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Resumo

A pesquisa constituiu-se na proposta de tratar o desenvolvimento e a estruturação 

sócio-espacial da cidade colonial de Santa Fé de Bogotá apresentando o mito El Dorado como 

elemento fundamental. A pesquisa procurou demonstrar que união da cultura indígena muísca 

com a cultura europeia da Espanha que a partir de encontros e confrontos geraram a formação 

da cidade colombiana.

A metodologia utilizada nesta pesquisa constituiu em análises de documentos escritos 

referentes à formação da cidade de Santa Fé de Bogotá sendo utilizados também artigos sobre 

arqueologia colombiana. Deste modo a metodologia se orientou buscando realizar uma 

revisão bibliográfica acerca dos temas Cidade e História dando ênfase para o caso das cidades 

espanholas; dos grupos indígenas da região andina colombiana; e das relações com a chegada 

e ocupação dos colonizadores espanhóis. Através das pesquisas em fontes escritas e 

iconográficas foi analisada a organização espacial da formação da cidade colonial de Santa Fé 

de Bogotá a partir da chegada de espanhóis com a relevante participação dos nativos na 

criação deste espaço urbano.

Desde o início da pesquisa foram buscados materiais bibliográficos relacionados com 

os temas: Cidade, História e Arqueologia Histórica. Com a análise destes materiais, foi 

possível organizar as informações e estabelecer como se realizou processo de formação da 

capital colombiana tendo como influencia a organização espacial das cidades coloniais 

espanholas. 

Portanto, o contexto histórico-social desta pesquisa buscou evidenciar a influência de 

diferentes aspectos envolvidos que contribuíram para consolidação deste processo de 
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transculturação dos nativos em relação à formação da cidade colonial, ocorrido durante a 

colonização. Mostrando que desta forma a cidade como narradora da história de duas 

sociedades antagónicas. 
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