma maior qualidade, surgindo 

inclusiv amente algumas implementações de colunas, bem como uma utilização de três 

ou mais águas exigindo uma compreensão mais complexa de agregação e de resolução 

de coberturas. A demarcação do solo privado surge, já muitas vezes, com a utilização 

de muros em pedra, que denotam um trabalho mais cuidado e técnico. A estes modelos 

atribui-se uma melhor qualidade de vida, a complexidade e os materiais parecem ter 

um requinte laborioso e as habitações aparentam um cuidado maior. Os modelos 7 e 

8 desta tipologia destacam-se dos restantes pois apresentam uma melhor qualidade 

de desenho, sendo por exemplo utilizado no alpendre do modelo 8 uma protecção em 

madeira que circunda o alpendre agregando as colunas, que  demonstram a utilização 

de dois materiais distintos a enunciar e a distinguir a base do fuste da coluna. Neste 

modelo observa-se ainda o acréscimo de um nível superior, provavelmente um sótão. 

No modelo 7 a entrada demonstra uma certa inspiração clássica a partir do avanço da 

cobertura sobre a entrada que forma um triângulo a demarcar a centralidade desta, 

assemelhando-se aos pórticos classicistas.

Observando os modelos 9,10,11 e 12 percebe-se uma agregação e uma estratificação 

de vários elementos, utilizando como base modelos já criados como acontece no caso 

do modelo 12 que, ao agregar novos elementos ao modelo, reformula a sua morfologia 

originando uma construção distinta e fabricando um novo modelo. Nestes modelos 

denuncia-se já o lugar para o automóvel, surgindo espaços cobertos laterais à habitação 

que denunciam e demonstram a importância que o automóvel tinha no ano de 1992 

em Los Angeles. A materialidade destes modelos varia bastante, contudo a constante 

que Aldo Rossi descreve existir na cidade encontra-se neles, permitindo assim uma 

agregação destes numa tipologia.

Destes modelos, acrescentando ao grupo o modelo 13 que, apesar de destoar em relação 

Modelo 9 Modelo 10 Modelo 11 Modelo 12

Ti
po
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a alguns componentes tal como a altura e a dimensão da habitação, compreende uma 

linguagem que demonstra um enquadramento idêntico, denota-se uma função urbana 

mais residencial. A leitura destes modelos permite auferir aqui um facto urbano ligado 

a uma construção que se observa em habitações simples e sobretudo implantadas 

caracteristicamente em situações de solo plano. Neste facto urbano compreende-se uma 

evolução dos espaços de um modo estruturado, em que as habitações correspondem a 

uma certa linguagem que as unifica e constrói uma representação de um espaço social 

muito ligado a uma cultura de elementos com poucas posses, sem grandes recursos 

para produzir mais. Através da leitura destes modelos entende-se também, para além 

de uma falta de recursos produtivos, uma falta de recursos que permitam manter as 

habitações em bom estado denotando tratar-se de uma classe social baixa e média-

baixa.

“Não se pode afirmar, nem mediante uma analise histórica, nem mediante uma 

descrição da situação, que a residência é uma coisa amorfa, pouco mais que uma zona 

cuja conversão seja fácil e imediata. A forma com que se realizam os tipos de edificações 

residenciais, o aspecto tipológico que os caracteriza, está intimamente ligado à forma.” 

Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade, 2º Edição, Martins Fontes, abril de 2001, tradução 

de Eduardo Brandão, São Paulo, pág.80.

Dá-se a possibilidade de uma compreensão da forma urbana através da leitura destes 

primeiros modelos. E como a forma urbana está ligada à forma social, à forma da 

população e dos seus ambientes, a imagem que transparece é a de uma consciência 

ligada a um tipo de evolução espacial ligada aos habitantes mais empobrecidos de 

Los Santos. Essa consciência é também lida nos modelos 14,15,16,17,18,19,20, que 

atribuem uma nova característica aos espaços em que se inserem construindo uma 

linguagem mais pura. A composição dos seus elementos denota uma procura pela 

definição dos planos que compõem o edifício. Estes introduzem também uma leitura de 

uma arquitectura comunitária, ou pelo menos de uma agregação da comunidade num só 

elemento massificado. Não são unidades uni-familiares mas pluri-familiares. Os blocos 

organizam-se sobretudo num mesmo quarteirão de dimensões mais vastas e os acessos 
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(36) – Os sinais de apropriação 
doméstica aqui descritos referem-
se a objectos do uso quotidiano 
doméstico, como estendais de 
roupa, como observado nas 
figuras 32 e 33

a cada bloco são resguardados das vias, estabelecendo espaços intersticiais onde não 

é raro observar-se sinais de apropriação espacial doméstica.(36) Estes modelos têm uma 

forte presença na estrutura urbana. O modelo 15, reproduz-se em três locais da área 

metropolitana de Los Santos e é um espaço utilizado em quatro missões distintas.  

Nos modelos 21 e 22 essa leitura é também visível, talvez ainda mais devido à organização 

e formulação da construção num agregado de quatro habitações individuais, cercadas 

por um muro e voltadas para o pátio interior e comum a todas elas. Nestes modelos 

existe ainda uma introdução do elemento do arco. A incorporação destes elementos na 

linguagem dos modelos revela um sistema e um método que liga a arquitectura de Los 

Santos a uma de estilo mediterrânico. Desta ligação compreende-se uma atribuição de 

‘tipos’ de Los Angeles também eles relacionados com uma linguagem mediterrânica 

associada certamente a uma experiência construtiva com uma ascendência colonialista.

Estes modelos vão-se repetindo maioritariamente na área Este de Los Santos, 

desenvolvendo um facto urbano caracteristicamente encontrado em Los Angeles, o 

subúrbio.

Os modelos 23 e 24 apresentam uma quebra tipológica com a encontrada anteriormente 

introduzindo uma nova tipologia, uma nova constante formal. Aparentam representar 

habitações plurifamiliares, contendo entre dois a três pisos, com espaço de garagem 

e diferenciação de dois géneros de acesso, para o automóvel e o para o habitante. Em 

ambos os casos a entrada pedonal é demarcada pela utilização de uma escada, que 

permite pressupor que o piso ao nível do chão se destina à função de garagem. Neles 

está presente uma utilização de materiais similares, sendo a pedra e a parede branca 

um ponto comum em ambos os modelos. A textura e a imagem da pedra utilizada 

demonstra um pedra de corte recto e trabalhado o que proporciona uma mensagem ao 

jogador de uma construção mais tecnicista e qualificada.

Nos modelos 25, 26 e 27 encontra-se novamente uma construção cuja forma demonstra 

uma horizontalidade em que os edifícios se prolongam na extensão planificada do 

território e da planície, estabelecendo ligeiras estratificações e depreendendo distintas 

utilizações espaciais aplicadas ao edifício. A leitura da tipologia destes modelos revela o 

espaço que o jogador percorre construindo uma ligação entre o ‘tipo’ assimilado que fica 
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Fig.33 - Espaços intersticial no Modelo 18

Fig.32 - Espaços intersticial no Modelo 16
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(37) – A leitura do ‘tipo’ passa 
muitas vezes despercebida, 
mas ela é de facto apreendida. 
A constante numa série de 
modelos, apesar de poder ser 
difícil de encontrar compreende-
se sempre de um modo vago, 
tal como Quatremere de Quincy 
afirma, mas ela é de facto 
compreendida, e embora no 
percorrer dos espaços essa 
constante não seja materializada 
no pensamento aquando o 
momento de observação ela está 
de facto implícita e presente.

interiorizado na sua mente de um modo por vezes imperceptível mas que desperta uma 

consciência tipológica no espaço.(37) 

Nos modelos 28 e 29 constata-se a ideia tipológica de dois edifícios unificados por um 

espaço intersticial e uma linguagem mais fresca, lida a partir da implementação de 

alguns elementos como a materialidade aplicada e a cor, bem como uma maior abertura 

de vãos, sendo também visíveis algumas destas qualidades no modelo 30.

O modelo 31, apresenta uma tipologia comercial à qual são introduzidas alterações 

morfológicas que contribuem para o quebrar de uma certa monotonia passível de ser 

lida caso essas modificações não sucedessem. 

Estes modelos, do 14 ao 32, implantam-se também sobretudo numa topografia plana, 

tal como acontecia nos modelos do 1 ao 13, sendo estes, no entanto, introduzidos 

sobretudo na parte Oeste de Los Santos. Assim a análise dos modelos encontrados, 

do 1 ao 32, conclui haver uma intenção clara de tipologias com as quais o jogador 

relaciona/associa uma arquitectura de planície. Esta ideia gera-se não tanto por uma 

enfatização destes modelos repetidos no espaço urbano, mas pelo facto de eles estarem 

distribuídos de um modo a que não se perceba a sua repetição para evitar uma leitura 

monótona do espaço por parte do jogador. Apenas com um olhar atento se percebem 

estas repetições, mas mesmo ao olhar desatento elas insinuam-se e instalam-se no 

subconsciente do jogador criando a noção construtiva e tipológica dos espaços de Los 

Santos e através da percepção desses modelos existentes em certos espaços da cidade 

gera-se uma atmosfera espacial. 

O litoral Sul de Los Santos apresenta uma morfologia e uma estrutura que se distingue 

da encontrada no interior. Constituindo uma área maioritariamente residencial, com 

habitações de dois ou três pisos, o tipo é constituído por vários modelos distintos, não 

repetidos. As habitações produzem um jogo de sombras através de avanços e recuos de 

planos de fachadas e implantam-se em linha com a orientação da praia, estendendo-se 

ao longo da costa e formulando uma barreira entre a Los Santos Expressway e a praia. 

Nesta linha que define a extensão das praias Sul de Los Santos, são raros os modelos que 

se repetem, sendo cada casa única, apesar de transparecer uma tipologia de habitações 

de formas puras e frescas(38). No entanto, ao afastar-se da beira-mar, numa exploração 
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(38) – a utilização da palavra 
fresca é atribuída no sentido de 
uma procura pela forma leve que 
transporta e cria uma imagem 
de um espaço fresco no sentido 
atmosférico.
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(39) – a referência a Banham e 
ao estudo sobre Los Angeles de 
modo a compreender como os 
modelos e a ideia de ‘tipo’ de 
Aldo Rossi se enquadram numa 
concepção imagética da estrutura 
definida por Banham.

pelos locais mais interiores do litoral Sul e da costa Este, descobrem-se novamente 

novos modelos repetidos que transparecem uma mesma imagem de um ambiente 

leve e relaxado. A partir desses modelos repetitivos é visível a frequente utilização do 

uso do arco e da abóbada como elementos relevantes nas construções destas zonas. 

Alpendres e pérgulas que pretendem sombrear a casa e trazer um arejamento adicional 

às habitações e às suas entradas. Esta arquitectura, relembra a arquitectura revivalista 

colonial espanhola que Banham lê e observa em Los Angeles, lendo-se pontualmente na 

cidade de Los Santos.

“Another confusing aspect of their impact is this: not only does this excellent domestic 

architecture not enjoy the kind of cultural support and background of building tradition that 

have been thought essential to modern architecture  but visibly it does enjoy the support 

of an influence and a tradition that would normally be thought positively harmful - the 

Spanish Colonial Revival.” Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 

2009 Edition, pág.42

“Whatever man has done subsequently to the climate and environment of Southern 

California, it remains one of the ecological wonders of the habitable world. Given water to 

pour on its light and otherwise almost desert soil, it can be made to produce a reasonable 

facsimile of Eden. Some of the world’s most spectacular gardens are in Los Angeles, 

where the southern palm will literally grow next to northern conifers, and it was this 

promise of an ecological miracle that was the area’s first really saleable product - the ‘land 

of perpetual spring’ ”, Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 

2009 Edition, pág.13 (39)

Nos modelos encontrados na costa Sul - 33,34,35,36,37 - é perceptível uma procura 

pelos materiais leves, com grandes vãos abertos para deixar a luminosidade entrar, 

alpendres com notações de utilização do arco e mesmo da cornija e pilastra. As próprias 

cores observadas são suaves e claras, em contraposição com algumas encontradas 

nos modelos anteriores, escuras e opressivas. Os materiais, que remontam à cerâmica, 

telha e tijolo, e à madeira, definem uma imagem ligada aos estilos mediterrânicos onde 
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(40) – Esta noção do ‘tipo’ 
estabelecido através da 
perenidade da constante incutida 
no principio de uma cidade 
encontra-se explicada por Aldo 
Rossi na sua Autobiografia 
Científica, no seu juízo sobre o 
que forma a identidade da cidade.

o clima é ameno e agradável. Deste modo a arquitectura enquadra-se em Los Santos 

demonstrando um padrão climático quase tropical. Esta representação feita em Los 

Santos, não só de uma tipologia encontrada nos espaços como também de um clima 

específico, demonstra a importância do lugar e do tempo na definição do ‘tipo’ e da 

sua ideia. Aldo Rossi fala do lugar como o ‘locus’, o “facto singular determinado pelo 

espaço e pelo tempo”, que conduz e determina o ‘tipo’. O ‘tipo’ está ligado à constante 

construída e perene do início da cidade(40), e esta, por sua vez, relacionada com o locus. 

O ‘tipo’ compreende-se numa construção interdependente com o sítio e o tempo.

“Já aludi, várias vezes ao valor do ‘locus’, entendendo com isso aquela relação singular 

mas universal que existe entre certa situação local e as construções que se encontram 

naquele lugar. A escolha do lugar tanto 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.” Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade, 2º Edição, Martins 

Fontes, abril de 2001, tradução de Eduardo Brandão, São Paulo, pág.152.

Estes modelos, encontrados de forma mais consistente nas edificações da zona sul de 

Los Santos demonstram, assim, uma ligação mais dada ao revivalismo colonial. Na 

margem Este, no entanto, os edifícios apresentam um outro género, mais ‘moderno’, 

de formas mais puras, com jogos de sombra e integração de novos materiais, bem 

como blocos habitacionais construídos em altura, demonstrando, já não uma lógica 

de continuidade horizontal da costa, mas sim uma imposição altimétrica no território. 

A própria topografia já não é tão regular, existindo grandes declives que resultam na 

implantação destes edifícios em altura como uma maneira de demonstrar uma estrutura 

urbana a dominar o seu território. Os modelos 39,40,41, demonstram uma tipologia 

de construção que opta pela utilização de elementos puros e rectos, bem como uma 

utilização cuidada da materialidade da pedra e de outros elementos não tão presentes 

e raramente encontrados, como o azulejo, (modelo 41). Nos modelos 42,43,44, a 

tipologia que se constata é a de uma construção em altura onde prevalece uma lógica 

de um acesso central aos apartamentos que sugere a utilização das varandas, sendo 
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este o elemento diferenciador dos modelos em que as varandas e a sua concretização 

assumem distintas formas, métodos e materialidades.

A noção dos modelos de arquitectura encontrados nos espaços costeiros de Los Santos 

leva o jogador a uma compreensão tipológica da cidade de Los Angeles, dos seus próprios 

modelos arquitectónicos e denota também uma distinção entre estes modelos e os 

encontrados no interior, implantados em território planificado e extenso. Essa distinção 

leva a um entendimento do espaço urbano no qual cada modelo é implementado e 

situado construindo um ambiente imagético. No lugar em que os modelos transparecem 

a imagem de um espaço de clima ameno, o jogador sente um ambiente menos hostil e 

mais relaxado, por vezes quebrado com a violência implementada no jogo e opondo-se 

a esse sentimento. Essa noção de ruptura percebe-se na contraposição entre acção e 

o espaço dessa acção, no qual os modelos transmitem uma imagem diferente daquela 

que a acção narrativa transmite. Essas contradições entre o que o espaço demonstra 

e o que o jogo constrói sobre ele surgem na narrativa e serão mais à frente referidas.

A noção de distintos tipos que seguem uma lógica estrutural associada ao lugar em 

que estão implementados desvenda uma parte de Los Angeles, e na análise que se foi 

efectuando ao percorrer livremente a cidade de Los Santos encontram-se mais modelos 

que originam novas tipologias associadas a um novo local topográfico e geográfico.

Ao percorrer as colinas de Los Santos essa nova questão tipológica implementa-se. São 

a zona de Los Santos que mais arquitecturas distintas apresentam. Aqui apresenta-se 

uma clara divisão tipológica, sendo que nas colinas a Oeste o afastamento da estrutura 

linear e ortogonal da cidade permite-lhe estabelecer novas experiências formais e criar 

novos estilos. Nas colinas a Este observam-se estilos muito semelhantes à arquitectura 

da costa, observando-se modelos iguais inseridos nesta zona da cidade (modelo 33 

e 34) facto ligado ao tipo de habitações pertencentes à etnia latina, assim como às 

influências coloniais.

Em Las Colinas, zona Este das Colinas, as habitações apresentam uma regularidade 

mais marcada  que segue uma regra de implantação com uma relação de contiguidade 

entre si. No entanto, à medida que nos afastamos do centro da cidade, as implantações 

começam a assumir a estrutura observada em Mulholand e Richland, onde as edificações 
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(41) – Ao chegar-se ao limite 
construído, a Norte de Las Colinas, 
há uma série de construções 
pobres, de carácter temporário, 
como roulottes, indicadores de 
um crescimento urbano que se 
encontraria em desenvolvimento 
neste ponto.(fig.34)

se dispersam. A diferença entre os dois lados Norte de Los Santos está sobretudo na 

condição da habitação, no seu estilo, na sua escala, nos seus materiais, e na forma 

como os seus materiais são apresentados e trabalhados.(41)

A partir dos modelos encontrados ao longo desta estrutura das Foothills, em Richman e 

Mulholand há uma maior variedade tipológica, onde a linguagem assume distintos estilos, 

verifica-se  a existência de  uma coerência tipológica no modo como as edificações se 

implantam e a sua relação com a topografia, variando entre: adaptada e estratificada 

em cotas, adaptando-se ao terreno e acompanhando-o; projectadas sobre o terreno, 

estabelecendo apoios por pilares no chão, ou em consola; encastrada no terreno, 

estabelecendo uma relação com ele a dois níveis distintos; impositiva, estabelecendo 

grandes escavações e aterros de modo a produzir um planalto artificial.

Estes modelos tipológicos de relação com o terreno têm, como descreve Banham acerca 

de Los Angeles, uma directa influência das Plains (planícies) e do hábito construtivo que 

se havia desenvolvido em implantar os edifícios em terrenos planos, isto leva a uma falha 

na tecnologia e nos meios para construir habitações em inclinações íngremes, o que leva 

a uma planificação imposta sobre as colinas e a topografia. Esta descrição é, em certa 

medida, observada nas colinas de Los Santos. 

“More than this, steep foothill sites demand a building technology that is out of step 

with what is increasingly normal in Los Angeles today. Whether it is the crudest dingbat 

or something much more sophisticated, the Angeleno house of the sixties has tended the Angeleno house of the sixties has tended 

to be the house of a plainsman, not a mountaineer. The economics of its structural to be the house of a plainsman, not a mountaineer. The economics of its structural 

technology imply a flat building-surface, not a sloping one; and those economics are technology imply a flat building-surface, not a sloping one; and those economics are 

demanding enough to ensure that the site will be a flat one by some means or other.demanding enough to ensure that the site will be a flat one by some means or other.” 

Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition, pág.103

Em todos estes modelos (45/59) lê-se um engenho na linguagem e uma tecnologia 

construtiva elevada, não patente em outros lugares de Los Santos. Eles situam-se 

somente em Richman e Mulholand e revelam uma parte de Los Santos que está acima 

da qualidade e das possibilidades da população desvelando modelos arquitectónicos de 

estilo classicista e desenvolvimentos tecnológicos de estrutura leve de fixação à encosta 
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Fig.34 - Parque de Roullotes em Las 
Colinas 
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topográfica. Os modelos 45,46,47 demonstram uma complexa interdependência com o 

solo íngreme, ajustando-se e fragmentando-se em blocos que se adaptam ao terreno e 

implantam-se em cotas distintas jogando com as altimetrias. Apesar disso, existe uma 

distinção entre estes modelos no tipo de linguagem utilizada: no modelo 45 é utilizado 

um jogo do ângulo recto e da curva; no modelo 46 existe uma ligação com os modelos 

de 1 ao 13 e  o modelo 47 demonstra já uma arquitectura pensada a partir de planos e 

da enunciação destes na construção da habitação.

Os Modelos 48, 49, 50 partem de uma ideia similar ao modelo 47 embora de forma 

mais acentuada no plano de projectação sobre a colina sendo fixados com pilares e 

impondo uma certa noção de planificação da colina.

Os modelos 51, 52, 53 demonstram uma completa diferenciação no método de interacção 

com o terreno pois encastram-se no terreno impondo uma topografia inexistente. Essa 

imposição é também lida nos modelos 54, 55, 56, 57, em que uma planificação é 

imposta ao terreno. Estes modelos apresentam também distintas linguagens que 

reportam para um elitismo social transmitido pelas formas e os materiais utilizados, 

principalmente no modelo 54 em que elementos clássicos como o arco, a elevação da 

habitação num embasamento, a lógica da simetria axial e mesmo a utilização de dois 

elementos cilíndricos descrevem uma habitação de carácter social alto. Nos modelos 58 

e 59 lê-se novamente a habitação que se projecta sobe o terreno mas apresentam uma 

ambiguidade de leveza procurada nessa projecção e massificação na utilização de dois 

ou mais pisos.

“The common solution for a long time has been to create a framed substructure of some 

sort, with supporting posts and tiles and ‘deadmen’ to fix it back to the slope behind 

and stop the whole affair sliding. Craig Ellwood’s Smith house on Crestwood Drive is a 

classic of this kind of solution, because the flat-floored single-storeyed house is integrated 

with the supporting frame below, a common steel structure continuing the bay-system 

of his customary glass-box aesthetic down to the footings on the slope and leaving the 

space underneath wide open. A more or less equivalent solution in wood, integrating 

the sub-frame with the architecture above, can be seen in the Seidenbaum house off 

Mulholland Drive, designed by Richard Dorman, and much of the supposed eccentricity 
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(42) – Nesta zona de Los Santos 
compreende-se uma maior 
ligação com o solo íngreme 
refutando em parte uma ideia 
de uma arquitectura somente de 
cariz plano e horizontal vista por 
Banham. Os edifícios demonstram 
uma apropriação das cotas 
construindo uma implantação 
adaptada e correlacionada com a 
paisagem.(fig.35)

(43) – o elemento referido 
encontra-se repetido nas 
habitações desta zona que invade 
o espaço público do passeio. 
Este assemelha-se a um pórtico 
com colunas, escadas e frontão 
relembrando uma característica 
clássica referente a uma zona 
mediterrânica.(fig.36)

of the domestic architecture of John Lautner is traceable to the attempt to solve this kind 

of problem - his famous Chemosphere house  (also off Mulholland) standing on its single 

concrete column is a very reasonable and well worked out solution, given the forty-five 

degree slope of the site. Alternatively, the un-thought-out solution - if solution it is - simply Alternatively, the un-thought-out solution - if solution it is - simply 

takes a standard developer’s tract-house and perches it in mid-air on steel uprights, a takes a standard developer’s tract-house and perches it in mid-air on steel uprights, a 

surreal image of plainsmen’s houses apparently airborne and detached from earth which surreal image of plainsmen’s houses apparently airborne and detached from earth which 

can be seen to good (or ludicrous) effect on the San Fernando side of Coldwater Canyon, can be seen to good (or ludicrous) effect on the San Fernando side of Coldwater Canyon, 

in Laurel Canyon, and elsewhere.in Laurel Canyon, and elsewhere.” Reyner Banham, “Los Angeles: The Architecture of 4 

Ecologies”, Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition, 

pág.103/104

Os modelos de Las Colinas apresentam uma maior ligação ao terreno, sendo mais 

próxima de uma arquitectura de encosta, onde se integram e instalam em distintas cotas 

construindo uma imagem distinta do resto da cidade. As habitações neste ponto citadino 

produzem uma paisagem de diversas altimetrias que se estabelecem logo a partir do 

sopé da colina e se vão espraiando como se observa no modelo 68(42). Nesta localização 

domina o uso misto de cobertura plana e inclinada, sendo recorrente ver-se implantados 

terraços nas cotas superiores das casas (35/66/67/68). As edificações individuais de 

um único bloco têm uma altimetria baixa (sendo por vezes possível alcançar o seu topo 

com um salto da personagem). A linguagem das massas construídas demonstra um 

uso frequente de vãos nas fachadas com a utilização de arcos de volta perfeita, arcos 

abatidos, bem como cornijas (35), e as habitações nesta localidade têm um elemento 

característico recorrente nas suas entradas.(43) 

As habitações desenham-se numa lógica de aproximação a uma arquitectura 

mediterrânica, mas em certos modelos inseridos neste contexto, além de se denotar uma 

pobreza, percebe-se também um estilo de habitação reduzida e de uma estandardização 

dos elementos (60/61/62/63/64/65). O ‘tipo’ encontrado nestes modelos parece 

apresentar uma cidade em crescimento, uma área que começa a urbanizar-se, 

demonstrando, provavelmente, uma ideia de Los Angeles e do seu crescimento urbano 

na década de 90.

A identidade dos espaços divide-se, a partir dos modelos, entre Las Colinas do lado Este 

Modelo 66 Modelo 67 Modelo 68

Ti
po
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Fig.35 - Vista de Habitações em Las 
Colinas, Los Santos

Fig.36 - Pórtico das 
habitações em Las Colinas
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(44) – GTA:SA é um jogo focado 
no espaço urbano e, infelizmente, 
esse foco é denotado na coerência 
entre os espaços interiores e 
exteriores das habitações que o 
jogador consegue adquirir. No 
caso da Stahl house é evidente 
esta discrepância sendo que 
o espaço interior é formulado 
e organizado de uma maneira 
totalmente desligada da forma 
exterior. A forma interior do 
espaço da Stahl House forma 
um espaço interior impossível de 
se inserir no desenho da forma 
exterior.

e Richman e Mulholand do lado Oeste. Esta divisão estabelece duas identidade distintas 

em relação à classe social e cultural das colinas, relegando o domínio sobre a cidade 

para a zona Oeste, onde se lêem ícones que demonstram a exploração da vista  de Los 

Santos que se tem desses pontos, sendo que um desses ícones uma habitação passível 

de ser adquirida (Stahl House).(44)

A leitura dos ‘modelos’ arquitectónicos constrói uma imagem do ‘tipo’ ligado ao estado 

físico da cidade mas outros géneros de modelos que também fazem parte da estrutura 

que compõe a imagem física da cidade, as pessoas, e a imagem sonora da cidade são, 

no entanto, observados e encontrados.

Modelo 69
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Pessoas e Sons como Tipos e Modelos

Os elementos tipológicos não se ficam somente pelos elementos construtivos e 

arquitectónicos. Ao jogar em Los Santos outros elementos acrescentam-se aos edifícios 

na sua componente de ‘tipologia’ encontrada através de uma execução de determinados 

modelos. Essa execução é tanto física e estática como no caso dos edifícios, como 

mutável e dinâmica, como no caso dos carros, dos animais e, um dos elementos mais 

importantes de qualquer cidade, dos seus habitantes. No entanto a cidade não vive só 

dos seus elementos materiais e físicos, às pessoas e à cidade estará sempre associado 

um elemento imaterial em constante mutação, o som. O som da cidade é um dos 

elementos mais representativos do espaço urbano sendo um dos componentes urbanos 

desde cedo tratado pela arte, nomeadamente do cinema.(45)

Apesar de Rossi valorizar a arquitectura e o espaço sobre as pessoas e o acontecimento, 

é certo que sem eles qualquer cidade passaria a ser uma cidade morta, uma cidade sem 

significado ou utilidade. Tal como Henri Lefebvre afirma, em “The Production of Space”, 

“space is social morphology: it is to lived experience what form is to the living organism, 

and just as intimately bound up with function and structure “e se o ‘social’ está definido 

pelo homem, pelo habitante e pelas suas acções, o habitante faz parte da identidade 

e constrói parte da imagem da cidade. A definição de um espaço e do seu ambiente é 

causado pelo habitante que deixa as suas marcas nessa interacção social, construindo 

a cidade.

Essa interacção social parte também de um princípio e leva a uma criação de um estilo 

ambiental com distintos habitantes. É um facto que distintas origens geram, naturalmente, 

distintas maneiras de actuar e de interagir com o espaço, originando uma construção 

social diferente entre uns e outros. Essa diferença reflecte também uma experiência 

urbana que é sentida em Los Santos onde, através da visualização e da compreensão e 

percepção de diferentes estilos de personagens, se observam espaços diferenciáveis e 

formulam diferentes ambientes sociais, monetários, construtivos e habitados.

Em Los Santos é possível entender também a importância dos habitantes e do seu 

papel na representação de um contexto imagético qualquer. O residente, sendo o actor 
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(45) – o som é objecto de estudo e 
de representação cinematográfica 
desde os tempos do cinema 
mudo, sendo que o som não era 
representado em som, mas pelas 
acções ou reacções dos actores a 
ele. O tratamento do som urbano 
tem vindo a ser desenvolvido e 
a ser trabalhado pelo cinema no 
decorrer dos anos. 
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(46) – imagem de som refere-
se não a uma noção visual 
do som, mas a uma noção 
do imaginário, da mente, que 
pertence à constituição de uma 
ideia associada a um lugar, mais 
do que somente as propriedades 
visuais do mesmo.

principal dos espaços da cidade, representa assim o próprio espaço, da mesma forma 

que se um actor desempenhasse sempre o mesmo papel num mesmo espaço passaria 

a ser associado à imagem do lugar. Na análise levada a cabo foram sendo observados 

modelos de personagem, e tipos de personagem que frequentam os espaços citadinos 

de Los Santos que conferem ao lugar uma ideia da população habitante de Los Angeles. 

GTA: SA constrói além de uma imagem arquitectónica da cidade, uma imagem dos 

habitantes dessa cidade, das suas características e das suas vivências, e do som 

que caracteriza uma imagem de som(46) de um determinado lugar. Ao observar as 

personagens urbanas que são inseridas e os locais que mais frequentam, uma imagem 

do espaço é formulada. De notar que estas personagens têm também, para além de 

diferentes características corporais, estilos de vestuário, de falar, de andar e de actuar 

que se percebe estarem ligados a uma época e a um tempo específico. Estes elementos 

foram alvo de um levantamento e um estudo no tempo de produção por parte da equipa 

técnica dos produtores de GTA.

“We have a full team of researchers in New York, which is a constant help. There’s the 

usual Rockstar attention to details which, well, borders on madness. We have various 

people involved in the project externally who are very clued up in this area. The guys in 

New York also supplied us with literally thousands of character photographs and also sent 

across loads of footage from all sorts of sources for us to study. And of course, as always, 

we obsess over any relevant films.” Aaron Gaburt,  in “Rockstar Speaks: The Art of GTA 

San Andreas”, escrito por Patrick Garratt, publicado por Eurogamer, 12 Julho 2004.

Constata-se uma variedade de personagens urbanas que habitam o mundo virtual de 

San Andreas, 89 em Los Santos, e a partir delas depreende-se uma grande variedade de 

estilos e uma sociedade multi-cultural. Observam-se personagens com características de 

ascendência asiática, africana, europeia e latina, o que permite caracterizar Los Santos 

como uma cidade multi-cultural, reportando este facto em si para a cidade de Los 

Angeles. Para além desta caracterização da população de Los Angeles através do jogo é 

possível entender-se uma caracterização populacional no espaço urbano e atribuir certas 

localizações a certas etnias, onde estas constantemente se observam. Elas ajudam a 
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(47) – As falas referidas e 
aqui enunciadas referem-se a 
conversações recolhidas no âmbito 
do jogo, que tanto se dirigem 
directamente para o jogador como 
para outra personagem qualquer 
incorporada no jogo. No caso das 
áreas aqui referidas relacionadas 
com o Gueto ouve-se falas do 
seguinte género:
- “What’s up CJ?”
- “Have you been puttin’ some 
work for your hood lately?”
- “Groove Street for Life!”

definir o ambiente espacial e é também através dos estilos que nos são apresentados 

por estas personagens que o ambiente espacial é transmitido.

Analisando as personagens percebe-se uma diferença entre estilos e classes. É possível 

ver-se em Glen Park, Idlewood, Little Mexico, Unity Station, El Corona, Willow Field, 

Ganton, East Los Santos e Jefferson, personagens recorrentes que apresentam um 

aspecto mais desleixado, sendo maioritariamente visíveis elementos de uma comunidade 

afro-americana, muitos deles pertencentes a facções de gangues que dominam e 

controlam certos territórios urbanos. É nestas áreas que se inicia o jogo e é com este tipo 

de personagens que Carl é enquadrado. A população destas zonas demonstra também 

um porte mais hostil nas reacções que tem face a determinadas situações, o tráfego 

automóvel aparenta uma maior agressividade, e se o jogador der início a uma querela 

com um personagem nesta zona a resposta tende a ser uma confrontação, enquanto em 

algumas zonas a reacção é a fuga ou o medo. Nesta zona, o sistema de sons produzido 

pelo jogo revela também um ambiente mais agressivo, sendo várias vezes audíveis 

armas a serem disparadas, sirenes policiais e um constante buzinar que anuncia um 

tráfego mais agressivo. As falas das próprias personagens demonstram uma abordagem 

interrelacionada com os gangues e o sistema de domínío territorial étnico.(47)

Já nas áreas de Downtown Los Santos, Commerce, Pershing Square, Conference 

Center, Market, Sunrise, Vinewood, Rodeo, Richman e Mulholand são pessoas com 

características maioritariamente caucasianas e asiáticas. Aqui figura um estilo de roupa 

mais formal, a forma de andar das personagens apresenta um porte mais recto e direito, 

o que caracteriza um estrato social que cuida da imagem e aparenta um estatuto mais 

elevado nestas áreas, revelando ao jogador um enquadramento social da população de 

Los Santos. Estas personagens urbanas demonstram uma caracterização onde pode 

ser estabelecida uma ligação com o mundo das artes e do empreendedorismo, para 

além de directas relações com o mundo cinematográfico e musical através das falas das 

personagens.(48)

Santa Maria Beach, Verona Beach, Verdant Bluffs, Playa del Seville e East Beach 

apresentam personagens encontradas unicamente nestas áreas, com uma indumentária 

relaxada, caracteristicamente balnear, trajando fatos de banho, calções, óculos de sol 

(48) – A referência ao cinema 
nestas áreas, e ao mundo do 
espectáculo é uma noção atribuída 
pela imagem das personagens 
que aqui vigora e fortalecida pelas 
falas que decorrem:
- “My last movie was incredible!”
- “You’d look amazing in my next 
movie.”
- “I hit the disc record with my new 
album.”
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(49) – as falas apresentadas 
nestas zonas revelam uma forte 
presença da mentalidade de um 
corpo trabalhado e definido, bem 
exercitado e constiíuido:
- “Have you ever worked out?”
- “She was a surf princess dude!”
- “Nice Tattoo man!”
- “You’ve got to hit the gym”

e bikinis. Para além deste tipo vêem-se também personagens trajadas para praticar 

desporto, como jogging, patins, ou mesmo com mochilas de campismo. A noção ambiental 

que estas personagens atribuem ao espaço é uma de relaxamento e despreocupação, o 

jogador sente, a partir da imagem que estas personagens criam, uma descontracção e 

um certo alívio do stress causado pela história e pela acção estonteante que a narrativa 

do jogo impõe. Em Los Santos, sobretudo na sua costa, implementa-se uma mentalidade 

ligada à boa forma física revelada pelas personagens a praticarem desporto bem como 

as falas que se fazem ouvir no percorrer destes espaços pelo jogador. Elas demonstram 

uma ideia de uma comunidade ligada à beleza corporal e à definição muscular.(49)

Em Los Santos existe, como foi referido, a forte presença de uma cultura hispânica. 

As frequentes guerras territoriais entre os EUA e o México pelo território Californiano 

implementaram uma cultura de forte raiz hispânica nas zonas de Los Angeles, 

principalmente no seu Norte. Tendo isso em mente a percepção de uma cultura 

hispânica no Norte de Los Santos, nomeadamente em Las Colinas, Los Flores e parte de 

East Beach e East Los Santos, representa uma população encontrada em Los Angeles, 

como parte de uma cultura histórica que se lê através da implementação de tão díspares 

modelos de personagens urbanas em Los Santos. Essa representação demonstra como 

os habitantes se incorporam numa ideia de constante atribuída e identificada, como 

os costumes e as tradições encontradas no espaço, contribuem na própria construção 

espacial e na sua evolução, passando também eles a serem figurantes na construção 

da imagem de um determinado lugar, eles fazem também parte da ‘imagem constante’.

Os dados de jogo, a construção e a estrutura dos elementos visuais que compõem a 

cidade virtual de Los Santos demonstram, não só um cuidado no estudo e análise pelos 

seus produtores, mas também uma percepção do que significa a imagem da cidade. É 

através de certos elementos que a identidade da cidade é percebida, e essa identidade 

assume um lugar na memória dos jogadores.

É através da repetição de alguns modelos que a concepção espacial gera uma imagem 

reflectora de uma outra identidade. Ao encontrar os modelos num jogo e compreender 

o ‘tipo’ do qual eles fazem parte, compreende-se parte da produção imagética virtual 

que assume uma representação do real. A inserção de um sistema modelar representa 
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uma ideia de enquadramento construtivo, mas com a necessidade de adaptação e com 

permeabilidade suficiente para existir uma flutuação entre os modelos repetidos. Isto 

é, embora se consiga ler que uma construção ou pessoa, num jogo, são criados com 

base num tipo e cujo modelo se repete mais que uma ou outra vez no espaço, eles não 

devem ser exactamente iguais e nunca o são. A ideia de monotonia é um dos problemas 

a que uma produção modelar repetitiva é propensa e para tal é necessário desenvolver 

um método que destrua essa monotonia, mantendo a ideia de modelo repetido. Fazendo 

referência a um outro jogo, “Uncharted2: Amoung Thieves”, compreende-se que esse 

trabalho corresponde à possibilidade de incorporar nos modelos alterações em termos de 

escala, localização e agregação ou desagregação de novos elementos que possibilitam 

transmitir uma imagem ao jogador de estar sempre a observar modelos distintos do 

mesmo ‘tipo’.

“in the Shambala level, which is the big ending of the game, the big lost city, the lost 

city of Shangri-La.(…) we had to come up with a modular system. We’ve got to have this 

immense city, but it also has to render at 30 frames per second. So you have a lot of 

instances, which is repeatable geometry. It came up with kind of like a simple modular It came up with kind of like a simple modular 

system that you can have half a dozen pieces, but if you arranged them in the right way, system that you can have half a dozen pieces, but if you arranged them in the right way, 

you wouldn’t notice that it was so few pieces.you wouldn’t notice that it was so few pieces. You’d just be: Oh! Look at this amazing 

city.” Robh Ruppel, “Uncharted 2: Amoung Thieves – Behind the Scenes series”, 12 de 

Outubro de 2009.

Esta compreensão de uma utilização metodológica de modelos que compreendam 

uma tipologia observada num cenário real posteriormente transposta para um cenário 

virtual, no qual são aplicadas narrativas, histórias e objectivos de jogo que prendem 

os jogadores ao ambiente virtual, está presente em GTA. Através da assimilação dos 

modelos encontrados em Los Santos os jogadores passam a perceber a tipologia de Los 

Angeles, e nas tipologias encontradas nos modelos de Los Santos depreende-se uma 

lógica de construção ligada a uma ideia de estrutura plana. 

Voltando ao ‘tipo’ e à fonte, com a construção de modelos assentes em ‘tipos’ retirados 

de Los Angeles, Los Santos constrói uma imagem arquitectural e ambiental específica. 
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Essa leitura de ‘tipo’ encontrado no ‘locus’ de Los Santos define certos factos urbanos 

interligados imageticamente a uma estrutura. A qualidade desses factos urbanos seria 

a capacidade de catalisarem uma evolução urbana. Ora, em Los Santos a cidade em 

si não evolui, não muda nem se transforma, estando fixa num ponto cronológico muito 

específico. É visível e possível verificar, no entanto, que a partir da leitura do ‘tipo’ 

se encontra uma enunciação da ideia de facto urbano em Los Santos, e dela se lê a 

capacidade evolutiva de Los Angeles. Se se consegue observar e apreender um ‘tipo’ na 

cidade, denota-se e está-se a afirmar que existe uma certa continuidade e perenidade 

ideológica por detrás da estrutura urbana, ou seja, Los Angeles é visto pela sua recriação 

-Los Santos - como uma cidade incorporada numa estrutura, que se consegue ler pela 

sua ‘imagem constante’. Esta noção de uma estrutura construtiva temporalmente foi, por 

muitos, negada a Los Angeles. Reyner Banham prova no entanto que Los Angeles tem 

de facto uma estrutura e que ela consegue ser explicada e compreendida, demonstrando 

através da sua obra uma estrutura urbana interligada com a sua infra-estrutura e a sua 

topografia, da qual originam as suas Ecologias.
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Alçado B - Alçado Fotográfico de Los Santos - Todas as Ecologias de Los Santos



LOS SANTOS: A ARQUITECTURA DAS 4 ECOLOGIAS

“A city seventy miles square but rarely seventy years deep apart from a small downtown 

not yet two centuries old and a few other pockets of ancientry; Los Angeles is istant Los Angeles is istant 

architecture in an instant townscapearchitecture in an instant townscape. Most of its buildings are the first and only st:ructures 

on their particular parcels of land; they are couched in a dozen different styles, most of them 

imported, exploited, and ruined within living memory. Yet the city has a comprehensible, 

even consistent, quality to its built form, unified enough to rank as a fit subject for an 

historical monograph.”, Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 

2009 Edition, pág.3

A construção de Los Santos contém em si uma dificuldade acrescida, ou uma pretensa 

falta de uma qualidade. Esta está ligada com a hipótese, designada por muitos 

estudiosos tal como Bernard Henri Levy, de que Los Angeles não tem estrutura urbana. 

Los Angeles é tida muitas vezes como uma anti cidade, uma cidade sem estrutura e de 

difícil compreensão histórica e formulação urbana.

“For after all, what must be true for a city to be legible?

First, it has to have a center. But Los Angeles has no center. It has districts, neighborhoods, 

even cities within the city, each of which has a center of some sort. But one center, 

one unique site as a point of reference for that law of isonomy the Athenians believed 

was the principle behind every city, a hub or focus with which the inhabitants of Beverly 

Hills, Hollywood, Venice, Chinatown, Koreatown, Little Saigon and Little Tokyo, Malibu, 

Inglewood, Pico Union (and I could go on, since Los Angeles officially numbers eighty-four 

neighborhoods, where 120 languages are spoken), could have a relationship at once 

distinct and regular--nothing like that exists in Los Angeles.” Bernard-Henri Levy, Road 

Trip Part: II -  What would Tocqueville say? A journey continues, from Seattle to San Diego 

via Alcatraz and an obesity clinic , in The Atlantic, Junho 2005

A definição e o reconhecimento de uma cidade a partir da ideia de um centro urbano ao 

redor do qual a cidade se desenvolve é sem sombra de dúvida simplista e limitadora, 
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por ventura ela deve-se muito à ideia de cidade europeia, à ideia de ‘trad city’ definida 

e descrita por Banham. Essa ideia não se consegue aplicar nem se enquadra em 

inúmeras cidade, tanto americanas, como asiáticas, e em Los Angeles ela não se pode, 

de todo, correlacionar. Los Angeles não se pode observar e analisar à luz de um conceito 

próprio e limitado de qualificação de cidade como é a existência de um núcleo urbano. 

A inconveniência que Bernard Henri Levy lê em Los Angeles, dos vários ambientes e 

núcleos, como lhe chama, é exacerbada em Los Santos, onde o jogador percorre a cidade 

e, tal como vem sido a ser referido nos capítulos anteriores, um tecido urbano vai sendo 

construído com propriedades distintas ligado à estrutura geográfica e estrutura social e 

cultural. Tais distinções são o que de facto revela parte da identidade de Los Angeles 

e são factores absolutamente presentes em Los Santos. Coloca-se então a questão de 

saber de que modo é então possível ler-se uma estrutura urbana numa recriação de 

uma cidade sem estrutura? A necessidade de compreender se a estrutura de Los Santos 

reflecte de facto a estrutura da cidade de Los Angeles passa pela compreensão da 

estrutura da cidade real em si, e da aceitação dessa estrutura como modelo de um tipo 

a ser repetido e reproduzido, neste caso com um intuito narrativo. O mesmo seria dizer 

que Los Santos só é possível por se ler em Los Angeles uma estrutura passível de ser 

recriada e que se não houvesse qualquer estrutura urbana o mesmo sucederia na cidade 

virtual de Los Santos, e esse não é o caso.

Recorrendo aos dois modos exploratórios encontrados no jogo, e na maior parte da saga 

GTA, e através da recolha de dados como os ‘sheds’  e ícones, tipos e modelos de Los 

Santos, uma estrutura urbana começa a definir-se e a inconveniência descrita por Henri 

Levy torna-se a qualidade pela qual Los Angeles se distingue dos restantes modelos 

de cidade. Los Angeles define-se e constrói-se, como Banham estudou e escreveu, a 

partir de uma agregação de distintos ambientes e modos de operar no território que 

se unificam através de uma infra-estrutura. Los Angeles constrói-se portanto e segundo 

Banham, em Ecologias.

No seu estudo “Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies”, Reyner Banham explica 

essa estrutura num contexto de evolução territorial da infra-estrutura e dos vários 

ambientes, simultaneamente no tempo. Neste estudo de Los Angeles, Banham explica a 
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metrópole a partir de distintas Ecologias que começam a interligar-se com o decorrer da 

sua expansão no território e no tempo. Ecologia, sendo o estudo das relações dos seres 

vivos com o seu meio ambiente, é entendida neste ensaio como uma porção territorial 

que reúne elementos distintos, como topografia, fauna, flora, construção, infra-estrutura, 

população, cujas relações formam uma estrutura única, algo que a distingue do resto 

do território, uma identidade. A partir do momento em que tal identidade é observável 

estamos perante o momento em que se formula uma Ecologia.

As 4 Ecologias explicadas por Banham, Surfurbia, Foothills, The Plains of Id e Autopia, 

definem a estrutura de Los Angeles, e a identidade de cada uma está ligada à topografia 

territorial, praias, colinas, planícies. Ao chamar Arquitectura de 4 Ecologias a Los Angeles 

Banham define que existe uma construção dessas ecologias, não apenas uma evolução 

natural mas sim uma evolução induzida pelo homem.

“the four ecologies are derived first from the natural constraints on LA – its coastline, 

ridgelines, and basins – and how infrastructures fit to them.” Joe Day, Foreword to the 

2009 Edition, em Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies por Reyner Banham, 2009 

Edition, pág.xxii

Essas ecologias aplicam-se, não de modo literal, à estrutura de Los Santos. A percepção 

da estrutura urbana da cidade de Los Santos é demonstrada ao longo da narrativa, 

através de um continuado reconhecimento do espaço urbano. Essa percepção de bairros, 

praças e  ruas que se diferenciam umas das outras demonstra-se em determinadas 

porções territoriais de San Andreas mas não da mesma forma que em Los Santos. Nela 

é possível encontrar aquilo que Banham encontrou em Los Angeles, diferentes Ecologias 

que se unem e formam uma estrutura de cidade.

As Ecologias são vistas e descritas por Banham como subestruturas que formulam toda 

a estrutura de Los Angeles.

Retomaremos agora o ponto de vista geográfico para entender parte do conceito 

da criação de GTA: San Andreas. Los Santos apresenta uma estreita ligação com a 

geografia real sendo recriadas características topográficas, não só de Los Angeles, mas 

de parte do Estado da Califórnia e do Nevada. Esta ligação territorial e geográfica é dada, 
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inicialmente de um modo abstracto, num mapa geral de todo o arquipélago. Este mapa 

é o instrumento primordial do jogador para começar a compreender a estrutura urbana 

da cidade de Los Santos e do resto do mundo virtual. É dele que o jogador se socorre 

para perceber onde está e para onde tem que ir, definindo um percurso à sua escolha 

pelos possíveis caminhos ilustrados no mapa.(50) À medida que o jogador avança na 

narrativa o espaço urbano começa a ser cada vez mais familiar passando o  mapa a ser 

cada vez menos utilizado pelos jogadores como método de orientação e passam a ser 

as memórias e o conhecimento urbano, a imagem da cidade, a conduzir e a determinar 

a escolha dos percursos a tomar.

No entanto, numa observação ao mapa de San Andreas numa análise à localização  e 

relação geográfica entre as três cidades, sendo cada uma instaurada em cada uma das 

três distintas ilhas constituintes do arquipélago, verifica-se que  entre as cidades Los 

Santos, San Fierro e Las Venturas se subentende uma aproximação ao estado real das 

relações geográficas entre as cidades de Los Angeles, San Francisco e Las Vegas.

Como é observado no esquema de relação geográfica posicional entre as cidades 

(anexo1), as cidades de Los Santos e Los Angeles são as que se encontram mais a Sul 

das restantes, enquanto San Fierro e San Francisco se encontram mais a Oeste, deixando 

antever uma lógica construtiva de espaço inerente a uma representação aproximada da 

realidade. Percebe-se assim que o pensamento da relação posicional que as cidades 

de SA têm entre si tem origem na leitura da relação posicional que as cidades reais da 

Califórnia têm.

Para tentar perceber até que ponto a caracterização da geografia foi levada a cabo 

procede-se ainda a uma sobreposição do limite das cidades virtuais com o limite das 

cidades retratadas. O resultado demonstra uma aproximação em alguns aspectos, 

não tendo clara e exactamente o mesmo desenho, mas ilustrando o intento na sua 

aproximação. Percebe-se no caso de San Fierro e San Francisco que ambas perfazem 

uma península a norte, e que contém um desenho mais estreito e alongado. Já em 

relação a Los Santos e Los Angeles, o desenho afasta-se mais da cidade real mas é 

possível estabelecer relações no recorte da margem Sudoeste de ambas as cidades. 

As cidades de Las Venturas e Las Vegas apresentam um mesmo desenho que parece 
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(50) – este instrumento relata o 
reconhecimento espacial obtido 
pelo jogador no decorrer do jogo. 
Numa observação inicial do mapa 
o jogador depara-se com um mapa 
com uma camada  sobreposta 
que denota um espaço ainda 
não explorado e um rectângulo, 
onde a localização do jogador se 
encontra, com uma tonalidade de 
cores mais vivas revelando um 
espaço já descoberto. À medida 
que os espaços urbanos se vão 
descobrindo também a camada 
se desvanece marcando um 
espaço já explorado ou visitado.
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assumir a forma de um quadrado.

Compreendendo o aspecto como San Andreas constrói toda uma estrutura geográfica 

que apoia a narrativa de jogo, Los Santos enquadra uma estrutura geográfica que apoia 

a representação urbana pela qual Banham reconhece Los Angeles. 

Em Los Santos lêem-se as vastas planícies caracteristicamente associadas a Los 

Angeles, o coração de Los Angeles segundo Banham, as colinas que definem e limitam 

a expansão urbana no norte e as praias que são vistas como o lugar mais paradisíaco do 

jogo, calmo, relaxante e sem pressão narrativa.

As 4 Ecologias definidas por Banham apresentam-se interligadas com a topografia e 

a infra-estrutura que dela surge, sendo apelidadas consoante os ambientes gerados 

dessa inter-relação. Assim surgem a Surfurbia, as Foothills, as Plains of Id, e a Autopia. 

Todas elas com uma directa relação com a geografia, e numa leitura de Los Santos 

essa relação ambiental e ecológica, que é formulada na criação e na inter-relação entre 

topografia e estrutura urbana, torna-se visível no decorrer da exploração espacial e no 

avançar da narrativa.

As Ecologias apresentam uma estrutura que vai ao encontro da narrativa e definem 

uma espacialidade própria, definindo uma ideia, expressa também por Joe Day, da 

possibilidade da existência ou da evolução das ecologias em novas ecologias. Novas 

estruturas e estilos urbanos num mesmo contexto topográfico que perfazem distintas 

ocupações e que são, em última instância, geradoras de novos ambientes e relações 

entre população, território e estrutura urbana.

“Many urbanists are hypnotized by the regularity of the LA basin but when seen simply 

as an endless grid, Los Angeles can quickly resemble an anemic Manhattan. Instead, 

Banham describes a city of edges, linkages, closed territories, and open field conditions. 
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But are there still four Ecologies? In Los Angeles? In general? Have Banham’s Surfurbia 

and Foothills, Autopia, and Plains of Id grown, changed, or eroded? Is low-rise horizontality 

still LA’s defining feature?” Joe Day, Foreword to the 2009 Edition, em Los Angeles: The 

Architecture of 4 Ecologies por Reyner Banham, 2009 Edition, pág.xvi

Esta leitura do espaço urbano de Los Santos em ecologias reflecte e remete a um método 

que auxilia na representação e na evocação de Los Angeles. A cidade de Los Santos, 

bem como a sua narrativa, denotam a consciência da fragmentação urbana em diversos 

estilos e ambientes. Tal como Banham observa na Surfurbia, no estilo calmo e relaxado 

nas praias, o jogador sente uma ausência da hostilidade e uma noção de afastamento 

de perigo nas praias de Los Santos; da mesma forma, lê-se uma lógica mais fechada 

e resguardada das Foothills de onde a visão sobe a cidade é soberana, situação de 

resguardo que o jogador pode sentir no domínio implícito nas colinas de Los Santos; 

tal como Banham lê  nas Foothills de Los Angeles um domínio visual sobre a quase 

infinita grelha de pequenas casas contrapostas com torres e parques de estacionamento 

nas Plains of Id, lida também nas planícies de Los Santos; e tal como Banham fala da 

Autopia e do estilo de vida ‘Angeleno’ ligado ao automóvel, também o jogo confere ao 

automóvel e ao movimento um lugar de destaque.

Deste modo entende-se que a infra-estrutura e geografia têm um lugar na imagem de 

uma cidade e é neste entendimento que os paralelismos entre a construção de Los 

Santos e a expressão de Banham se tocam em vários pontos.
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A Definição das Ecologias

A estrutura de Los Santos não se lê a partir de uma particularização de um monumento 

ou de um espaço específico localizado, mas sim a partir de um olhar para a sua estrutura 

enquanto modelo de apropriação geográfica e de geração de relações e ambientes únicos 

que se expandem e conciliam uns com os outros. O espaço urbano e a sua interrelação 

infraestrutural com uma topografia criada definem a Ecologia.

As Plains of Id de Los Santos compõem uma Ecologia na qual as suas infra-estruturas se 

estabelecem relacionadas com a topografia da planície. As implantações das construções 

acompanham sempre o terreno, introduzindo um esquema viário composto por 

cruzamentos contínuos de longas vias de duas ou mais faixas que se perdem de vista. A 

grelha, observada de um ponto elevado, apresenta uma coerência espacial organizativa 

entre espaços vazios e massificados da cidade, bem como uma complexa fusão de 

edifícios residenciais e comerciais, que variam em termos de altura; incorporados num 

sistema ortogonal. Este sistema expande-se e apropria-se das planícies formando-se 

uma imagem associada ao sprawl(51).

No entanto, a perspectiva aproximada da rua e o percorrer dos espaços vai desmistificando 

diferentes estruturas espaciais, vivências urbanas, e apropriações espaciais. Nesta 

ecologia de Los Santos percebem-se dois modos espaciais que reflectem uma ideia 

encontrada nas representações cinematográficas de Los Angeles ao longo dos anos, o 

Gueto e o Boulevard. A imagem representada pelos seus edifícios revela uma composição 

semelhante aos estudos fotográficos de Edward Ruscha(52), nela entende-se concepções 

representativas de diferentes ambientes entre a área Este e Oeste.

75

(51) – estrutura em sprawl, 
é uma estrutura em que a 
organização dos seus elementos 
se estende no território, não sendo 
atribuído qualquer tipo de centro 
sendo cada área pertencente a 
esta organização um motor social 
evolutivo e funcional.

(52) – Edward Ruscha começa 
uma série de trabalhos sobre Los 
Angeles a partir de 1962, com 
“Twenty Six Gasoline Stations”, 
“Some Los Angeles Apartments” 
(1965), “Thirty four Parking 
Lots” (1997), e “Every Building 
on the Sunset Strip” (1966). 
Estes trabalhos dão origem a 
um pensamento estruturado e 
produzem uma visão urbana 
ligada à concepção imagética da 
cidade, sendo eles mais tarde 
inspirações para os estudos de 
Venturi e observados por Banham.
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(53) – afirma-se tratar-se de uma 
leitura em Sub-Ecologias e não 
de uma leitura de Ecologia pois 
constituem parte de uma mesma 
identidade infra-estrutural no 
território, mas prosseguem em 
distinguir-se em alguns elementos 
que atribuem claras distinções em 
termos de ambiente e imagem, 
formando assim uma Sub-
Ecologia da Ecologia principal. 
Em Los Santos lêem-se estas Sub-
Ecologias, mas a Ecologia da qual 
evoluem não deixa de se fazer 
sentir, continuando ela a existir de 
um modo mais complexo.

“In 1971, Banham looked at the Plains of Id as the vast residual space of the city, the 

largely characterless and repetitive fabric spanning zones of more specific, heightened 

experience at the coast, in the hills, and throughout LA’s transit system.” Joe Day, 

Foreword to the 2009 Edition, em Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies por Reyner 

Banham, 2009 Edition, pág.XX

De facto, Los Santos demonstra um tecido de modelos repetidos numa vasta extensão, 

mas existe uma clara divisão que contem modelos e ambientes que  produzem  a 

manifestação de duas Sub-Ecologias tão ou mais específicas que as restantes Ecologias.  

Sub-Ecologia compreende uma mesma estrutura e uma mesma relação entre infra-

estrutura e topografia que a Ecologia onde se insere, mas demonstra uma imagem de 

ambiente distinta e mais específica.(53)

A zona Este é sobretudo dominada por áreas onde se lê uma continuidade de habitações 

de baixa altura, e o estilo de implantação das habitações remete para os subúrbios de 

Los Angeles,em que a identidade se relaciona com a implantação de habitações em 

banda. Ao percorrer estas áreas de Los Santos percebe-se uma estrutura de quarteirões 

de duas frentes com ruas pedonais, suficientemente largas para se passar de automóvel, 

no seu interior.(54) 

A demarcação destes lugares da zona Este seguem três infra-estruturas da cidade de 

Los Santos. A Interstate 25, o Canal de água, e os caminhos-de-ferro. O Canal e a Linha 

Ferroviária, duas infra-estruturas de grande escala que marcam o território, estabelecem 

ligação com determinadas áreas, e é nos espaços contíguos a elas que os espaços de 

Fig.38 - Fotograma do espaço de viela em GTA:SA, Los SantosFig.37 - Fotograma do espaço de viela em “Boyz N’ The Hood”

(54) – Este tipo de organização 
é vista também em reproduções 
feitas por filmes cuja narrativa se 
passa nos guetos de Los Angeles, 
como “Boyz N the Hood”. 
(fig.37/38)
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habitação mais precária se implantam. Instauram e constroem um pressuposto pelo qual 

se regem as construções que o acompanham. O canal revela um aspecto importante 

em relação a estes espaços, e estabelece uma ligação com a estrutura urbana dos 

canais de Los Angeles, retratados por exemplo no filme “Lords of Dogtown”(2005)(55). 

Este elemento infraestrutural associa-se e gera uma estrutura urbana associada às 

planícies na qual se implementa um género ambiental mais hostil, a Interstate 25 e a 

linha ferroviária contribuem para a definição de uma Sub-Ecologia das Plains of Id, o 

Gueto de Los Santos.

A Sub-Ecologia do Gueto lê-se, assim, na parte Este da cidade de Los Santos, desenhando 

os limites de um género ambiental nos bairros Ganton, Idlewood, Unity Station, El Corona, 

Little Mexico, Willow Field, Glen Park, Jefferson e East Los Santos. Esta localização dos 

guetos em Los Santos articula-se com a posição geográfica de South Central de Los 

Angeles(56), que denota que Los Santos cria a sua própria South Central em evocação à 

de Los Angeles.

A Interstate 25 faz a divisão e a transição de um estilo encontrado em Los Santos Este, 

a Sub-Ecologia do Gueto, e a zona Oeste. Apesar de se continuar a ler uma estrutura 

de implantação e de formulação de quarteirões alastrada no território, a dimensão de 

cada área entre vias é mais vasta e nela os edifícios ocupam quase toda a totalidade do 

quarteirão. O espaço exterior privado desaparece em prol de um espaço exterior público 

constituído por praças, raramente encontradas na parte Este à excepção de uma, Glen 

Park. A alternância altimétrica observada nesta zona é maior, sendo muitas vezes visível 

edifícios de dois ou três pisos de um lado da rua e do outro um arranha-céus de 33 

pisos ou mais. A construção urbana é, no entanto, ainda mais regular que no Gueto, 

com continuadas avenidas onde o teor comercial e capitalista observado nos “sheds” 

das construções emerge frequentemente. As avenidas constroem um género espacial 

mais rígido e contínuo, produzindo uma imagem ligada ao Boulevard. Lê-se assim nas 

planícies outro género ambiental numa mesma lógica estrutural do Gueto, assumindo 

uma diferença na imagem que criam. O Gueto, embora ortogonal, apresenta-se mais 

labiríntico que o Boulevard.

As Plains of Id agregam dois estilos ambientais distintos que seguem uma mesma 

(55) – dirigido por Catherine 
Hardwicke, e escrito por Stacy 
Peralta (um das personagens 
do filme), baseado em factos  
verídicos. Este filme retrata uma 
imagem da infra-estrutura  do  
canal de água de Los Angeles 
e demonstra como os seus 
habitantes a utilizavam para 
efeitos de recriação. Em Los 
Santos tal apropriação não é 
feita, mas lê-se uma relação de 
proximidade com o espaço urbano 
distinta

(56) – South Central de Los 
Angeles compreende as áreas 
de Compton, Willowbrook, Watts, 
Inglewood, East Los Angeles, 
Crenshaw, área urbana conhecida 
pelos conflitos de gangues e pelo 
seu ambiente hostil e agressivo. É 
nesta zona que os filmes, “Boyz 
N the Hood”, “Colors”, “South 
Central” e “Freedom Writers” se 
inspiram e retratam.

Alçado C - Alçado Fotográfico de Groove Street, Vista Sul

Alçado D - Alçado Fotográfico de West Vinewood, Vista Norte
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construção base apoiada na topografia que ambos partilham.

Das vastas planícies que povoam a estrutura topográfica no centro de Los Santos, as 

praias surgem e predominam o limite Sul de Los Santos. A ligação a elas parte de uma 

relação com os boulevards que desembocam nos Piers de Los Santos.

Desde o farol situado no extremo da margem Sudoeste do litoral de Los Santo até ao 

final do passadiço da margem Este, a costa de Los Santos desenha uma relação com o 

oceano de um modo variado e único: os cais que avançam sobre o mar, os canais que 

o parecem engolir e trazer para dentro da cidade, e os passadiços que seguem a linha 

da costa. Los Santos é, sem dúvida, a única das três cidades (San Fierro, Las Venturas) 

da narrativa do jogo e do arquipélago que usufrui e que estabelece uma relação com o 

mar tão próxima e variada. É o limite máximo a Sul do arquipélago de San Andreas e é 

nela que o sol se põe.(57)

“The Beaches are what other metropolis should envy in Los Angeles, more than any other 

aspect of the city. From Malibu to Balboa almost continuous white sand beach runs for 

seventy-odd miles, nearly all of it open to public access, much less of it encroached upon 

by industry than alarmist literature might lead one to suppose, though at one or two points 

considerable vigilance will be required for years to come - the sea is too handy a dumping 

ground for cost-cutting industries and public ‘services’. But such worries notwithstanding, 

Los Angeles is the greatest City-on-the-Shore in the world; its only notable rival, in fact, is 

Rio de Janeiro (though the open ocean-beaches of Los Angeles are preferable in many 

ways) and its only rival in potential is, probably, Perth, Western Australia.”  Reyner 

Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition, pág.19

Se comparações entre ambas as costas fossem feitas, perceber-se-iam óbvias distinções 

entre elas. Começando pela própria localização geográfica das praias, as de Los Santos 

colocam-se a Sul e as de Los Angeles a Oeste. O recorte da costa com o oceano, em que 

a topografia de Los Santos se assemelha a um símbolo ómega e a de Los Angeles define 

uma curva descendente para Sudeste, revela uma distinção entre Los Santos e Los 

Angeles. No entanto, elas também assumem semelhanças adquiridas pela estrutura que 

as cidades implementaram no litoral. As cidades de Los Santos e Los Angeles apropriam-

(57) – Em GTA:SA existe uma 
manipulação do eixo solar no 
sistema de jogo produzido pelos 
seus criadores. Esta manipulação 
da natureza liga-se ao factor de 
uma composição geográfica do 
arquipélago na qual Los Santos 
é inserido contendo praias a  Sul 
e não a Oeste como Los Angeles, 
no entanto, e sendo  o pôr-de-sol, 
um dos ícones de Los Angeles, 
os criadores alteraram o trajecto 
solar de Este/Oeste para Este/
Sul.

Alçado E - Alçado Fotográfico da Costa Sul, Vista Norte
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(58) – Através de uma 
composição mapificada, do 
mesmo género de elementos 
inseridos por Banham num seu 
mapa sobre a costa de Los Angeles, 
consegue-se compreender uma 
clara representação da ideia que 
Los Santos representa da costa 
de Los Angeles. Uma apropriação 
semelhante com a inclusão de 
alguns mecanismos públicos 
como o aeroporto. 

se dos seus litorais e o modelo de Los Angeles representa-se em Los Santos.(58)

Los Angeles contém uma formulação dos elementos e da estrutura da sua costa muito 

ligada à infraestrutura viária e aos fluxos demográficos por ela gerados. Em Los Santos é a 

infraestrutura viária Interstate 425 que acompanha toda a extensão da costa e estabelece 

a relação da cidade com a sua topografia  litoral assumindo distintas abordagens, 

causadas pela sua variação. Na parte Oeste a Interstate 425 perfaz o desenho da costa 

e define uma linha de habitações que a acompanha, fechando o acesso à praia tal a 

contiguidade das habitações que se implantam lado a lado, com as fachadas frontais 

voltadas para o mar. Nesta zona duas estruturas caracterizam um modo de apropriação 

da cidade sobre o oceano, os cais de Santa Maria Beach e de Verona Beach.

O primeiro cais a Oeste (Santa Maria Pier) possui construções comerciais e lúdicas 

comunicadas ao jogador pela ‘máscara’ superficial que apresentam, retomando Venturi 

e o seu conceito de Decorated Shed. O segundo cais (Verona Pier) fornece um espaço 

amplo com introdução de elementos de descanso como bancos, e difere em muito do 

primeiro pois não apresenta nenhum edifício construído em si, somente prolongando a 

cota da Interstate 425 para o interior do oceano. Entre eles introduz-se um construção 

amuralhada elevada do nível do areal. Neste local a vista para o oceano apresenta-se 

apenas impedida pelas palmeiras que atribuem ao ambiente um clima tropical. É ainda 

neste trecho entre cais que um canal de água rasga a extensão do areal Sul. A seguir ao 

segundo cais, reforma-se uma zona habitacional com construções modelares contiguas, 

para dar lugar a um conjunto de barracas que produzem uma concepção imagética de 

comércio local e possivelmente artesanal.

“Southward the run of surfing cities breaks with the irruption of the Palos Verdes mountain, 

(...) From the eastern face of Palos Verdes mountain one can look far across San Pedro 

and the wharves and basins of the harbor.(...) The other harbor city, on the other bank of 

the re-routed, tamed and channeled Los Angeles River, is Long Beach (...) Beyond this, 

the oil industry reasserts itself. Right down to Huntington Beach (named after the Pacific 

Electric’s founder) new wells and abandoned wells, capped wells and wells straddled by 

nodding pumps, seem almost as numerous as human habitations and for one incredible 

mile or so, the Pacific Coast Highway is lined with a double file of pumps standing shoulder 

Alçado E - Alçado Fotográfico da Costa Sul, Vista Norte
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to shoulder behind a token ‘beautification’ fence, their orange painted ‘heads’ nodding 

tirelessly and slowly, and always out of synchronization with one another, so that they 

seem like a herd of extra-terrestrial animals with inscrutable minds of their own.”, Reyner 

Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition, pág. 31--33

A Intersate 425 continua e atravessa por um túnel as colinas de Verdant Bluffs, que 

interrompem o areal costeiro dando lugar a uma elevação, onde se insere o observatório, 

representando Palos Verdes de Los Angeles. Numa inflexão que parece ser causada 

propositadamente pelo jogo para a implantação do aeroporto de Los Santos, a via 

425 e o aeroporto surgem interrelacionadas no seu desenho. O equipamento público 

do aeroporto de Los Angeles lê-se assim inserido numa estrutura que advém de uma 

relação de contiguidade com a infra-estrutura das vias de Los Santos.

As Ocean Docks de Los Santos são o espaço pela qual a Interstate segue e agrega. É o 

local onde a indústria portuária se estabelece e onde são vistas plataformas de óleo a 

perfurar o solo de Los Santos bem como uma ilha de pequena dimensão, composta e 

construída inteiramente por armazéns, hangares e petrolíferas. A imagem dada a este 

lugar pelo percorrer da via é similar ao atravessar um bosque de árvores, sendo que as 

árvores são neste caso as plataformas, que seguem a linha, num constante erguer e 

baixar dos seus componentes num ambiente metálico artificial.

Das Ocean Docks e seguindo na Interstate 425 chega-se à zona Este e às zonas de Playa 

del Seville e East Beach, onde a praia volta a assumir o seu lugar como o elemento limite 

predominante de Los Santos. No entanto, cessa de existir para dar lugar a um paredão 

que acompanha a orla marítima e a continuação da Interstate 425, que prossegue para 

ligar Los Santos a Las Venturas, situada a Norte.

A Norte, as planícies de Los Santos encontram uma topografia que as recebe e dá 

início ao seu outro limite geográfico da cidade, as colinas. A topografia plana começa, 

à medida que se percorre a cidade em direcção a norte, a dar lugar a ruas e espaços 

cada vez mais íngremes, culminando nos montes que abraçam a cidade pelo seu lado 

Norte. Tais elementos delimitam a cidade e configuram o lugar idílico de onde é possível 

dominar e perceber toda a estrutura citadina. O domínio territorial é subentendido a 

partir do poder visual sobre a estrutura da cidade e são as colinas o lugar de Los Santos 
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(59) – O mote primordial do jogo 
é ligado ao título Grand Theft Auto 
e com toda a ideia produzida no 
decorrer de toda a saga de se 
estabelecer um jogo motivado 
para a condução automóvel.

com esse poder territorial.

As colinas de Los Santos são interceptadas e divididas pelo vale entre Las Colinas e 

Mulholand onde se insere a Mulholand Interseption. Este elemento produz uma cisão 

que origina uma lógica organizativa distinta entre as colinas. Em Mulholand e Richman, 

na zona Oeste, as vias não têm espaço pedonal sendo os seus limites directamente  

relacionados com o solo das propriedades, e o contacto entre eles é efectuado a partir 

de muros de delimitação da área de residência. A infraestrutura viária assume aqui 

uma lógica distinta da que está presente no resto da cidade, da lógica do ângulo recto 

e da ortogonalidade. Seguem um traçado à base da curva e da contracurva, adaptando-

se à topografia existente, e as habitações implantam-se de modo mais disperso ao 

longo do seu traçado. Nas colinas a Este a densidade habitacional é maior, sendo as 

construções implantadas de modo contíguo e mais continuado ao longo das vias. Nesta 

zona a rua volta a ter um espaço pedonal, e as habitações agregam-se e adaptam-se à 

topografia, muitas vezes observando-se uma estratificação altimétrica dos edifícios que 

acompanham a topografia íngreme. 

Uma análise sobre a composição da infra-estrutura nas colinas de Los Angeles denota 

uma evolução espontânea, sem planeamento prévio, que resulta numa imagem não 

tanto ligada com a ideia de sprawl mas sim de centro a partir do qual se expandem 

as edificações. Essa lógica de crescimento urbano lida em Los Santos representa em 

parte o método de evolução dos ‘pueblos’ de Los Angeles, que se agregam e unificam 

à estrutura da cidade numa infra-estrutura viária que se implementa posteriormente. 

A infraestrutura viária é precisamente um dos elementos de onde se permite perceber 

e estabelecer a transição entre as restantes Ecologias, e dela nasce a última ecologia 

descrita por Banham na sua obra, a Autopia.

A Autopia tem uma propriedade em Los Santos que se liga com a questão dos transportes 

da cidade. Na estrutura de Los Santos as infra-estruturas de transportes apresentadas 

são: as ruas da cidade, as vias-rápidas, os caminhos-de-ferro e o espaço aéreo.

Essa relação de Los Santos e os seus meios de transporte é muito presente, sendo ela 

o mote primordial do estilo do jogo.(59)

A organização espacial das vias que são as principais guias do desenho urbano da cidade 

Fig.39 - Vista panorâmica sobre Los Santos a partir das colinas de Mulholand
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e das suas infra-estruturas define uma cidade estendida no seu território. Apesar de uma 

leitura, aparentemente independente da cidade em si, as vias estabelecem e inserem 

novos elementos e novas modificações que suscitam uma mudança no traçado citadino. 

Entende-se então que as vias são pontos estruturantes na cidade demonstrando uma 

interdependência com o espaço urbano.

Esta estrutura das variantes define uma lógica relacionada com a própria definição das 

Ecologias. Ela não só estabelece a possibilidade de ligar dois pontos urbanos distantes 

como implementa uma cisão de estilos e uma filtragem de uma Ecologia contígua para 

outra. Los Santos apresenta no seu desenho urbano estes sistemas de distribuição que 

estão entrosados com a cidade e com a ideia de movimento e de fluxos.

As linhas das variantes implantam-se em torno da cidade estabelecendo um cerco 

viário urbano que distribui, através de artérias secundárias, o tráfego para o interior da 

cidade. Estas vias circundantes acompanham todo o limite urbano da cidade na ilha, 

percorrendo todo o litoral Este, Sul e Oeste da cidade, afastando e estabelecendo cisões 

entre espaços urbanos ao mesmo tempo que introduz, nos seus pontos de contacto 

mais directo, relações de contacto local e longínquo ao mesmo tempo.

A Interstate 25(60) define o limite entre o Gueto e o Boulevard; a Interstate 425 separa a 

Ecologia da Boulevard e da Surfurbia na Los Santos Expressway; na Red County Turnpike 

separa o Gueto da Surfurbia. A West Broadway separa a Boulevard das Foothills, a East 

Broadway o Gueto das Foothills. As variantes demonstram assim definir a estrutura e 

delimitar os ambientes ecológicos de Los Santos. Implementam a linha condutora para 

essa percepção e através da sua utilização é possível atravessar e percorrer todas as 

Ecologias de Los Santos. No entanto, a Autopia não é apenas uma construção de cisão 

e ligação entre estilos e ambientes, ela própria define um novo estilo.

Os dois pontos de convergência das variantes de Los Santos concebem espaços de 

uma escala não encontrada em mais lado nenhum na cidade, são autênticos ‘monstros’ 

que se apoderam do espaço. Definem um lugar totalmente distinto do que se pode 

encontrar em todas as restantes vias por onde o tráfego automóvel flui no interior da 

cidade. Estes dois nós, Mulholand Intersection e Central Interchange fazem um jogo de 

curvas e alturas, túneis e pontes que confundem o jogador menos atento. O cruzamento 

(60) – A Interstate 25 encontra-
se exactamente no centro da 
cidade e atravessa-a em toda 
a sua longitude Norte/Sul 
(fig.40/41/42). A estruturação e 
colocação da via-rápida no ponto 
geográfico que se compreende ser 
o centro da cidade remete para o 
entendimento da cidade, como 
uma cidade sem centro. A cidade 
de Los Santos não apresenta 
de facto um centro em torno do 
qual a cidade se desenvolve e 
se estrutura, ela estrutura-se em 
várias partes que se interligam e 
são interdependentes umas das 
outras, mas onde cada uma tem o 
seu próprio ambiente e produz um 
estilo diferenciado e único.

Fig.40 - Mulholand Intersection, Vista Aérea Fig.41 - Central Interchange, Vista Aérea
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de Mulholand Intersection (fig.40) impõe-se no Norte da cidade implantando-se no vale 

de Mulholand e de Las Colinas. O seu desenho complicado e a sua elevação do chão 

concedem-lhe uma imagem megalómana na cidade (fig.42). A resolução da intersecção 

destes diferentes eixos em estratos em altura, que se conjugam e interligam, origina um 

elemento que transmite cinética e celeridade do espaço,

No ponto de Central Interchange (fig.41) a escala explode e é aqui que se resolve a 

intersecção de duas vias que convergem da direcção Norte/Sul e Este/Oeste da cidade, 

com quatro faixas de rodagem de alta-velocidade (Interstate 25 e Interstate 125). Neste 

ponto, a massa edificada aumenta também a sua escala sendo este o lugar onde se 

situam todos os arranha-céus de Los Santos, elementos altimétricos que se contrapõe 

à extensão horizontal das vias. Toda a cidade converge para este ponto através das 

variantes, o seu próprio nome denuncia a intenção e analisando geograficamente ele é 

o centro da cidade.

As Ecologias apresentam-se distintas e lêem-se através da sua estrutura associada à 

topografia.No entanto, a noção de Ecologia não é apenas uma leitura ligada a essa 

interrelação, mas sim ao ambiente que nasce dela. Banham ao escrever “Los Angeles: 

The Architecture of 4 Ecologies” faz entre cada capítulo ,no qual explica a estrutura e a 

infraestrutura que se gera nas distintas topografias de Los Angeles, uma ponderação do 

ambiente e da imagem que advêm dessa interdependência urbana. Assim, das Ecologias 

de Los Santos é possível chegar-se a um determinado ambiente representado, a uma 

imagem estruturante da cidade de Los Angeles.

Fig.42 - Sob Mulholand Intersection
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Da Ecologia ao Ambiente Representado

No decorrer e avançar do jogo aos espaços das Ecologias vão sendo fornecidos dados 

que remetem para uma formulação de uma certa identidade específica ao lugar. Essa 

identidade e essa formulação nasce do intercâmbio entre a infraestrutura e a topografia 

que se montam em Los Santos. No contexto das Plains of Id lê-se duas distintas 

formulações imagéticas definidas por um conjunto muito próprio de situações acima 

definido. Essas concepções imagéticas de um ambiente ligado à estrutura física do lugar 

são retratadas em inúmeras obras cinematográficas, já referidas, de onde GTA: SA tem a 

sua inspiração, o Gueto. O Gueto é apresentado em Los Santos como uma Sub-Ecologia 

nascida do interior das Plains, que se relaciona com uma base económica da cidade. 

Na narrativa demonstra-se uma Sub-Ecologia feita e nascida a partir de uma sociedade 

renegada, deixada a viver em conflitos sociais e a subsistir na pobreza, onde os crimes 

dominam o espaço citadino. Esta noção étnica fornecida pelo jogo é apresentada 

também em “Boyz N’ The Hood”.

O Gueto apresenta uma noção de um espaço cuja imagem reporta uma população 

marginalizada e negligenciada, ele perfaz um juízo sobre a evolução histórica de 

Los Angeles, onde até há bem pouco tempo, a população de etnia afro-americana, 

representada em Los Santos, sofria de uma exploração e uma falta de consideração 

humanitária. O Gueto sugere esta ideia de um esquecimento e uma marginalização mas 

que resiste e subsiste no espaço urbano, tornando-se ele uma constante no lugar e na 

cidade, constituindo um ‘tipo’.

A formulação dos espaços residenciais mostra assim uma parte da cidade de cariz social 

baixo e sem possibilidades de melhorar as suas condições de vida. São perceptíveis 

muitas vezes sacos de lixo e caixas de cartão espalhadas no espaço público que, 

apesar de sinais de habitação espacial, representam também um problema de falta de 

higienização, pois encontram-se na rua constantemente em qualquer altura do dia.(61)

Os espaços públicos comuns nesta área são escassos, sendo as ruas o lugar onde 

as relações de vizinhança se desenvolvem, originando um tratamento dos percursos 

pedonais como sendo um local de encontro. Espaços verdes ao longo do eixo das ruas 
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(61) – a ideia de um ambiente 
sujo com a componente de 
lixo espalhado pelas ruas é 
retratado também em “Boy N’ 
The Hood” e essa aparição surge 
frequentemente em Los Santos 
recriando um ambiente ligado a 
uma época histórica na qual Los 
Angeles vivia com um problema 
de higienização criada pela falta 
de apoios às minorias étnicas.

Fig.43 - Vista de rua de Groove Street Fig.44 - Vista de rua de gueto de “Boyz N’ The Hood”
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(63) – o espaço de promoção 
social deixa de ser, no Boulevard, 
a rua, e passa a ser feita em 
espaços vazios introduzidos 
na grelha urbana, praças e 
espaços intersticiais interiores 
nos quarteirões dos edifícios. A 
diferença entre ambas as Sub-
Ecologias dá-se precisamente na 
leitura que a infra-estrutra constrói 
de espaços que produzem 
processos de geentrificação que 
impossibilitam certas classes 
sociais de se introduzirem num 
determinado lugar. Assim as Sub-
Ecologias do Gueto e do Boulevard 
compreendem uma diferenciação 
sobretudo social a qual se 
representa através do espaço de 
jogo.

separam o percurso pedonal do viário, auferindo um ambiente ambíguo de protecção e 

de sinalização do perigo, ao mesmo tempo que o parece demonstrar como espaço de 

divertimento.(62) A rua é vista enquanto espaço primordial de relação social e de convívio. 

O mesmo não se pode afirmar da leitura feita à parte Oeste das Plains de Los Santos que 

revelam uma imagem ambiental distinta da do Gueto. No Boulevard presencia-se uma 

estrutura na qual as lógicas de espaços públicos, se diferencia da do Gueto. Verifica-se 

um ambiente mais leve e menos hostil, onde a promoção de relacionamento social é 

executado numa condição espacial observada em praças e nos espaços intersticiais  

dos quarteirões (fig.45/46). A imagem representada na Sub-Ecologia do Boulevard está 

ligada à deflagração e à popularização do cinema, que retoma a ideia de um espaço 

comum de exibição de espectáculos um lugar de promoção social. Este modo cultural de 

promoção social traz uma procura e estabelece uma relação com a obtenção da fama e 

de reconhecimento pessoal. A popularização deste tipo de eventos, a ida ao cinema ou 

ao teatro, levam à criação de lugares que estivessem à altura de representar a arte no 

seu mais alto nível social e cultural. Assim surgem Beverly Theater e Grauman’s Chinese 

Theater, entre outros, introduzidos em ruas cuja relação com o mundo do espectáculo 

num género remodelado em Los Santos, demonstra a sua influência deste género de 

viver que se desenvolveu em Los Angeles. 

O Boulevard e o Gueto denotam esta diferença de espaços onde, de um lado se tem o 

pragmatismo e uma apropriação de um espaço para distintas funções e utilizações, e 

de outro se tem um racionalismo e uma adaptação dos espaços para cada função.(63)

A estrutura de Los Santos representa no Boulevard o espectáculo, a fama e a cultura 

de Los Angeles, e demonstra o lado negro e violento de Los Angeles a partir do Gueto.

“The problem of non-differentiation has spawned a welter of new enclaves throughout 

Banham’s Plains: new commercial ventures(especially the expanding film studios with 

MGM’s Water Garden, Universal Studios Tour, and CityWalk), retail experiences (Santa 

Monica’s Third Street renewal, I Rodeo Drive, The Grove, and now Americana), and 

housing options (from Park La Brea and many loft conversions to the heavily fortified, 

neo-Italianate Medici and Orsini complexes downtown). The networked expansions of 

our correctional infrastructure (the Federal Metropolitan Detention Center, Los Angeles 

(62) – Esta organização espacial 
observada em Los Santos, nas 
ruas dos guetos é observada 
também no film “Boyz N’ The 
Hood”. (fig.43/44)

Fig.45 - Esplanada de Café em Downtown Los Santos Fig.46 - Esplanada em Metropolitan Avenue
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County’s Twin Towers) rival new, equally lapidary citadels of culture (the Gettys, The 

Hammer Museum, the Los Angeles County Museum of Art). Each of these fortresses 

comes wrapped in a new “signature” hue of stone veneer”Joe Day, Foreword to the 2009 

Edition, em Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies por Reyner Banham, 2009 

Edition, pág.xx

A ideia de uma evolução histórica da cidade de Los Angeles com o nascimento de novas 

ecologias é proposta assim, por Joe Day, como fundamento ao crescimento demográfico 

e ao surgimento de empresas que redefiniram a estrutura a partir dos novos modelos 

de vida. Los Santos apresenta uma possível evolução que as Plains de Banham 

percorreram, uma Sub-Ecologia influenciada pelos modelos da indústria do cinema e 

pela maneira como os filmes abordavam os espaços sendo, não raras vezes, alvos de 

narrativas que se debruçam sobre os espaços urbanos de modo distinto, introduzindo 

novos pensamentos arquitectónicos e urbanos. 

“…an air of health and pleasure still attaches to the beaches, partly for good physiological 

reasons, and partly because the cultivation and cult of the physical man (and woman) 

is obviously a deeply ingrained trait in the psychology of Southern California. Sun, sand, 

and surf are held to be ultimate and transcendental values, beyond mere physical goods: 

‘Give me a beach, something to eat, and a couple of broads, and I can get along without 

material things,’ said a Santa Monica bus-driver to me, summing up a very widespread 

attitude in which the pleasures of physical well-being are not ‘material’ in the sense of the 

pleasures of possessing goods and chattels. The culture of the beach is in many ways a 

symbolic rejection of the values of the consumer society, a place where a man needs to 

own only what he stands up in - usually a pair of frayed shorts and sun-glasses.” Reyner 

Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition, pág. 31--33

Los Santos contém praias  banhadas pelo entardecer solar, e mais do que a própria Los 

Angeles, contém também praias banhadas pelo nascer do sol que são, sem réstia de 

dúvida, espaços que exercem no jogador uma vivência única não encontrada em outro 

lugar de San Andreas. San Fierro pode ter as ruas com seus declives e o seu eléctrico 

Fig.47 - Eléctrico em San Fierro Fig.48 - Casinos em Las Venturas
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(64) – Este ambiente desenvolve 
uma noção da permanência de 
um ideal que se inicia na década 
de 70 em reacção à prolongada 
guerra do Vietname, da qual 
nascem movimentos pacifistas, 
anti-guerra, por todo o território 
americano. Desses movimentos 
pacifista nasce um estilo social 
ligado a um modo de estar na 
vida, no qual se desprende de 
sentimentos como o ódio, a 
vingança e a raiva. Esse estilo 
pacifista é muito caracterizado no 
filme “The Big Lebowski”, escrito 
e dirigido por Ethan e Joel Coen, 
em 1998. Neste modo de vida 
está associado muitas vezes o 
consumo a drogas leves, como a 
marijuana. 

a vaguear por elas, Las Venturas pode ter os casinos e a arquitectura apetrechada de 

sinais visualmente apelativos, mas Los Santos tem as praias, o único lugar no jogo onde 

o jogador e CJ podem verdadeiramente apreciar um pouco de sossego e relaxar.

A linha de habitações nas praias Sul, a Interstate 425 e o Canyon  resguardam as praias 

do ambiente agressivo do interior de Los Santos, as praias de Los Santos têm assim dois 

filtros infra-estruturais da hostilidade nascida da cidade, onde se acrescenta um filtro 

topográfico já referido. Esse terceiro filtro é, e retomando Venturi, o ícone do Canyon. 

Desta compreensão entende-se a possibilidade de produção de um estilo de vida distinto, 

inculcando na própria mentalidade das pessoas um ambiente descontraído, ligado ao 

pensamento de movimentos pacifistas e anti-consumistas, como o movimento Hippie.(64) 

“At Malibu the beach is private; not because antisocial upper-class elements covered it 

with restrictive legislation, but because the pattern of development makes it physically 

inaccessible. From Malibu pier east to Santa Monica pier, the great arterial highway of 

the Beach. Cities, the Pacific Coast Highway, is squeezed between sand cliffs to the 

landward, and the beach itself. Between the highway and the beach, what were once sold 

as small plots of land for beach-huts are now continuously covered by sizeable middle-

class houses (fig.49) in such dose contiguity that for miles there is no way to squeeze 

between them and get to the beach, which thus becomes a secluded communal backyard 

for the inhabitants. This situation is not absolute; there are sizeable inserts of public beach 

towards Santa Monica, but for miles through Malibu the houses make a continuous street-

front behind which the sea is their private preserve. 

Not only is this pattern opened up by public beaches towards Santa Monica, but human 

occupation in the landward side changes too, and some major canyon roads come down 

to the coast highway.” Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 

2009 Edition, pág. 22

Os passadiços, que se estendem pelo meio do areal e acompanham a linha das 

habitações, diferem da opressão sentida no interior de Los Santos. O jogador neste 

espaço tem uma liberdade visual mais abrangente, o espaço não esmaga a percepção 

do jogador com constantes cruzamentos e bloqueios visuais como edifícios ou outro 

Fig.49 - Fotografia de Hermosa Beach Fig.50 - Fotografia de Santa Maria Beach
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(65) – Em Los Angeles o corpo 
e a sáude são uma característica 
muito presente na Costa da 
cidade Americana, no filme de 
Banham “Reyner Banham Loves 
Los Angeles” é dada essa noção, 
cuja representação é feita em 
Los Santos numa composição 
imagética conseguida através da 
implantação do ginásio ao ar livre, 
com o qual o jogador consegue 
estabelecer uma interacção, num 
dos espaços da costa de Los 
Santos.

(66) – Em Los Santos as 
personagens urbanas respondem 
ao espaço com apenas duas 
ou três modos de interagir com 
ele, seja o caminhar, o parar em 
conversações, ou sentar-se à 
porta das suas habitações. Nas 
praias, e na Ecologia da Surfurbia, 
elas instauram diferentes 
apropriações, como correr, 
deitar-se, tanto ao sol como à 
sombra para poderem relaxar 
deitadas, correr, sentar-se nos 
bancos dispostos, e até se vêem 
pessoas a pescar. Numa dessas 
apropriações vê-se o modo como 
elas se aproveitam dos cais e das 
sombras que estes proporcionam 
para se resguardarem do sol. 
Este é um dos momentos mais 
fascinantes de apropriação 
espacial imbuídos no sistema 
de programação de Los Santos. 
(fig.53)

género de construções. Nesta linha construtiva lê-se uma permeabilidade espacial que 

permite uma multiplicidade de fluxos gerados pela não imposição de objectos físicos 

sobre o espaço. O espaço vazio é neste espaço um espaço dominante.

Esta imagem espacial é interrompida por cais de madeira que avançam sobre o areal 

e irrompem pelo mar. Esta estrutura física e geográfica, construída pelo jogo é de facto 

paralela a Los Angeles em termos organizativos, e nela se representa uma imagem de 

um ambiente e um estilo de vida descrito por Banham na sua Ecologia Surfurbia de Los 

Angeles. Esse estilo de vida demonstra-se numa observação dos ‘tipos’, retomando Aldo 

Rossi, das personagens urbanas e dos edifícios, que apresentam uma caracterização 

específica ligada a uma imagem da costa de Los Angeles. A imagem dos cais de madeira 

que produzem uma leitura recortada e dividida das praias, que contudo não quebra a 

leitura contínua do espaço, antes fazendo uma demarcação, traz à memória aspectos 

ligados com a estrutura concebida e construída na costa de Los Angeles. Um outro 

elemento que representa uma imagem induzida inclusivamente por Reyner Banahm 

no seu filme sobre Los Angeles(65), é a implantação de um ginásio ao ar livre. Esta 

construção revela uma incorporação do estilo de vida associado ao embelezamento do 

corpo, onde o próprio corpo é visto como uma obra de arte.

 “There are muscle artists working out fantasies on their own bodies” , Reyner Banham, 

no filme Reyner Banham Loves Los Angeles, 1972, dirigido por Julian  Cooper, BBC.

É nesta Ecologia que se observam padrões de comportamento de relação com o espaço 

mais diversificados nas personagens urbanas.(66) Estes padrões são únicos e específicos 

da costa de Los Santos, não se encontrado em outro lugar no espaço virtual de San 

Andreas.

A Ecologia Surfurbia relata, através dos ambientes proporcionados pela composição 

da sua estrutura, uma vivência pacífica ligada aos costumes menos exuberantes, 

e à mentalidade pela qual Banham se baseia para denominar a própria Ecologia, a 

mentalidade surfista.

Fig.51 - Fotograma do filme “Reyner Banham Loves Los Angeles” Fig.52 - Fotografia de ginásio ao ar livre em Santa Maria Beach
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“I think when a surfer becomes a surfer, it’s almost like an obligation to be an environmentalist at 

the same time” Kelly Slater

“One of the greatest things about the sport of surfing is that you need only three things: your body, 

a surfboard, and a wave” Naima Green, Surfing: Rules, Tips, Strategy, and Safety, 28 de Janeiro 

de 2005 

Estes testemunhos de dois surfistas, de renome mundial, tanto se enquadram na 

mentalidade de Los Angeles, na Ecologia Surfurbia definida por Banham, como na 

Ecologia de Los Santos aqui explicada. Apesar da modalidade desportiva do surf não 

figurar nos planos de GTA: San Andreas, a mentalidade e a filosofia de vida que este 

desporto incute nos seus praticantes transparece na vivência urbana das praias de 

Los Santos (esta mentalidade e modalidade desportiva é tão importante e presente na 

caracterização de Los Angeles, que os produtores de GTA no seu último título, GTA: V, 

passado em Los Santos, introduziram locais nas praias de Los Santos onde o desporto 

do Surf é visto).

O espaço litoral de Los Santos distingue-se assim do resto da cidade, sendo o espaço 

urbano que incute no jogador a sensação de ausência de hostilidade e de refúgio, um 

refúgio ao qual muitos ‘Angelenos ‘ acorreram e onde decidiram fazer as suas vidas.

“But Los Angeles is not a seaside city in the classical mould. It was not entered or 

conquered from the sea, nor was it for a long time apart of consequence. It was an inland 

foundation that suddenly began to leap-frog to the sea in the railway age, establishing 

on the shoreline sub-cities that initiated its peculiar pattern of many-centered growth. 

Angelenos (and others) hurried down to the beaches for health and recreation, then 

decided to stay when they discovered the railways had made it possible to commute to 

work-places inland.”, Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 

Edition, pág. 20

O litoral Sul de Los Santos é um refúgio à imensa pressão hostil e psicológica que o jogo 

estabelece, procurado pelos criadores. Apesar de todas as missões terem o seu carácter 

Fig.53 - Fotograma da apropriação da sombra do cais de Santa Maria Beach
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satírico e jocoso, não deixam de conter uma grande quantidade de violência criminal 

que incute no jogador, através da sua relação com a personagem, a pressão e o peso 

da sua história. Deste modo as praias surgem como um possível refúgio à vivacidade e 

à azáfama urbana sentida em todo o jogo. Com todos os dados fornecidos percebe-se o 

fascínio demonstrado por Banham frente a estas maravilhas ambientais que acalmam 

a mente e o corpo. As praias de Los Santos são o refúgio do jogador de um espaço 

urbano dominador tal como as praias de Los Angeles foram o refúgio real para muitos, 

numa época em que a cidade ainda estava a dar os primeiros passos para se tornar a 

metrópole de hoje.

As Foothills, por outro lado, demonstram uma construção do fecho de Los Santos, elas 

representam o objectivo do jogo, estar no topo da pirâmide social económica. A colina 

é estruturada pela classe dominante de toda a cidade. A separação implementada pela 

topografia gera um ambiente mais reservado e privado nos espaços interiores da Ecologia 

e nos ‘modelos’ encontrados vê-se uma relação com o estatuto social distinto entre as 

colinas a Este e as que estão a Oeste. Nas colinas a Este a ideia de ‘pueblo’ surge pela  

percepção de uma população existente representada por transeuntes de origem latina, 

conferindo uma preponderante influência hispânica à cidade de Los Santos.

“Thus the original settlement could most easily be expanded approximately north and 

along the river and did so, as the earliest US surveys of the town show, particularly in the 

creation of the first Mexican’ ghetto’ - Sonora Town - to the north.”, Reyner Banham, Los 

Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, pág.95. 

Percorrendo os espaços desta ecologia uma impressão mais hostil é lida nas colinas 

a Este, e uma classe social mais alta é lida nas colinas a Oeste. A associação destas 

distintas impressões estabelece-se na sua relação com as Sub-Ecologias do Gueto e do 

Boulevard.

Apesar de existirem diferenças nas duas colinas, é inegável que delas se assume um 

controlo sobre a cidade pois é nelas que topograficamente se estabelece o espaço de 

dominância visual sobre a cidade, construindo uma estrutura que segue uma lógica 

ligada aos valores económicos. As Foothills de Los Santos reconhecem-se pelas suas 

Fig.54 - Fotografia da praia Verona Beach
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mansões e habitações privadas. De onde se concebe uma concepção imagética ligada 

às celebridades da cidade. Tal retrato é efectuado especificamente numa habitação que 

pertence a uma personagem do ramo industrial musical, um rapper, Madd Dogg (fig.55)

Nas colinas Oeste os caminhos entrecruzam-se e por vezes misturam-se com caminhos 

de casas particulares. Elas apresentam um carácter reservado e privado, afastado da 

cidade mas imponente, um lugar protegido.

As Foothills são o último trecho urbano de Los Santos a Norte. A partir delas só pequenos 

povoamentos existem do outro lado da colina. Banham apelidou a estrutura urbana das 

Foothills como “The Art of the Enclave”. Los Santos apresenta-as como sendo, de facto, 

o ‘enclave’ da cidade, um ‘enclave’ de domínio onde a partir do domínio das colinas se 

consegue dominar a cidade.

Em todas as Ecologias o elemento mais comum é o automóvel. Cada pessoa parece 

ter o seu, existindo uma vasta variedade de automóveis e um retrato social e espacial 

observa-se a partir dos modelos dos carros. No Gueto os gangues têm um carro de 

estilo próprio, nos Boulevards surge outro tipo de automóveis, tal como na Surfurbia. 

O automóvel é, sem dúvida, o transporte mais usado e o elemento que mais se sente 

e se vê na cidade de Los Santos, mas isto não significa que seja o único. Existe uma 

ligação muito próxima entre Los Santos e os seus transportes, e a narrativa demonstra 

essa ligação da cidade com a sua infraestrutura de transportes (a referência a transporte 

subentende-se também transportes não automatizados, como a bicicleta).

“One can most properly begin by learning the local language; and the language of design, 

architecture, and urbanism in Los Angeles is the language of movement. Mobility outweighs 

monumentality there to a unique degree, as Richard Austin Smith pointed out in a justly 

famous article in 1965, and the city will never be fully understood by those who cannot 

move fluently trough its difuse urban texture, cannot go with the flow of its unprecedented 

life. So, like earlier generations of English intellectuals who taught themselves Italian in 

order to read Dante in the original, I learned to drive in order to read Los Angeles in the 

original” Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition 

pág.5.

Fig.55 - Vista aérea da mansão Madd Dogg



93

“Whatever glass and steel monuments may be built downtown, the essence of Los 

Angeles, its true identifying characteristic, is mobility. Freedom of movement has long 

given life a special flavour there, liberated the individual to enjoy the sun and space that his 

environment so abundantly offered, put the manifold advantages of a great metropolitan 

area within his grasp.” Richard Austin Smith, em Fortune, March 1965

O sistema de transportes confere uma identidade citadina a Los Santos ligada a um 

estilo de vida que se observa e se compreende na linguagem e nas vivências da cidade. 

A velocidade apresenta-se e implementa-se nas questões sociais e urbanas da cidade, 

sugerindo um modo de vida que é descrito e é lido também por Banham em Los Angeles. 

Esta leitura de Los Santos, da velocidade e dos transportes como parte integrante e 

influente na constituição da identidade é fornecida através da própria narrativa do jogo 

e dos estímulos que levam o jogador a explorar e habitar a virtualidade de Los Santos.

Esta leitura dos sistemas de transportes e dos seus respectivos suportes em Los Santos 

permite fazer uma reflexão da sua estrutura de transportes e da identidade das Ecologias, 

nas quais se percebe serem os elementos presentes os principais estruturantes na 

consagração do desenho e da identidade urbana da metrópole.

Mais do que uma simples infra-estrutura a narrativa de Los Santos demonstra que a 

utilização do automóvel é, em Los Santos, um modo de vida.

“From the laying of the first railway down to the port at Wilmington just over a century 

ago, transport has been an obsession that grew into a way of life” Reyner Banham, Los 

Angeles: the Architecture of 4 Ecologies, pág.32.

Los Santos apresenta uma série de estruturas viárias que à primeira vista aparentam 

destruir a identidade da cidade e estar desligadas da sua estrutura mas é precisamente 

na estrutura das vias que se lê a base de Los Santos; a velocidade apresenta-se e 

implementa-se nas questões sociais e urbanas da cidade. 

Os sistemas de transportes e os seus respectivos suportes em Los Santos apresentam-se 

como os principais elementos estruturantes na consagração do desenho e da identidade 
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urbana da metrópole.

Em Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, Banham descreve e explica como 

o sistema de transportes esteve presente na história da cidade, Em Los Santos, GTA: 

San Andreas, demonstra um sistema de transportes e variantes com um ambiente e 

identidade própria que agrega e define toda Los Santos; unificando, ligando e definindo 

todas as Ecologias da cidade, todos os estilos de vida, num frenesim de velocidade, 

agressividade, domínio e refúgio.

“‘A city built on transport’ A city built on transport’ - like all truisms it offers a misleading truth, because it is 

persistently interpreted as referring only to automobile transport, and that is so trivial and 

so shallow historically, that its use casts doubts on the right of th user to speak.” Reyner 

Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition, pág.57

A construção de Los Santos compõe-se de facto com os transportes - o automóvel, a 

bicicleta, o autocarro, o comboio, o avião, o helicóptero - são meios de transporte que 

figuram no jogo de GTA. O modo de olhar para a cidade de Banham demonstra uma 

ideia por detrás da concepção da imagem, uma imagem estruturante da cidade.

Observando o jogo de GTA tentou-se demonstrar uma compreensão na qual os ambientes 

associados a uma infraestrutura e uma topografia definem uma identidade associada à 

noção imagética de uma cidade. Essa ideia de uma imagem que é gerada através da 

percepção das Ecologias está ela incutida na própria estrutura da obra de “Los Angeles: 

The Architecture of 4 Ecologies”, na qual entre cada capítulo destinado a uma das 

quatro Ecologias, Banham descreve conceitos imagéticos directamente correlacionados 

com a estrutura e a infraestrutura que o próprio observa e desmonta acerca de Los 

Angeles. Essa imagem é uma concepção da estrutura, o elemento agregador dos vários 

elementos que constroem a imagem da cidade. Essa imagem estruturante permite 

estabelecer uma compreensão das relações entre os vários elementos, os signos e os 

ícones, os modelos e os tipos, e forma uma ideia na qual o jogador estabelece, a partir 

do jogar GTA, experiências distintas com os diferentes ambientes. Essas experiências 

‘vividas’ remontam a uma experiência empírica, a qual é estudada por Kevin Lynch e 

definida numa directa ligação com a narrativa do jogo.

Fig.56 - Automóvel de GTA:SA Fig.57 - Comboio de Los Santos Fig.58 - Avião de GTA:SA Fig.59 - Helicóptero de GTA:SA
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A Imagem Comum e Individual
LOS SANTOS: A IMAGEM DA CIDADE

“Parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição de imagens Parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição de imagens 

de muitos indivíduos.de muitos indivíduos. Ou talvez haja uma série de imagens públicas, criadas por um 

número significativo de cidadãos. Tais imagens de grupo são necessárias, quando se 

pretende que um indivíduo opere de um modo bem-sucedido dentro do seu meio ambiente 

e coopere com os seus companheiros. Cada indivíduo tem uma imagem própria e única 

que, de certa forma, raramente ou mesmo nunca é divulgada, mas que, contudo, se 

aproxima da imagem pública e que, em meios ambientes diferentes, se torna mais ou 

menos determinante, mais ou menos aceite.” Kevin Lynch, A Imagem da Cidade, 1960, 

Edições  70, Lda, Tradução de Maria Cristina Tavares Afonso, pág. 57

No âmbito deste estudo interessa perceber o modo como uma ‘imagem comum’(67) é 

construída pelos produtores do jogo através da narrativa. Toda a construção analisada - 

os Decorated Shed, os signos, os ícones; os modelos, as tipologias, os factos urbanos; 

a estrutura, a topografia, as ecologias - constituem elementos que conferem ao espaço 

uma certa identidade. No entanto, o elemento que produz a imagem da cidade é a 

percepção desses vários elementos e a Narrativa de jogo é o elemento guia na produção 

imagética da cidade. Ela está directamente ligada à experiência e à memória do jogador. 

No estudo de Kevin Lynch a imagem da cidade liga-se a esse conceito empírico resultante 

de cada habitante. Devido a esta expressão individual a imagem da cidade assume-se 

distinta em cada individuo uma vez que se gera através da memória e da experiência 

pessoal, por sua vez, sentidas e pensadas de maneira diferente de indivíduo para 

indivíduo.  São, no entanto, encontrados pontos de contacto comuns entre dois ou mais 

indivíduos e as suas concepções de imagem da cidade. Esses pontos permitem conferir 

à cidade, ou a uma determinada cidade, uma regra ou uma identidade, isto é, ela é 

composta por elementos que são mais ou menos reconhecíveis na memória dos utentes 

do espaço urbano. Esses elementos vão delineando e desenhando um mapa mental da 

cidade gerado pelos seus habitantes, originando uma psicogeografia da cidade.

Em “Arquitectura da Cidade”, de Kevin Lynch, compreende-se a existência de elementos 
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(67) – A imagem comum refere-
se a um conceito imagético 
compreendido por Kevin Lynch 
associado a uma composição dos 
elementos que se lêem em duas 
ou mais concepções imagéticas 
individuais.
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reconhecíveis ou memorizados pelos habitantes da cidade, que no decorrer das suas 

análises se vão tornando comuns originando uma memória colectiva do tecido urbano e 

dos ambientes nos seus residentes. É possível afirmar que determinados componentes 

têm impacto na mente das pessoas criando um mapa mental colectivo que pode ser 

representado e caracterizado de uma maneira distinta e com algumas idiossincrasias 

mas que, contudo, continue a ser legível. A ideia de um mapa mental colectivo parece 

ser a base de construção de Los Santos. O percorrer dos espaços de Los Santos traz à 

memória espaços, ambientes, edifícios e lugares reconhecíveis de Los Angeles.

Admite-se que o modo como reconhecemos o espaço possa estar ligado com a 

experiência que obtemos sobre ele, sendo possível conseguirmos obter uma sensação 

de familiaridade com um espaço desconhecido através da utilização de mecanismos da 

memória. Kevin Lynch afirma que as pessoas parecem conseguir descrever umas zonas 

mais detalhadamente que outras, ou pelo menos têm sempre uma vaga ideia acerca 

delas. 

“As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o 

observador e o meio, o meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador - observador e o meio, o meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador - 

com grande adaptação à luz dos seus objectivos próprios - selecciona, organiza e data com grande adaptação à luz dos seus objectivos próprios - selecciona, organiza e data 

de sentido aquilo que vê.de sentido aquilo que vê. A imagem, agora assim desenvolvida, limita e dá ênfase ao 

que é visto, enquanto a própria imagem é posta à prova contra a capacidade de registo 

perceptual , num processo de constante interacção. Assim, a imagem de uma dada Assim, a imagem de uma dada 

realidade pode variar significativamente entre diferentes observadores.realidade pode variar significativamente entre diferentes observadores.” Kevin Lynch, A 

Imagem da Cidade, 1960, Edições  70, Lda, Tradução de Maria Cristina Tavares Afonso, 

pág. 16

Em Los Santos, os seus jogadores partilham todos de uma memória comum, a memória 

da narrativa, ou mais precisamente, a memória da personagem principal com a qual 

estabelecem uma relação. É através do corpo virtual de Carl Jonhson que o jogador 

estabelece a relação com o espaço e que cria com ele uma troca de relações espaciais 

e experiências que ficam na memória. Apesar do afastamento dos dois intervenientes 

através da câmara, o aspecto da personagem bem como a personalidade pode ser 
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(68) – Neste sentido GTA 
recolhe a ideia de “Sims”, um 
jogo de estratégia que simula 
a vida quotidiana das pessoas, 
onde o jogador manipula desde 
a aparência do jogador, à casa 
onde habita, a personalidade e as 
acções da personagem.

(69) – Dan Hauser é um dos 
produtores do jogo e co-fundador 
da Rockstar Games, a empresa 
responsável pela produção da 
série GTA.

alterado, até certo ponto, pelo jogador. É possível mudar o vestuário, o corte de cabelo, 

a massa corporal, a tonificação muscular através de mini-jogos inseridos no próprio 

jogo. A relação passa a ser diferente, mais pessoal, o jogador é levado a inferir sobre a 

personagem aspectos que correspondam às suas próprias expectativas imagéticas. Passa 

a ser possível transformar-se a personagem numa imagem manipulada pelo jogador.
(68) A ideia de controlar pequenas acções quotidianas está implementada em GTA:SA, 

onde se acrescenta o dever de tratar de necessidades básicas como a alimentação. 

A relação jogador/personagem adquire contornos diferentes existindo uma adaptação 

e uma aproximação diferente consoante o jogador, como explica Dan Houser(69) em 

relação ao jogo:

“If we’d both been playing for a while, your game would begin to feel very different from 

my game. We might be at the same point in the mission structure, but your character We might be at the same point in the mission structure, but your character 

might look great, you know, have all these great attributes, have a lot of money coming in, might look great, you know, have all these great attributes, have a lot of money coming in, 

but if I’m just focused on the missions I might look like a piece of trash. It’s about giving but if I’m just focused on the missions I might look like a piece of trash. It’s about giving 

people that freedom of choice.people that freedom of choice. It’s still very much an action game, but there’s a whole 

world out there to explore if you want to. At points in the GTA existence we’ve gone very, 

very non-linear, like GTA2 was very, very non-linear. And we’ve tried to get the best of that 

(in GTA:SA) which comes down to giving people the freedom of choice at any moment. 

You also get the advantage of a story which relies on emotion and characters. So the 

story opens up, it feels very non-linear, then it closes for a bit, then it opens up again: it 

works quite well, I think”, Dan Houser,  in “Dan Houser: The GTA San Andreas interview”, 

publicado por Eurogamer, 12 Julho 2004.

Este elemento de personalização é exterior à narrativa, não influenciando directamente 

o objectivo final do jogo, mas influencia o modo como o jogador estabelece uma relação 

com a personagem construindo uma base mais forte, da qual a apreensão espacial é 

dependente. O jogo está repleto deste tipo de extra narrativas que atribuem ao jogador 

a possibilidade de explorar e reconhecer as cidades afastando-se da narrativa principal. 

Estas outras narrativas assumem um carácter mais leve e permitem ao jogador um 

alívio e uma alternativa à narrativa principal fabricando uma ideia da narrativa ligada 
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(71) – O conceito de ‘anti-herói’ 
é atribuído em termos narrativos 
a uma personagem principal que 
carece das ‘qualidades’ de herói, 
como sentido de justiça, altruísmo, 
bondade e coragem, vista antes 
por qualidades negativas.

ao movimento e deambulação do flâneur(70) incutida na jogabilidade do espaço urbano.

Graças a estas distintas narrativas o espaço urbano estabelece-se mais presente na 

mente do jogador produzindo um certo domínio espacial.

Todos os jogadores de GTA:SA constroem através da narrativa experiências com 

determinados pontos urbanos específicos definidos pelos seus produtores. Esses pontos 

da narrativa, espaços apresentados e introduzidos nas missões, passam a ser comuns 

em todo os jogadores de GTA:SA, criando assim uma imagem urbana comum de Los 

Santos. O jogador vai explorando o mundo virtual estabelecendo distintas relações com 

ele baseadas e influenciadas pela personagem principal. Carl Jonhson, a personagem 

principal do jogo pertence a um grupo étnico específico, trata-se de um jovem afro-

americano que havia migrado da cidade aquando da morte de um dos seus irmãos mais 

novos e que retorna a Los Santos devido à morte da sua mãe. Ambas as mortes estão 

ligadas aos conflitos sociais entre gangues. Car Jonhson (CJ), retorna à cidade para 

perceber o estado das coisas e repara que a situação hostil se encontra ainda pior do 

que quando havia partido.

O esquema narrativo monta desde o início uma trama que apresenta ao jogador uma 

cidade de conflitos sociais e uma perspectiva de um desenrolar de acontecimentos 

a partir de uma personagem inserida no ambiente hostil de guerras territoriais entre 

gangues.

GTA:SA apresenta, no seu já conhecido género de jogo, uma perspectiva narrativa onde 

se é colocado no papel de ‘vilão’, sendo que inverte os papéis e introduz uma questão 

problemática, ligada à violência e a uma noção de integridade e consciência social do 

correcto e do errado, nas quais as acções levadas a cabo pelo jogador a comandar a 

personagem se regem apenas por uma lei, a consciência social do próprio.

Este género de representação de uma perspectiva histórica narrada a partir do lado 

do fora-da-lei, a partir de uma personagem ‘anti-herói’(71), é recorrente em obras 

cinematográficas como “The Godfather” (1972), “Scarface” (1983), “Blow” (2001), 

sendo que este jogo a questão narrativa segue também esse conceito.

O jogador vai sendo apresentado ao espaço com estes pré-conceitos instaurados que 

influenciam a maneira como se observa o espaço. A cidade não é vista de um ponto 

(70) – flâneur é o sujeito que 
executa a flânerie, um conceito 
datado do séc. XVI e XVII, que 
exprime a ideia de vaguear sem 
rumo pela cidade. Inicialmente 
a este conceito era atribuído um 
significado de preguiça e falta de 
propósito, no entanto, ele evolve 
para um conceito mais complexo 
atingindo um patamar de uma 
arte de deambulação. Um poema 
de Charles Baudelaire, atribui ao 
flâneur a qualidade de conseguir 
submergir-se numa multidão 
sem nunca fazer realmente parte 
dela, a qualidade de estar só num 
oceano de pessoas, mantendo 
a sua identidade e com isso 
conseguindo entender e investigar 
a cidade.
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de vista de um simples residente que tem o seu trabalho e a sua vida “honesta”, mas 

sim de um criminoso. Esta inserção social, este estatuto de criminoso, acrescenta um 

sentimento de inadequação social no espaço urbano.

Essa imagem da cidade contida na narrativa é composta por todos os elementos até 

agora estudados, vistos por um lado mais empírico ligado com a narrativa do jogo e o 

que ela representa acerca do espaço, da história e dos ambientes de Los Angeles.

“Como manipuladores do meio ambiente físico os planificadores da cidade estão em 

primeiro lugar interessados no agente externo, na interação que produz a imagem deste 

meio ambiente. Ambientes diferentes impedem ou facultam o processo de construção 

da imagem. Qualquer forma dada, um vaso bonito ou um pedaço de barro, terão uma 

grande ou pequena probabilidade de evocar uma imagem definida em observadores 

variados. Possivelmente, esta probabilidade pode ser estabelecida cada vez mais com 

precisão, se formos agrupando os observadores em classes tão homogéneas quanto 

possível, segundo idade, sexo, cultura, ocupação, temperamento ou familiaridade. 

Cada indivíduo cria e sustenta a sua própria imagem, mas parece haver uma concórdia Cada indivíduo cria e sustenta a sua própria imagem, mas parece haver uma concórdia 

substancial entre membros do mesmo grupo.substancial entre membros do mesmo grupo. São estas imagens de grupo, mostrando o 

consenso entre um número significativo de membros, que interessam aos planeadores 

de cidades aspirantes a um modelo de ambiente que muitos possam desfrutar.”, Kevin 

Lynch, A Imagem da Cidade, 1960, Edições  70, Lda, Tradução de Maria Cristina Tavares 

Afonso, pág. 17
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Narrativa e Espaço

O espaço de jogo ao qual se é primeiramente apresentado estabelece-se num ambiente 

hostil em que o jogador estabelece uma primeira relação com a personagem, Carl 

Jonhson, e a sua história. Neste espaço inicial, a ideia de falta de reconhecimento urbano 

leva a uma noção de submissão perante a cidade, estabelecida pelo modo como nela se 

é introduzido; com uma chantagem por parte de agentes da autoridade corruptos, que 

atiram CJ para fora do carro de patrulha, num bairro de um gangue rival. A personagem 

é, assim, deixada numa rua pedonal entre muros de traseiras de habitações, onde o 

espaço é confinado e a visão periférica é dominada por ele, reforçando a ideia da sua 

submissão à cidade (fig.60). Este método de inserção inicial representa também uma 

ideia de um espaço genérico, não específico de qualquer cidade, que somente à medida 

de um decorrer de exploração e de experimentação espacial se torna constrito à cidade 

de Los Santos. 

Neste ponto em que começa o “gameplay” e a liberdade exploratória do espaço urbano 

quando se sai da rua na qual se é inserido, a perspectiva alastra e um conjunto de 

elementos invadem a visão do jogador. O suporte ao automóvel e caminho-de-ferro são 

infraestruturas imediatamente reconhecidas pelo jogador e o ícone das Watts Towers 

vislumbra-se como o primeiro ícone de Los Angeles a ser introduzido no espaço mental 

do jogador.

À medida que se percorre este espaço a grelha estrutural, demonstrada em Los Santos: 

A Arquitectura das 4 Ecologias, assume o seu carácter, que começa a tornar-se comum 

e reconhecido pelo jogador.

A hostilidade e os conflitos sociais são instaurados na mente do jogador em quase todas 

as missões que se desenvolvem e é neste ambiente hostil que a narrativa desenvolve no 

jogador um sentimento de incorporação social a partir de uma exploração da sua relação 

com a personagem. À medida que a história se desenvolve surgem novas personagens, 

Ryder, Big Smoke, Sweet, OG Loc, Officer Tempeny, que interagem com CJ, sendo 

elas representações da mentalidade vivida em Los Santos e que levam o jogador a 

reconhecer a cidade através de missões.
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Fig.60 - Rua do inicio do gameplay de jogo Fig.61 - Vista da saída da rua do início do gameplay
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Cada personagem tem um objectivo próprio e para o cumprir pede ajuda a CJ, levando 

assim o jogador a trabalhar para eles e introduzindo-o em esquemas que denotam certos 

aspectos de Los Angeles como o tráfico de droga e armas ilegais, as guerras entre 

gangues, os roubos, e a indústria do espectáculo.

O espaços frequentados e utilizados pela narrativa constituem, deste modo, uma ligação 

com estes temas e aspectos instaurados na cidade pelo jogo.

A primeira missão que o jogador tem que levar a cabo, chamada Big Smoke, inicia-

se na casa da mãe de CJ. Nesta missão CJ reencontra Big Smoke que o leva até ao 

cemitério situado numa parte afastada do seu bairro na cidade, na Sub-Ecologia do 

Boulevard, para visitar a campa da sua mãe. Aqui Carl reencontra-se com o seu irmão 

Sweet e irmã Kendel. Este é o primeiro contacto com a parte Oeste de Los Santos e 

uma sensação de afastamento social da população residente sente-se no observar dos 

estilos dos ‘modelos’ das personagens urbanas. Nesta missão o jogador é obrigado a 

seguir os seus companheiros de retorno a casa enquanto o tentam alvejar. Atravessa 

a cidade de bicicleta(72) para fugir e regressar a casa são e salvo. O ponto de paragem 

intermédio nesta missão, a parte inferior de Mulholand Intersection, demonstra o espaço 

megalómano e o impacto visual que a sua estrutura tem no espaço público. A utilização 

do espaço presente é um parque de estacionamento, e pouco mais se reconhece no 

espaço, pois o tempo de paragem é limitado e dá-se numa cutscene, não possibilitando 

ao jogador uma exploração mais profunda do local, sendo que este no entanto fica 

associado a esta missão.

A trama narrativa subdivide-se pelos várias personagens secundários, em que cada um 

oferece uma visão sobre a cidade segundo determinados temas.

Seguindo as missões fornecidas por Sweet, irmão mais velho de Carl, e na primeira 

missão  sob as suas ordens, “Taggin Up Turf”, Carl é conduzido a pontos urbanos 

situados na Sub-Ecologia do Gueto fazendo um reconhecimento do espaço, outrora 

dominado pelo gangue de Carl e do irmão, Grove Street Families. Nesta missão são 

apresentados elementos de demarcação espacial que atribuem ao espaço um poder 

territorial. Esse elemento são os grafitti que se encontram espalhados pelas partes 

urbanas Este de Los Santos. Na segunda missão,“Cleaning the Hood”, os espaços em 

Fig.62 - Fotograma de “Big Smoke”

(72) – Este meio de locomoção 
faz a cidade parecer mais vasta, 
pois com a menor velocidade 
com que se move, mais tempo 
se demora a chegar ao objectivo, 
dando uma sensação de uma 
maior distância percorrida. O jogo 
inculca, assim, na mentalidade 
do jogador um domínio da cidade 
sobre a sua personagem.

Fig.63 - Fotograma de “Taggin Up Turf” Fig.64 - Fotograma de “Cleaning the Hood”
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(73) – Esta noção em que Los 
Santos que se vê inundada por 
um acréscimo do tráfico de droga, 
reporta uma época de Los Angeles 
e da América na qual o problema 
aumenta desde a década de 70. 
Esse retrato da droga no estado da 
Califórnia é feito no filme “Blow”, 
2001, dirigido por Ted Demme, 
baseado no livro de Bruce Porter, 
“Blow: How a Small Town Boy 
Made a $100 Milion with the 
Médellín Cartel and Lost It All”. 
Este filme, baseado em factos 
verídicos, retrata a vida de George 
Jung que foi um dos primeiros 
a executar o tráfego de droga 
do México para solo Americano. 
Neste filme de relevar ainda que 
muitas dos locais de filmagem se 
fazem em Los Angeles.

(74) – O retrato da posse 
de armas é feito durante 
toda a narrativa, definindo a 
característica facilidade em obter 
armas de fogo. Num diálogo mais 
avançado na narrativa, Cesar 
Vialpando, cunhado de Carl, após 
a interrogação de Carl, aquando 
a sua oferta de uma pistola 
Desert Eagle, sobre onde a tinha 
arranjado Cesar responde “In the 
same place I bought my trouses. 
This is America holmes!” Esta 
resposta representa, de um modo 
satírico, a cultura americana e 
a sua relação com a posse de 
armas.

torno da casa da mãe de Carl, que passa a ser a habitação de Carl, são apresentados ao 

jogador. Ao percorrer estas áreas o ambiente do Gueto é demonstrado hostil e com falta 

de salubridade. Dois dos três pontos urbanos visitados são dois conjuntos habitacionais, 

o primeiro referente ao modelo 15, onde se compreende através desta narrativa, ser 

habitado por indivíduos toxicodependentes e envolvidos no tráfico de droga. O segundo 

reconhece o modelo 16, utilizado como base de operações ilícitas ligadas também ao 

tráfico de droga. Esta missão revela que o ambiente do Gueto se encontra dominado 

pelos problemas da droga. Este relato e a utilização destes conjuntos habitacionais são 

retratados também no filme “South Central” (1992). Esta missão desenvolve no jogador 

uma ideia de ‘limpeza’ do território natal no qual Carl cresceu, e que agora se vê alvo de 

uma degradação social provocada pelos problemas da droga.(73) A partir destas missões 

começa-se a construir uma imagem social e cultural ligada a estes lugares, nos quais 

certos elementos tipológicos e comunicativos, observados anteriormente, se associam a 

um ambiente social de cariz precário.

O jogador vai estabelecendo, através da influência da narrativa, uma ligação distinta a 

certo elementos já conhecidos, como por exemplo o automóvel. Nas missões “Drive-

Thru” e “Drive-By”, o automóvel deixa de ser visto como um elemento apenas de 

transporte para ser associado também como um meio de combate. Nestas missões os 

jogadores conduzem um automóvel com intuito de estabelecer um tiroteio com outros 

gangues, e esta utilização do veículo apresenta uma representação atribuída ao território 

associada ao automóvel, e da subversão da sua utilidade. Entre esta duas missões Carl 

visita Sweet, na missão “Nines and Aks”, sugerindo visitar Emmet, um traficante de 

armas local, e é levado por Big Smoke, revelando um facto bem conhecido acerca dos 

EUA - A posse de armas.(74) Essa necessidade de segurança é inicialmente introduzida 

por Sweet num telefonema a Carl sugerindo que tivesse cuidado pois “The hood isn’t like 

it used to be” (o bairro já não é o que costumava ser).

Ainda sob o comando de Sweet, Carl é apresentado à costa Este de Los Santos, numa 

missão que se apropria do modelo 15, mas que o reformula e adapta a uma circunstância 

diferente, a uma ambiente distinto, à Ecologia da Surfurbia. Nesta missão existe um 

paradoxo entre a missão e o espaço, Carl e Sweet vêem-se envolvidos num tiroteio, mas 

Fig.65 - Fotograma de “Drive By” Fig.66 - Fotograma de “Nines and Ak’s” Fig.67 - Fotograma de “Drive Thru”
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(75) – Lowride são carros com 
a suspensão modificada que os 
coloca a andar o mais rente ao 
chão possível. Essa suspensão 
modificada permite também ao 
veículo uma capacidade de se 
erguer sobre os seus eixos. Este 
tipo de automóvel surge nas 
províncias americanas com maior 
contacto com o México, passando 
este tipo de carros a perfazer 
uma imagem de uma cultura 
hispânico-americana.

o ambiente construído do lugar da missão demonstra um ar pacífico, com personagens 

urbanas calmamente a passear descontraidamente com fatos de banho. O espaço 

estabelece uma relação de exploração e apresentação espacial onde se estabelece, a 

partir do momento que a missão se faz, um imaginário comum entre os jogadores de 

GTA:SA.

Uma nova personagem é introduzida por Sweet a Carl, na missão “Cesar Vialpando”, 

Carl é instruído a ir até Unity Station, a central de caminhos de ferro, em cujo parque de 

estacionamento decorre um concurso de lowrider(75), e onde Carl conhece o cunhado, 

proveniente de uma etnia distinta, hispânica. Desse conhecimento surge a missão “High 

Stakes, Low-Ride”, que apresenta Carl à parte Sudoeste de Los Santos, onde se situam 

os cais. A missão que decorre recorre não à violência e hostilidade mas antes a uma 

habilidade, nomeadamente, habilidade de condução. Esta missão é uma corrida pela 

Interstate 425 e pelo interior da Sub-Eologia do Boulevard, culminando no Pier de Santa 

Maria Beach, onde é introduzido pela primeira vez, de um modo mais claro, a ideia da 

‘máscara’ comunicante, do Decorated Shed de Robert Venturi. 

As missões de Sweet demonstram estarem sobretudo ligadas a uma ideia de representação 

de gangues e de defesa dos seus territórios, bem como uma associação ao ‘bairro’ como 

sendo a família. Este retrato social de estabelecer numa pequena comunidade de uma 

mesma etnia a noção de família é recorrente, tanto nos jogos da saga GTA, como nos 

filmes acerca dos EUA, e uma noção do gueto e do subúrbio composto por um género 

de ambiente agressivo e dividido por etnias começa a construir-se na imagem do jogador 

no decorrer destas missões.

Nas missões sob a alçada de Ryder, uma das personagens que acompanha Carl e que  

pertence ao mesmo bairro, junta-se a ele e ambos constroem outro tipo de imaginário. 

Carl passa com Ryder pela zona East Beach e Playa del Seville, em “Home Invasion”, 

que aborda o modelo 40, e onde se realiza um furto à habitação de um aposentado 

militar. Esta noção de habitação de um reformado constrói de certo modo, uma ideia do 

lugar dado à calma e ao sossego, associados aos lugares de quem se encontra nos seus 

anos de vida finais. Essa consciência liga a ideia de um ambiente estruturado para tal, 

estabelecendo uma experiência ligada à da Ecologia de Surfurbia.

Fig.68 - Fotograma de “Sweet’s Girl” Fig.69 - Fotograma de “Cesar Vialpando” Fig.70 - Fotograma de “High Stakes, Low-Rider”
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É com Ryder, na missão “Catalyst”, que se retorna ao lugar inicial do jogo, à linha 

ferroviária, onde se estabelece um conflito com os rivais pela posse de uma carga inserida 

no comboio. Nesta missão o jogador faz parte do percurso ferroviário, perseguido por 

Ryder que tenta receber as cargas, e a percepção visual fica limitada, sendo apenas 

reconhecidos alguns elementos nas margens da via, que se interiorizam na memória do 

jogador.

As Ocean Docks são apresentadas ao jogador de uma maneira ,onde a calma do lugar 

é interrompida e corrompida com o assalto à sede militar, em “Robbing Uncle Sam”, 

conduz-se Ryder e Carl até um lugar de armazenamento militar, onde o ambiente sentido 

e construído na missão é de agressividade e hostilidade.

Com Ryder, o tema das armas ilegais, dos furtos e  a linha ferroviária são introduzidos 

na memória do jogador, os espaços percorridos durante as missões apesar de não 

se perceberem na sua totalidade, passam a ser referências nas quais o jogador vai 

estabelecendo um mapa da cidade.

É nas missões de Big Smoke que se é apresentado à imensa pressão hostil e psicológica 

que o jogo estabelece e à personagem Jeffrey, ou OG Loc, como a mesma se auto 

nomeia. Na Missão “OG Loc”, Carl é instruído por Big Smoke a ir até à esquadra da 

polícia, situada em Pershing Square. A praça ícone de Los Angeles é assim apresentada 

como associada a um poder de autoridade e é nela que se insere também a City Hall, 

auferindo uma caracterização da praça a uma classe social distinta da encontrada no 

Gueto. As personagens urbanas observadas neste contacto demonstram ao jogador 

a diferença entre este espaço urbano e o espaço urbano apresentado até então pela 

narrativa das missões de Sweet e Ryder, compreendendo-se uma separação social deste 

lugar para o lugar do Gueto. A Sub-Ecologia do Boulevard é retomada nesta missão, 

sendo explorada nas missões de OG Loc. Os pontos de paragem desta missão variam 

bastante, passando por uma habitação (modelo 2), segue-se numa perseguição que 

passa pela Interstate 25 e culmina em frente às Watts Towers. A missão termina quando 

se leva OG Loc ao seu estabelecimento de trabalho, o estabelecimento comercial “Burger 

Shot”, onde se revê uma utilização do “shed” definido por Venturi.

Na missão “Running Dog”, Carl é levado por Big Smoke até um local governado 

Fig.71 - Fotograma de “Home Invasion” Fig.72 - Fotograma de “Catalyst” Fig.73 - Fotograma de “Robbing Uncle Sam”
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pelo gangue de Los Santos Vagos, composto por elementos de etnia hispânica e que 

estabelecem o seu controlo territorial no Norte de Los Santos, em Las Colinas e East 

Beach. Nesta missão o tema das drogas é retomado, demonstrando que existe um 

controlo estabelecido a partir das zonas Norte de Los Santos. Na missão seguinte 

proposta por Big Smoke, a linha ferroviária assume importância na memória do jogador. 

É nesta missão, “Wrong Side of the Tracks”, onde se tem que perseguir um comboio, que 

se apercebe que a infra-estrutura ferroviária está entrosada e complexamente agregada 

ao sistema estrutural das planícies e do Gueto. Nesta missão percorre-se toda a linha 

desde a Unity Station, situada sensivelmente no centro Sul da cidade, até à Frederick 

Bridge, ponte da linha ferroviária que faz a ligação entre Los Santos e Las Venturas. 

Nesta missão passa-se por locais previamente conhecidos e compreende-se esta ligação 

entre uma estrutura ferroviária e o sistema de trânsito automóvel, bem como a lógica de 

implantação das habitações.

Ainda sob comando de Big Smoke, outro elemento infraestrutural é apresentado e 

introduzido na memória do jogador pela narrativa, o canal que percorre Los Santos. 

Nele estabelece-se uma fuga, na missão “Just Business”, que ao contrário da maioria 

no jogo, não é o jogador que conduz, mas sim Big Smoke. Carl, nesta fuga, assume o 

papel de atirador, o que possibilita uma melhor apreensão e visualização do espaço, 

apesar da concentração ser sobretudo na destruição dos veículos que os perseguem. É 

nesta missão que se demonstra que este canal perfaz, de facto, toda uma ligação com 

a cidade no seu todo, sendo no entanto distinto o seu modo de visibilidade. Na Sub-

Ecologia do Boulevard  o seu percurso apresenta-se maioritariamente escondido de um 

modo subterrâneo, enquanto na Sub-Ecologia do Gueto ele demonstra-se a céu aberto e 

numa escala superior, mais largo. As missões a mando de Big Smoke encerram assim 

um carácter mais abrangente da cidade, sendo que apresentam ao jogador diversos 

temas e espaços em relação aos quais o jogador vai formulando concepções imagéticas 

relacionadas com a personagem em questão. O canal passa por exemplo a poder ser 

referido por todos os jogadores, como o lugar por onde escaparam com Big Smoke. Esse 

método de associação dos espaços e associações é continuamente construído, e é com 

OG Loc que se constrói uma imagem da cidade de Los Santos mais relacionada com a 

Fig.74 - Fotograma de “OG Loc” Fig.75 - Fotograma de “Wrong Side of the Tracks” Fig.76 - Fotograma de “Just Business”
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(76) – Los Angeles construiu, 
ao longo dos tempos, uma ideia 
relacionada com grandes eventos 
de festa efectuados nas suas 
praias, muitas vezes associados a 
jovens universitários.

indústria artística, a associação da fama e do estatuto cultural.

Essa definição de uma ideia ligado à indústria artística, mais precisamente a indústria 

musical, é construída na mente do jogador em “Life’s a Beach”, em que Carl necessita 

de roubar um equipamento sonoro para OG Loc. Para isso dirige-se para as praias a Sul 

de Los Santos onde, num ambiente nocturno, decorre uma festa no areal. Esta missão 

contrapõe a hostilidade e agressividade sentida nos espaços do Gueto e alivia a pressão 

social exercida sobre a personagem principal. O ambiente reporta uma integração de 

qualquer etnia, remontando para um espaço constituído por residentes com um ideal 

de aceitação. A ideia pacifista e relaxada desta missão reporta o ambiente construído 

pela estrutura da Ecologia Surfurbia, um sentido relaxado e calmo que é dado ao espaço 

da costa. Fabrica-se a partir desta missão uma produção imagética que associa uma 

imagem de festa à praia.(76)

O tema do espectáculo continua a ser construído e inserido como uma imagem espacial 

nas missões de OG Loc, na sua segunda missão “Madd Dogg’s Rhymes”, Carl e o 

jogador são levados até às Foothills do lado Oeste, onde os espaços de arquitectura mais 

elitista se encontram. Nesta missão, Carl invade uma mansão que pertence a um famoso 

cantor de rap de Los Santos. É o primeiro contacto com o ambiente destas colinas e 

o que demonstra à partida é que a personagem não pertence àquele mundo social. A 

mansão passa a ser um dado de referência das colinas, e esta é a que os jogadores se 

recordam com mais frequência, quando se fala das colinas de Los Santos e das casas. 

Depois de completada com êxito a missão Carl volta ao estabelecimento de trabalho de 

OG Loc, no qual se inicia a missão “Management Issues”. Nesta missão, Carl tem como 

objectivo raptar um agente da indústria,  para tal rouba o carro ao motorista e, fazendo-

se passar por ele, rapta o agente. Esta missão retrata um muito conhecido ritual de Los 

Angeles e de Hollywood, um ícone, o passar na passadeira vermelha em Grauman‘s 

Chinese Theater. O jogador conduz até ao teatro onde inúmeros fotógrafos e  um acesso 

ao teatro resguardado com barreiras  de segurança se mostram. O jogador pega no 

agente, mas em vez de o deixar em casa conduz para o cais de Verona Beach, onde atira 

o carro para dentro de água com o agente trancado no seu interior. 

Estes pontos de passagem e paragem da missão constroem uma relação do jogador com 

Fig.77 - Fotograma de “Life’s a Beach” Fig.78 - Fotograma de “Madd Dogg’s Rhymes” Fig.79 - Fotograma de “Management Issues”
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(77) – C.R.A.S.H. (Community 
Resources Against Street 
Hoodlums), é um corpo de 
intervenção especial criado em 
Los Angeles por volta dos anos 
70 em resposta ao crescente 
problema associado aos gangues 
que se tornavam cada vez mais 
dominantes. 

a imagem da cultura de Hollywood e da indústria de uma maneira violenta, sendo no 

entanto formulado uma caracterização espacial ao qual os jogadores passam a associar 

determinados eventos.

A última missão de OG Loc, “House Party”, passa-se na sua casa, em Groove Street, 

moradia de Carl, Sweet e Ryder. Nesta missão o bando vê-se sujeito a um ataque 

por parte dos rivais o que despoletará repercussões mais tarde, com Carl e Sweet a 

assumirem uma posição de guerra aberta sobre o território de Los Santos.

No entanto, para se avançar na narrativa, o jogador terá que fazer duas missões 

comandadas por Officer Tempeny e elementos dos C.R.A.S.H.(77) corruptos. Nestas duas 

missões Carl reconhece dois pontos ligados com a indústria do tráfico de droga, e numa  

destas, “Burning Desire” Carl vê-se obrigado a salvar uma rapariga que é apanhada em 

contra-fogo.

Sweet volta a assumir a narrativa levando Carl a retaliar pelo ataque perpretado no seu 

bairro. Em “Doberman” Carl é apresentado à loja “Ammu-Nation”, uma loja de armas 

que contém as características ornamentais do “shed”, comunicando uma imagem que 

o jogador facilmente compreende e associa a utilidade. 

Esta missão é uma declaração de guerra aberta em Los Santos. Invade-se o espaço 

principal pertencente ao bando dos Ballas, o maior rival de Groove Street Families, 

iniciando a possibilidade de conquistar o domínio espacial urbano. Após esta missão 

a leitura do domínio do espaço urbano é mapeado no jogo, estabelecendo uma noção 

exacta do controlo de cada bando sobre a cidade, delimitando áreas da cidade através 

das cores que representam cada um deles.

A partir deste momento a luta pelo domínio espacial é possível; o jogador, defrontando 

e provocando guerras territoriais, passa a poder obter o controlo sobre o espaço urbano 

e sobre a cidade. Uma vez conseguido o controlo sobre uma área a cor no mapa muda 

para a correspondente à do bando da personagem, e o espaço passa a ser frequentado 

por membros dele. É, no entanto, necessário proteger o território conquistado visto que 

conflitos para retomar a posse se sucedem no decorrer do tempo.

O território citadino transforma-se assim num elemento de apropriação do jogador e 

é possível moldar a cidade em detrimento da sua vontade. Os espaços deixam de ser 

Fig.80 - Fotograma de “House Party” Fig.81 - Fotograma de “Burning Desire” Fig.82 - Fotograma de “Doberman”
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vistos como hostis e passam a ser reconhecidos como pertencentes ou dominados pelo 

jogador. Ver elementos do mesmo bando do jogador dá uma noção de segurança e 

pertença enquanto se vagueia pela cidade.

“You can now recruit a gang and take over territories with them, and then lose territories if 

you don’t look after them. So you’ve got the idea that bits of the map become personalized 

to you as much as your own character becomes personalized to you.”  Dan Houser,  in 

“Dan Houser: The GTA San Andreas interview”, publicado por Eurogamer, 12 Julho 2004.

É a partir desta procura pelo domínio territorial que o jogador vai estabelecendo um 

conhecimento mais aprofundado da cidade. Envolvendo-se em guerras territoriais para 

conquistar todos os bairros da cidade, o jogador passa imenso tempo a deambular 

pela cidade até conseguir construir o seu domínio para que ele seja de facto visível. 

A construção da imagem da cidade faz-se no jogador a partir das suas conquistas 

territoriais, nas quais o jogador desenvolve um sentido muito específico. Os espaços 

começam a ser associados, para além do ambiente relatado das missões, como os 

lugares de conquista pessoal de Carl e do jogador. Os pontos já conhecidos são revistos 

neste tempo da narrativa e ao contrário das missões obrigatórias, nesta luta territorial 

cabe somente ao jogador decidir se deseja iniciar ou não uma guerra de gangues. Isto 

pode construir um mapa distinto de jogador para jogador, podendo estar os bairros 

escolhidos para governar por cada jogador ligados a uma relação mais próxima do lugar, 

ou preferência de determinados lugares.

Nesta observação dos espaços os quais vão sendo acrescentados experiências ligadas 

com a narrativa, fortalece-se a imagem mental que o jogador tem sobre ele. O cemitério 

volta a figurar na narrativa da missão “Los Sepulcros”,  na missão “Reuniting the 

Families” o motel de Jefferson e em “Green Sabre” Carl volta ao estacionamento por 

baixo de Mulholand Intersection, de modo a salvar o irmão de um conflito de grandes 

proporções entre gangues, que resulta numa intervenção policial e no abandono forçado 

de Carl da cidade de Los Santos. Neste ponto de narrativa deixa de figurar a cidade de 

Los Santos como a base da narrativa e prossegue em focar-se no resto do arquipélago 

e nas restantes cidades. 

Fig.83 - Fotograma de “Los Sepulcros” Fig.84 - Fotograma de “Reuniting the Families” Fig.85 - Fotograma de “Green Sabre”
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(78) – AS tríades são um grupo 
criminal de origem asiática que 
dominam determinados bairros 
americanos, principalmente 
aqueles de etnias asiáticas, as 
Chinatowns americanas.

A imagem inicial que é deixada por Los Santos ao jogador é a de uma cidade de facto 

hostil e violenta, mas que no entanto contém elementos espaciais distintos, sendo eles 

associados a questões ligadas com missões. O Gueto é associado às lutas dos gangues, 

a Sweet, Big Smoke e Ryder; o Boulevard é associado aos eventos culturais, ao mundo 

artístico e a OG Loc; as Foothills a Madd Dogg e à sua mansão que representam uma 

classe social mais alta; a Surfurbia é o espaço de relaxe, onde raras são as missões com 

cariz violento e agressivo.

A cidade é “abandonada” pelo jogador, mas uma imagem dela já está formulada e fica 

na memória do jogador. A narrativa abre o campo tridimensional para outras cidades 

onde o jogador vai evoluindo a personagem e dominando cada vez mais o sistema de 

jogo, produzindo amizades em todas as cidades, como as ‘tríades’(78), até regressar a 

Los Santos. O reencontro com Los Santos e o modo como se chega à cidade é bastante 

distinto da inserção intra-muros do início do jogo, esse retorno faz-se na missão “A 

Home in the Hills”. Nesta missão, o jogador não começa inserido numa viela que lhe 

transmite uma submissão à cidade mas antes, no retorno à cidade de Los Santos,  é-se 

introduzido através do ar, que induz uma percepção muito distinta à da viela inicial, pois 

pelo ar a visão sobre o território é mais vasta, consegue-se perceber e entender a cidade 

e ler completamente toda a sua estrutura e complexidade. O jogador deixa de observar 

a cidade sob um ponto de vista dominado para a ver sob um ponto de vista de quem 

domina. O objectivo desta missão é retomar a mansão de Madd Dogg, que volta a ser 

um ponto da narrativa, desta vez visto de maneira diferente. Carl já não é um simples 

bandido de rua, mas uma pessoa que ascendeu no nível criminal e que possui um 

estatuto mais elevado. As colinas, o lugar de Los Santos onde se tem as melhores vistas 

sobre a cidade no seu sopé, mostram um domínio visual sobre a mesma. As colinas 

têm a cidade a seus pés, e o controlo delas transmite a mesma sensação, o jogador, ao 

controlar as colinas sente que a cidade está a seus pés(79).

A mansão Madd Dogg passa a figurar como centro de operações de CJ e o seu bando(80), 

e dela, e de Los Santos, perfaz-se a ligação entre as restantes cidades.

É nesta mansão que desenvolvem uma série de missões e onde Carl tenta reerguer Madd 

Dogg e a sua música. É durante uma das gravações, numa cutscene, que Carl recebe 

(79) – O sentido da frase vai 
buscar a expressão “ter algo a 
seus pés”, no seu sentido de 
domínio sobre a determinada 
coisa, sobre o algo que se curva 
perante o poder ou o estatuto de 
alguém.

(80) – A utilização de ‘bando’ em 
vez de ‘gangue’ aqui utilizada, 
deve-se à diferença que uma 
palavra significa e a outra, bando 
sendo um grupo de pessoas, 
que podem ou não ser de entias 
diferentes e lugares distintos 
que se juntam e formulam um 
grupo. Gangue está ligado à 
noção de um grupo de mesma 
etnia, ou provenientes do mesmo 
lugar, muitas vezes associados a 
bairros, que se agrupam.

Fig.86 - Fotograma de “Home in the Hills” Fig.87 - Fotograma de “Home Coming” Fig.88 - Fotograma de “Cut Throat Business”
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uma chamada a dizer para ir buscar o seu irmão à prisão. “Home Coming”, a missão, 

leva Carl novamente até Pershing Square, e à esquadra policial onde se reencontra com 

Sweet. Carl propõe uma sociedade com Sweet para que deixe o bairro, uma oferta que 

é recusada de imediato e que obriga Carl a levar Sweet de novo para Groove Street. 

Esta missão reabre a possibilidade de conquista territorial e e uma nova visão da cidade 

encontra-se. Agora não se trata apenas de conquistar territórios e bairros, mas sim de 

estabelecer o poder já adquirido e reconquistar aquilo que se havia perdido. O jogador 

vê a cidade como submissa e não como sendo submisso à cidade. Com o poder criminal 

adquirido, Carl decide vingar-se daqueles que o prejudicaram e assassinaram a sua 

mãe. Assim, numa série de missões dirige-se aos  antigos amigos que o traíram em 

busca de vingança. Em “Cut Throat Businesss”, numa perseguição a OG Loc, passa-se 

por uma série de pontos urbanos e ícones, o farol, o Pier de Santa Maria Beach, o Pier 

de Verona Beach,  a Gamble House. Estes pontos são revistos pelo jogador nas duas 

Ecologias associadas a OG Loc durante a primeira parte do jogo em Los Santos.

Segue-se a missão “Beat down on B-Dup”, na qual Carl e Sweet se dirigem até ao ponto 

da missão “Cleaning the Hood” onde se apropria o modelo 15, para tentar acabar com o 

tráfico de droga. O espaço encontra-se decadente e utilizado por toxicodependentes num 

estado muito perto de overdose. Carl e Sweet dirigem-se para Glen Park onde se situa a 

habitação que serve como centro de operações (a habitação em questão demonstra ser 

uma adaptação do modelo 33).

A ideia de gangue e de familiaridade com o bairro de Carl voltam a ser reconstruídas 

nas missões nas quais Carl se faz acompanhar de Sweet, recriando no jogador uma 

relação de pertença à cidade. No entanto esta já não é tão unilateral como no início, os 

espaços  já não são estranhos ao jogador e este já se movimenta por eles de maneira 

mais organizada e conhecedora dos diversos pontos urbanos, a imagem mental, o mapa 

mental do jogador já está construído. O retorno à guerra territorial marca uma distinta 

abordagem, e na missão “Groove 4 Life” a conquista de bairros não se dá tanto como 

uma questão de sobrevivência lida durante a primeira parte do jogo em Los Santos, mas 

como uma intervenção, uma demonstração, um afirmar da existência de um guangue 

que ainda vive e perdura.

Fig.89 - Fotograma de “Beat Donw on B-Dup” Fig.90 - Fotograma de “Groove 4 Life” Fig.91 - Fotograma de “Riot”
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Neste ponto da história chega-se à missão “Riot”, que marca o início do fim dela. Após 

um breve cutscene fica-se a saber que os policias corruptos que haviam fomentado toda 

a guerra territorial e o tráfico de droga foram ilibados de todos e quaisquer crimes pelos 

quais haviam sido processados. Esta notícia provoca um tumulto geral de insatisfação 

e Los Santos vê-se envolvido num motim nas localidades associadas à Sub-Ecologia do 

Gueto. O cenário urbano muda exponencialmente. Se no início a hostilidade do espaço e 

dos habitantes estava implícita, nesta fase da narrativa ela torna-se totalmente explícita, 

onde já não são só as personagens de gangues que desenvolvem um padrão violento, 

mas também personagens  de cariz mais pacifico assumem uma postura agressiva. 

Casas começam a arder, aparelhos domésticos são roubados, brigas entre habitantes 

ocorrem frequentemente, e a polícia é o alvo preferido desta agressividade. Los Santos 

é englobado num caos violento gerado pela crescente insatisfação e pela violência e 

renegação demonstrados pelos poderes políticos e autoritários em relação às minorias 

étnicas. No meio do caos, Carl e Sweet decidem fazer justiça pelas próprias mãos e 

terminar com o tráfico de droga. Para tal o jogador, em “End of the Line”, segue até 

um complexo fabril de produção de droga, onde está Big Smoke. Após a luta com Big 

Smoke, o agente de autoridade Officer Tenpenny surge e rouba uma grande quantidade 

de dinheiro proveniente dos negócios de tráfico e extorsão e escapa utilizando um 

veículo do corpo de bombeiros.  Sweet, numa tentativa de o parar, agarra-se ao veículo 

e inicia-se um perseguição a Tenpenny. A perseguição percorre Los Santos e acaba 

num acidente, em que o camião de bombeiros se despista e cai de uma ponte, na rua 

Ganton. A narrativa da história principal acaba com uma vista aérea pela cidade onde 

decorrem os créditos. Esta vista reconhece a cidade, onde o jogador passa a ser capaz 

de  colocar e assinalar pontos por onde passou e conheceu no decorrer do jogo. É 

um final que demonstra uma confirmação do domínio espacial da cidade que reporta 

também a muitos finais de filmes em Los Angeles, referindo-se à vista aérea como a vista 

onde Los Angeles é verdadeiramente reconhecido. 

Fig.91.1 – Fotograma da cidade em “Riot” Fig.91.2 – Fotograma da cidade em “Riot” Fig.91.3 – Fotograma da cidade em “Riot”
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“An even greater urban vision than the view of Los Angeles from Griffith Park Observatory An even greater urban vision than the view of Los Angeles from Griffith Park Observatory 

is the view of Los Angeles on a clear day from a high-flying aircraft.is the view of Los Angeles on a clear day from a high-flying aircraft. Within its vast extent 

can be seen its diverse ecologies of sea-coast, plain, and hill; within that diversity can be 

seen the mechanisms, natural and human, that have made those ecologies support a 

way of life - in the dry brown hills the flood-control basins brimming with ugly yellow water, 

the geometries of the orange groves and vineyards, the, bustling topologies of the freeway 

intersections, a splatter of light reflected from a hundred domestic swimming pools, the 

power of zoning drawn as a three-dimensional graph by the double file of towers and 

slabs along Wilshire Boulevard, the interlaced rails and roads in the Cajon and Soledad 

passes, the eastern and western gates of the city.”, Reyner Banham, Los Angeles: The 

Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition, pág.75

O jogo retorna, numa cutscene na casa da mãe dos Jonhson - Sweet, Carl, Kendel - que 

afirmam que os problemas nunca acabam e que ainda há muito para fazer, sugerindo ao 

jogador o completar das mini-narrativas, ou narrativas secundárias que se vão colocando 

ao longo de todo o jogo.

A história e os espaços a ela associados vão sendo interligados e relacionados sempre 

com todos os elementos urbanos estudados. O mapa mental de Los Santos é criado 

pela narrativa do jogo através dos vários pontos de paragem das missões o que gera 

uma imagem comum, os jogadores assimilam os espaços que foram sendo descritos 

acima em directa correlação com as missões que os utilizam. Uma imagem da cidade 

de Los Santos é assim produzida pelos criadores que influenciam o olhar dos seus 

jogadores para estes determinados pontos escolhidos como representativos de uma 

criação urbana baseada no real.  

Fig.92 - Fotograma de “End of the Line” Fig.92.1 – Fotograma de “End of the Line” Fig.93 - Fotograma dos créditos
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A Construção de uma Imagem

Durante todo o jogo, e como foi visto anteriormente, vão sendo associados experiências 

espaciais fabricadas pelas missões incorporadas no contexto urbano. Essa missões 

criam a construção de um imagem na mente de cada jogador que  passa a atribuir 

assim um espaço a uma missão. Este método representa o modo como nós próprios 

produzimos um inventário de espaços que conhecemos, uns melhor que os outros, os 

quais estão ligados com o número de experiências vividas num lugar. 

“A coerência da imagem pode surgir de vários modos. No objecto real pode existir pouco No objecto real pode existir pouco 

a ordenar ou a observar e, no entanto, a sua figura mental pode ter ganho identidade a ordenar ou a observar e, no entanto, a sua figura mental pode ter ganho identidade 

e organização através de uma longa familiaridade.e organização através de uma longa familiaridade. Um individuo poderá facilmente 

encontrar objectos onde, para outros, aparentemente, apenas existe uma mesa de 

trabalho completamente desarrumada. Por outro lado, um objecto que é visto pela Por outro lado, um objecto que é visto pela 

primeira vez pode ser identificado e descrito, não porque e familiar, mas porque condiz primeira vez pode ser identificado e descrito, não porque e familiar, mas porque condiz 

com um estereótipo já conhecido pelo observador.com um estereótipo já conhecido pelo observador. Um americano pode sempre identificar 

a loja da esquina, por mais indistinta que ela seja para um homem dos bosques. Mais 

uma vez, um novo objecto pode parecer ler uma forte estrutura ou identidade devido às 

suas caracterizaras físicas que insinuam ou determinam a sua própria estrutura. Deste 

modo. 0 mar ou uma montanha multo alta podem prender a atenção de alguém vindo 

das planícies do interior, mesmo sendo esse alguém tão novo ou tão ingénuo que não 

tenha uma designação para aqueles fenómenos.”, Kevin Lynch, A Imagem da Cidade, 

1960, Edições  70, Lda, Tradução de Maria Cristina Tavares Afonso, pág. 16-17

Um espaço é reconhecido, no entanto, pela referência a lugares já conhecidos onde 

se teve uma certa experiência. O jogador consegue, assim, compreender uma ideia 

espacial através do reconhecimento desses sinais, que são colocados no jogo através da 

utilização de signos que remetem para esse dado pré-adquirido presente na memória. 

A construção da ‘máscara’ nos Decorated Shed fazem essa ligação representativa e o 

observador desses signos assimila através da experiência e da observação desse signo 

um significado específico. Eles podem não fazer parte consciente aquando a experiência 
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empírica ocorre no percorrer das missões, mas constroem e produzem uma imagem 

clara no jogador associado a esse elemento reconhecível e comunicante. A imagem dos 

signos comunica aos jogadores uma ideia evocativa de um espaço que eles próprios 

reconhecem de outros, que se apresentam similares e mesmo evocados por essa 

construção. Nas missões onde passam e mostram os cais das praias as construções 

representam esse ideal de ambiente lúdico, e mesmo que não se reconheça a associação 

do cais de Santa Maria Beach, ou a Santa Monica, a imagem do espaço comunica 

uma mesma imagem lúdica de ambos os espaços. Esse reconhecimento lúdico é feito, 

mesmo estando sobre a influência de uma missão de cariz agressivo, demonstrando o 

valor de uma imagem comunicante, argumentada por Robert Venturi, na construção de 

uma imagem de cidade. 

“The sign for the Motel Monticello, a silhouette of an enormous Chippendale highboy, 

is visible on the highway before the motel itself. This architecture of styles and signs is 

antispatial; it is an architecture of communication over space; communication dominates 

space as an element in the architecture and in the landscape” Robert Venturi, Learning 

from Las Vegas, Revised Edition, 1998, pág. 8

As experiências constroem uma base para a memória que reconhece nos edifícios de 

Los Santos uma alusão a algo já observado e compreendido. No entanto, a forma de 

algumas destas construções no decorrer das missões vão-se repetindo, como no caso 

das missões, “Cleaning the Hood” e “Sweet’s Girl”, onde são observados repetições do 

modelo 15 em apropriações que denotam uma certa lógica que persiste na construção. 

A forma destes elementos reporta uma continuidade e uma perenidade que unifica e 

clarifica os espaços. Os espaços vão sendo pontuados por estes modelos que se repetem, 

em que cada um deles se associa com outro modelo, alternando a sua colocação e 

formando uma lógica estrutural que define um ‘tipo’ lido na cidade. Através das missões 

que possibilitam a contenda pelo domínio territorial a ideia de constante ‘tipológica’ 

torna-se cada vez mais perceptível e a identidade da cidade passa a ser reconhecida 

também por estes elementos que procuram, antes de tudo, uma imagem constante de 

um ‘tipo’ associado ao espaço, uma perenidade lida na cidade, que caracteriza uma 

Fig.94 - Fotografia da Roda Gigante em Santa Maria Beach Fig.95 - Fotografia de esplanada em Santa Maira Beach
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certa identidade, como escreve Aldo Rossi. 

“Esta (cidade) já se delineia nos primeiros assentamentos humanos. Mas, com o tempo, 

a cidade cresce sobre si mesma, adquire consciência e memória de si mesma. Na sua 

construção permanecem os motivos originais, mas, simultaneamente, a cidade torna 

mais precisos e modifica os motivos do seu desenvolvimento.”, Aldo Rossi, A Arquitectura 

da Cidade, 2º Edição, Martins Fontes, abril de 2001, tradução de Eduardo Brandão, São 

Paulo, pág.2.

Essa leitura das perenidades nos modelos da cidade, os ‘tipos’, lidos através das missões 

por onde se percorre os diferentes estilos de lugares, originam uma compreensão da 

cidade tanto do seu ponto de vista arquitectónico como social. Eles são constituídos por 

representações de personagens, construções e sons que moldam a concepção imagética 

do espaço, gerando ambientes distintos interligados a uma estrutura compreendida e 

nascida das suas concepções infraestruturais na topografia. Esta concepções aparentam 

surgir e evoluir ao mesmo tempo e essa compreensão é levada a cabo no decorrer 

de toda a narrativa onde se percebe que por muito distintos que alguns ambientes e 

algumas relações entre um ponto da cidade e outro pareçam ser, existe sempre uma 

ligação e uma troca de relações muito próxima, sendo que todas elas possuem uma 

interdependência igualitária.

“But while we drive along the freeways that are its crowning glory or prime headache, and 

con the rear-view mirror for historical illumination, what shall be our route il Simply to go 

from the oldest monument to the newest could well prove a short, boring and uninstructive 

journey, because the point about this giant city, which has grown almost simultaneously 

all over, is that all its parts are equal and equally accessible from all other parts at once. 

Everyday commuting tends less and less to move by the classic systole and diastole in and 

out of downtown, more and more to move by an almost random or Brownian motion over 

the whole area. The chapters that follow are intended to invite the reader to do the same; 

only the history of modern architecture is treated in anything like chronological order, and 

can be read in historical sequence. The rest is to be visited at the reader’s choke or fancy, 

Fig.96 - Fotografia panorâmica de Groove Street
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with that freedom of movement that is the prime symbolic attribute of the Angel City.”, 

Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of 4 Ecologies, 2009 Edition, pág.3

Essa estrutura e essa agregação das Ecologias de Banham lêem-se em Los Santos numa 

formulação de uma imagem estruturante que unifica e dá a compreensão a uma cidade 

aparentemente dividida,  que contudo continua a ser lida como cidade.

A imagem da cidade de Los Santos vai-se compondo com todos estes elementos, 

sendo que eles não se conseguem perceber ao mesmo tempo num mesmo espaço. A 

concepção da cidade, a sua imagem  agrega-os a todos num composto que lhes atribui 

um sentido e uma lógica pela qual os jogadores passam a conseguir percorrer a cidade 

com uma noção de orientação e de controlo espacial.

“A cada instante existe mais do que a vista alcança, mais do que o ouvido pode ouvir, 

uma composição ou um cenário à espera de ser analisado. Nada se conhece em si 

próprio, mas em relação ao seu meio ambiente, a cadeia precedente de acontecimentos, 

a recordação de experiências passadas. (…) Todo o cidadão possui numerosas relações 

com algumas partes da sua cidade e a sua imagem está impregnada de memórias e 

significações. Os elementos móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e as suas 

actividades, são tão importantes como as suas partes físicas e imóveis! Não somos apenas 

observadores deste espectáculo, mas sim uma parte activa dele, participando com os 

outros num mesmo palco. Na maior parte das vezes, a nossa percepção da cidade não 

é íntegra, mas sim bastante parcial, fragmentária, envolvida noutras referências. Quase 

todos os sentidos estão envolvidos e a imagem é o composto resultante de todos eles.” 

Kevin Lynch, A Imagem da Cidade, 1960, Edições  70, Lda, Tradução de Maria Cristina 

Tavares Afonso, pág. 11-12

A imagem da cidade é portanto montada através de uma colagem dos seus diversos 

elementos, do seus diversos compostos. A cidade pode não ser perceptível no seu todo 

num exacto lugar num determinado lugar, mas a composição da sua imagem faz-se a 

partir da composição de todos os seus elementos, numa agregação de Collage, tal como 

a cidade de Los Santos o é, e tal como este estudo pretende ser.
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Los Santos: A Cidade Collage 
CONCLUSÃO

“The one may, indeed, characterize the ‘new’ city and the other the old; but, if these are 

situations which must be transcended rather than emulated, the situation to be hoped 

for should be recognized as one in which both buildings and spaces exist in an equality 

of sustained debate. A debate in which victory consists in each component emerging A debate in which victory consists in each component emerging 

undefeatedundefeated, the imagined condition is a type of solid-void dialetic which micht allow for the 

joint existence of the overtly planned and the genuinely unplanned, of the set-piece and 

the accident, of the public and the private, of the state and the individual. It is a condition  It is a condition 

of alerted equilibrium which is envisagedof alerted equilibrium which is envisaged” Colin Rowe, From Collage City, in Architecture 

Theory since 1968, edited by K. Michael Hays, third printing, 2002, pág.92. 

Los Santos é um reflexo de Los Angeles, um reflexo virtual. Ambas as cidades 

partilham características idênticas como aspectos de geografia, organização espacial, 

tipologias arquitectónicas e modos de habitar sociais e económicos. Los Santos reflecte 

Los Angeles, mas não são a mesma cidade, a primeira é uma cidade que pretende 

representar a segunda, mas não constitui uma cópia exacta. À medida que o espaço 

de jogo é apresentado, a identidade de Los Angeles é representada nos espaços de Los 

Santos, não de um modo literal, mas antes de um modo ‘fenomenal’.(81) Los Santos 

é, assim, apresentado através de uma complexa ‘colagem’ de elementos, os signos, 

os ícones, os Decorated Shed, os modelos, os tipos, os factos urbanos, a estrutura, a 

infraestrutura, as ecologias, a memória, a experiência e o percurso narrativo. Eles vão 

estabelecendo pontes entre o mundo virtual e o mundo real, conseguindo construir-se 

um reconhecimento da malha urbana e das diferentes características da cidade de Los 

Angeles. A partir dos vários estudos evocados neste ensaio consegue-se compreender 

que a imagem é uma composição destes elementos entre si, uma Collage que, de um 

modo estruturado, marca o habitante do espaço de uma maneira específica. É certo 

que a imagem pode ser apreendida, ou pelo menos denotada, através do signo e do 

ícone, do modelo e do tipo, da estrutura e da infra-estrutura. Mas são os contrastes, o 

debate, como argumentava Colin Rowe, e a combinação entre todos eles que constroem 
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(81) – O uso da palavra 
‘fenomenal’ é baseado na 
atribuição da representação de 
Los Santos como um reflexo 
fenomenal de Los Angeles e 
está associado ao texto de 
Colin Rowe e Robert Slutzky 
acerca da transparência literal e 
fenomenal. Onde a transparência 
literal denota uma exacta cópia, 
realista daquilo que se vê. Nesta 
transparência literal o que se 
representa é o que se vê, enquanto 
na transparência fenomenal todos 
os seus elementos e as suas 
vistas se agregam num só plano, 
criando uma transparência e uma 
representação mais complexa. 
Assim deste tipo de representação 
nasce um complexo agregar 
de sobreposições de várias 
vistas construindo uma imagem 
totalitária de um objecto num só 
plano. Esta ideia, da sobreposição 
de vários elementos, de contraste, 
de conflito entre elementos, é 
observada também no texto 
From Collage City, de Colin Rowe, 
denotando uma reflexão espacial 
lida em Los Santos.
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o elemento como todo. É através de todos estes elementos que a imagem é lida, 

contribuindo cada um para fomentar uma ideia, mas ‘a ideia’, a ‘imagem’ para ser 

construída precisa de todos eles.

O composto resultante de todos eles, como afirma Lynch, resulta na ‘imagem’. Los 

Santos adopta na sua construção urbana uma estrutura pela qual a cidade de Los 

Angeles é reconhecida. Banham explica a cidade de Los Angeles através dessa estrutura, 

e é através dela que se estabelece uma relação entre a cidade virtual e a real, entre a 

cidade modelo e a cidade retratada. É possível perceber que dessa estrutura, que advém 

das suas infraestruturas e da sua relação com a topografia, sobressaem também as 

tipologias e os modelos encontrados e definidos anteriormente, numa visão ligada ao 

pensamento de Aldo Rossi. Não são só estes elementos tipológicos que reforçam a ideia 

de Ecologia, pois apresentam distintas características formais que se adaptam e ligam 

ao lugar na qual estão inseridos. A ideia de alusão comentada e os ícones incorporados 

na malha urbana também estabelecem relações directas e reportam ambientes distintos 

construindo uma ligação do jogador com o lugar virtual do jogo.

As experiências vividas pela narrativa de jogo, bem como aquelas que o jogador produz 

de livre vontade levam a uma compreensão desta identidade de cidade, e à produção de 

um conhecimento urbano empírico, que constrói uma memória do lugar.

A imagem da cidade vai sendo construída no jogador graças a cada um destes elementos 

e a cada pequeno adereço existente no espaço virtual. A imagem é constituída por 

elementos de Los Santos e resulta de um debate analítico entre eles. O debate de vários 

elementos de onde emerge uma composição entre eles, referido por Colin Rowe em 

“From Collage City”, é observado em Los Santos. Os elementos que compõem a noção 

imagética de Los Angeles entram em discussão na produção de Los Santos e emergem 

numa composição imagética ‘fenomenal’. Os espaços agregam-se com espaços não 

agregados em Los Angeles para transparecer um ideal e formar um objecto novo, porém 

coerente e perceptível.

A imagem da cidade é então, nada mais, do que uma Collage de elementos que ajudam 

a definir a identidade da cidade, cada um deles consegue representar a cidade mas 

não são toda a cidade. A cidade é o composto de todos eles, e a sua imagem é a 
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(82) – Analisando o índice das 
obras aqui referidas, notar-se-á 
que todas elas referem-se em 
determinado ponto do discurso a 
estes elementos, são no entanto 
atribuídos maior ou menor ênfase 
sobre alguns deles, pois elas 
tratam-se sobretudo de defender 
um ponto de vista teórico, onde 
são feitas escolhas consoante os 
ideais de cada autor

representação do composto de cada um desses elementos. Cada elemento é visível 

e perceptível na cidade, mas apreender todos eles ao mesmo tempo é humanamente 

impossível. Como Lynch afirma, na cidade existe sempre algo mais que não consegue 

ser percebido,  mas cada um deles fica guardado na memória. A imagem da cidade 

defendida neste estudo é a produção que cada um desses elementos representa, e que, 

combinados, formam uma composição imagética que gera e representa a identidade da 

cidade.

Compreende-se que todos eles estão de tal modo interligados e interdependentes que ao 

falar de imagem da cidade é impossível não inferir sobre qualquer um deles(82).

Entende-se que a imagem da cidade, neste caso uma imagem representativa da cidade, 

constrói-se em quatro ideias de imagem, interpretadas assim neste estudo, que se 

conjugam. A ‘imagem comunicante’ de Robert Venturi, no sentido de criação espacial 

em torno de um signo que comunica uma mensagem; a ‘imagem constante’ de Aldo 

Rossi, de onde se percebe uma ideia de ‘tipo’ no espaço; a ‘imagem estruturante’ de 

Reyner Banham, na qual se lê o espaço incorporado num ambiente gerado pela sua 

estrutura; e a ‘imagem empírica’ de Kevin Lynch, baseada na percepção da experiência 

e da memória. Todas estas imagens constituem a imagem composta da cidade de Los 

Santos.
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