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ABSTRACT  
This study deals with the dynamic of public spaces through its use as well as its several ways of 
appropriation, which may be possible. Our focal point rests on these public spaces as urban 
landscape’s compositive elements and their users as fundamental elements to the vitality of 
these spaces. Questions are raised in relation to the cultural landscape of the Largo da Carioca 
in the center of the city of Rio de Janeiro, including its form and its user’s different ways of 
appropriation. The research demonstrates that, among other issues, what is the essence in the 
Largo da Carioca is determined by visual data, which are produced by public spaces and built 
ones, and, above all, by people very intensive movement – that is a constant form of human 
ephemeral spots. 

PALAVRAS-CHAVE: espaço-livre; apropriação; paisagem urbana; Burle Marx 

 

1. INTRODUÇÃO  

 
Este trabalho trata dos significados dos espaços livres públicos nas cidades contemporâneas 
através da análise de suas antigas e atuais funções, buscando compreender os fatos urbanos 
propulsores de suas transformações físicas, ao longo do tempo, e da manutenção do seu 
movimento social. O estudo focaliza o Largo da Carioca, no centro da cidade do Rio de Janeiro, 
por ser este, um espaço livre público de grande importância para a narrativa histórica da cidade. 
Desde o século XVII, quando são encontradas as primeiras referências bibliográficas na 
historiografia desse espaço, o Largo da Carioca é uma presença marcante na vida cotidiana de 
seu povo.  
 
As modificações físicas do Largo, decorrentes de várias intervenções urbanísticas na cidade, 
apesar de serem responsáveis por uma mutilação, quase total, de seu traçado original, não foram 
capazes de imprimir ao Largo uma atmosfera de isolamento, ou de qualquer outra sensação que 
o faça parecer, ou nos faça pressenti-lo um pouco menos vivo. Ao contrário, essas 
transformações parecem ter sido combustível para o movimento cíclico que se repete a cada dia, 
através da imprescindível e marcante presença das pessoas, conferindo-lhe vitalidade e força 
própria independentemente das intervenções urbanísticas pelas quais foi atingido ao longo do 
tempo. Do ponto de vista do desenho urbano, a forma atual do Largo o diferencia dos demais 
espaços livres públicos da cidade. (Fig.1) Com forma irregular, limites indefiníveis e sem uma 
arquitetura que o defina enquanto praça, como defendem muitos estudos e teorias consagradas 
da forma urbana (Zucker, 1959; Krier, 1979; Alexander, 1975), o Largo da Carioca seria, a 
priori, um espaço sem qualidades estéticas, artísticas ou sem quaisquer outras qualidades que 
tivessem, no rigor de sua forma, a prerrogativa básica para existir. No entanto, o Largo da 



 

Carioca pulsa e cria uma imagem que nos instiga a pensar. Como um espaço polimorfo, sem 
grandes equipamentos, sem limites definidos e até de difícil definição teórica, (quanto a sua 
nomenclatura, por exemplo), pode ser tão ricamente utilizado e apresentar, a cada dia, um 
novo espetáculo para a cidade? Através da análise da experiência das pessoas na Carioca, na 
qual resulta o estudo da articulação existente entre forma e uso, é que buscamos compreender 
esse lugar (Carr et al, 1992; Marcus e Francis, 1999). 
   

 
Fig.1. Fotomontagem. Largo da Carioca e Praça Estado da Guanabara.  
Vista a partir do 25º andar do edifício Avenida Central, vendo-se no  
alto do morro, o Convento De São Francisco. 

 
1.1 Localização 

 
Situado no centro da cidade, no quarteirão limitado pelas avenidas Rio Branco, República do 
Chile, República do Paraguai e Rua da Carioca, o Largo da Carioca é circundado por 
edificações de grande porte e de grande significação para a cidade, sendo os mais próximos o 
Convento de Santo Antônio e a Igreja da Ordem Terceira da Penitência, os edifícios sede do 
BNDES (Banco Nacional para o Desenvolvimento), da PETROBRÁS, da Caixa Econômica 
Federal e a Catedral Metropolitana. Na quadra vizinha, o Teatro Municipal e o Museu Nacional 
de Belas Artes fazem parte do entorno que reúne o centro cultural e financeiro da cidade. 
(Fig. 2 e 3). 
 

                  
Fig. 2. Marcos importantes do entorno do Largo da Carioca 
Fig. 3. Convento de São Francisco. O elemento de permanência mais antigo da área de estudo. 
 
 
Entendemos que a delimitação física exata desse logradouro público inexiste do ponto de vista 
oficial. Devido à dificuldade em delimitar nosso objeto de estudo (observando a fluidez dos seus 
limites físicos), consideramos, por questões metodológicas, nosso estudo de caso como sendo 
todo espaço livre e público compreendido entre a Avenida Chile, Rua da Carioca, Avenida 
República do Paraguai e Avenida Rio Branco, excetuando-se, apenas, o jardim privado do 
BNDES.  Ressalta-se na composição dessa paisagem a presença de uma área residual de encosta 



 

do Morro de Santo Antônio que configura, em grande parte, as áreas verdes e não edificadas em 
contraposição com as edificações verticalizadas (Edifício Avenida Central e Caixa Econômica 
Federal) que não apresentam qualquer relação com o espaço livre. (Fig.4-8) 
 

 
Fig.4. Delimitação da área de estudo.  
Largo da Carioca e Praça Estado da Guanabara.    
 

     
 

     
 
 Fig 5-8. Limites invisíveis do Largo da Carioca 
 

2. ESTRUTURA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 
A estrutura teórica da pesquisa divide-se em duas linhas básicas. A primeira diz respeito ao 
estudo do desenho e da forma dos espaços livres públicos onde destacamos os autores Zucker 
(1959) e Argan (1984) com seus trabalhos sobre valor e função como conceitos comunicantes. 
A segunda refere-se ao estudo dos espaços livres públicos através da análise da experiência que 
as pessoas têm destes espaços, onde destacamos os trabalhos de W.Whyte (1980), Carr et al 
(1992) e Marcus e Francis  (1998).Para obtenção do objetivo da pesquisa e da compreensão da 
paisagem cultural, onde o Largo da Carioca está inserido, optou-se pela combinação de métodos 
qualitativos e quantitativos (Zeisel, 1984; Costa, 1992; e Whyte, 1980).  
 
Primeiramente, foi desenvolvida uma pesquisa documental em bibliotecas, arquivos e demais 
instituições, buscando textos acadêmicos, documentos oficiais e periódicos, a fim de estabelecer 
os limites teóricos e metodológicos do estudo e um maior conhecimento da área. Uma pesquisa 
iconográfica resultou na coleta de imagens, plantas cadastrais e projetos da referida área de 
estudo, bem como fotografias atuais e antigas que ilustrassem tanto o processo de evolução 
morfológica da área, como a forma de apropriação desses espaços. Paralelamente à revisão 



 

bibliográfica e iconográfica, foram estudadas as situações projetuais que caracterizaram cada 
época do Largo, incluindo o estudo detalhado dos seus usos e funções contemporâneas através 
de observações de uso e comportamento, observação participativa, levantamento fotográfico, 
entrevistas aos usuários e envolvidos com a área em questão; croquis e mapeamento de fluxos. 
(Costa, 1992; Low, 2000; Zeisel, 1984; Whyte, 1980).  
 
As observações de campo tinham como objetivo perceber o movimento promovido pelas 
diversas atividades do Largo e o resultado estético que elas produziam. As observações 
participativas foram realizadas a partir de conversas informais com os usuários, mais 
especificamente camelôs, taxistas, comerciantes formais e vendedores ambulantes em geral, 
com a intenção de esclarecer algumas questões levantadas em entrevistas ou curiosidades a 
respeito do cotidiano daquele lugar. 
 
O levantamento fotográfico se estendeu durante toda a pesquisa de campo, registrando os 
diferentes ângulos dos quais é possível se perceber o Largo e as diferentes situações, quase 
sempre inusitadas, que os espetáculos de rua nos fazem perceber. As 13 (treze) entrevistas 
buscaram explorar, com mais profundidade, as modificações de uso do Largo da Carioca, bem 
como seu cotidiano, tentando assim, compreender seus valores e significados. As entrevistas 
foram dirigidas a 3 (três) grupos distintos.  
 
Os entrevistados foram divididos em grupos de acordo com sua área de interesse. Um roteiro de 
perguntas foi elaborado para cada grupo visando à obtenção das informações de acordo com a 
área de envolvimento do entrevistado. A análise das entrevistas e das observações de campo 
seguiu o método proposto por Zeisel (1984), verificando as relações dos usuários entre si e com 
o espaço na construção diária da paisagem cultural do Largo. 

 

3. A FORMA DO LARGO 

 
O trabalho discute a forma do Largo da Carioca enquanto produto de intervenções urbanísticas, 
ao longo do tempo, e suas qualidades estéticas a despeito de sua forma irregular e ausência de 
limites rígidos. Entendemos que os usos e as formas dos espaços livres públicos são 
indissociáveis, no entanto, apesar de abordarmos as duas questões, por questões metodológicas, 
enfatizamos, separadamente, seus valores formais e a forma de inserção no meio urbano. 
Primeiramente, utilizamos autores que analisam a forma urbana e os espaços livres públicos a 
fim de inserir o Largo da Carioca nessa discussão. (Lynch, 1995; Rossi,1995). No início do 
século XVII, o local que viria a se conformar no atual Largo da Carioca era uma Lagoa, uma 
imensa várzea que, de tão deserta, dificultou sua primeira ocupação. Durante muito tempo, 
servindo como lugar de passagem, o Largo modificou-se para abrigar o chafariz que recolhia e 
distribuía as águas do Rio Carioca para toda cidade. Depois desse chafariz de pedra, instalou-se, 
nessa área, um outro ainda maior, que continuou a mesma tarefa até o início do século XX 
(Coaracy,1965; Abreu, 1997). Enquanto o Largo se modificava, a população crescia. Mais tarde, 
com o chafariz já desativado, os usos do Largo, que continuava com o mesmo nome, 
modificavam-se intensamente.  
 
Atualmente, o Largo da Carioca é formado por uma grande área livre e pública de pavimentação 
e por uma área verde semi-pública, tratada como jardim, e é considerado um dos mais 
importantes espaços livres públicos da cidade do Rio de Janeiro. Ressaltamos o Largo da 
Carioca, como um espaço que atravessou várias intervenções urbanísticas, desde o século XVII 
e que conserva, até hoje, a essência do lugar, que caracteriza o discurso de Relph (1976). Do 
ponto de vista formal, esse espaço apresenta características muito próprias. Além de não 
apresentar uma forma geométrica encerrada em si própria, os limites definidores do Largo 
também não se encontram bem marcados. O fato de estar interligado a uma outra praça, ter um 
desenho de piso assimétrico e transbordar seu fluxo para os passeios públicos que estão a sua 



 

volta, faz dele um espaço ainda mais particular. Essa transição fluida, do passeio público para a 
praça, é considerada, por Marcus e Francis (1998), como um dos aspectos mais importantes no 
desenho de praças, já que ele é responsável por encorajar ou desencorajar o uso desses espaços. 
Apesar disso, esse espaço pulsa independentemente do seu desenho e possibilita, ao usuário 
comum, a percepção de várias perspectivas, dentro de uma malha urbana extremamente 
adensada.  

 

FIG. 10. Mapa esquemático do Largo da Carioca e indicações de corte. 

 

FIG. 11. Cortes esquemáticos do Largo da Carioca.  
Notar relação entre massa edificada e espaço livre. 

 

4. AS RODAS 

 
Ao analisarmos as diversas formas de uso e apropriação do Largo da Carioca optamos por 
focalizar a ocupação informal, percebida através da permanência efêmera de usuários no Largo 
em torno das manifestações artísticas, que caracterizam esse espaço. As referências 
bibliográficas correspondem ao estudo feito sobre a importância do pedestre nos espaços livres 
públicos que contribuíram de forma particular para a fundamentação conceitual desta pesquisa. 
 



 

“A cidade não é tanto construção quanto paisagem de espaços livres públicos. Ela é uma 
coreografia de espaços, uma ordem de movimentos pelos quais nós nos locomovemos e vivemos 
nossas vidas urbanas.” (Halprin, 1981:4) 
 
Uma das características mais marcantes do movimento do Largo é a maneira como as “rodas” 
estão dispostas, e a velocidade com que elas se formam e desformam durante o dia. As “rodas” 
são manifestações artísticas, que geralmente acontecem nos espaços livres públicos, e que se 
caracterizam pelo ajuntamento de pessoas, em forma de círculo, em torno de um artista que 
apresenta algum espetáculo informal. A forma de organização em círculos, ou figuras que se 
organizam em torno de um eixo, simbolicamente, nos remete às idéias de perfeição, 
homogeneidade, ausência de divisão ou interrupção que são características comuns à figura do 
círculo. O círculo traz em si a idéia do movimento contínuo, sem começo nem fim, mas sempre 
em busca do equilíbrio (Chevalier et al,1969)(fig.12). Essa figura simboliza o movimento do 
Largo que se repete a cada dia. As rodas funcionam como símbolos de proteção, onde as 
pessoas sentem-se seguras em seus limites. A produção desse tipo de manifestação artística está 
intimamente ligada com a cultura popular e varia de acordo com a região onde o espetáculo 
urbano se desenvolve.  
 

 
Fig.12. Formação de “roda” no Largo da Carioca. 
 
Como já foi comentado, a cada momento, surgem novos artistas e novas pessoas na 
configuração dessa paisagem. De acordo com Marcus e Francis (1988), é necessário que se 
desenvolvam, nas praças, atividades que induzam os passantes a permanecerem no local e que 
os integre física ou simbolicamente com essa paisagem. Por integração física, entenda-se uma 
participação mais efetiva desses usuários nas atividades desenvolvidas no Largo como sentar, 
comer, brincar; e por integração simbólica, o simples contemplar, assistir, etc. No Largo da 
Carioca, o passante é convidado, de alguma forma, a participar. O usuário do Largo é, 
invariavelmente, artista e espectador na medida que, juntamente com todos os outros elementos, 
forma um espetáculo único e dinâmico.  
 
Segundo Carvalho (2000:19), os diferentes atores sociais que participam do grande espetáculo, 
em que se transforma o Largo da Carioca, encontram-se, nesse espaço, produzindo e 
compartilhando uma “realidade especial efêmera e resultante de uma definição de situação 
dada unicamente a partir de sua interação”.  Isto significa que a presença e o encontro de 
diferentes tipos sociais, ressaltando as diferentes origens culturais de artistas e telespectadores, 
normalmente originados em espaços livres públicos, são fatores da produção sócio-cultural das 
sociedades contemporâneas. Nas rodas do Largo da Carioca, relações de aproximação e 
cumplicidade aproximam os telespectadores e artistas entre si e uns com os outros, fazendo com 
que o espaço público seja caracterizado por contatos superficiais e transitórios, onde é possível a 
participação simultânea em vários mundos distintos. (Relph, 1976; Wirth, 1967, citado por 
Carvalho, 2000) 
 
Carvalho (2000) destaca os espetáculos e discursos dos artistas como forma de inserção social 
dessas pessoas num contexto mais amplo. Os artistas, segundo a autora, projetam sobre eles a 
rotina de muitos usuários telespectadores, fazendo com que estes identifiquem-se com os 
espetáculos e divirtam-se com a situação política do país, com a crise econômica e com vários 
outros assuntos que permeiam nosso cotidiano.(fig.13-15) Essa relação indivíduo-indivíduo que 



 

permeia o discurso de Relph (1976), aplica-se ao Largo da Carioca, especificamente, através da 
formação das rodas. Mesmo nas horas de maior agitação e com o sol a pino, as rodas se 
multiplicam. Essas rodas são as principais responsáveis pela permanência das pessoas, mais 
especificamente, nas áreas B e C. Ainda que seja uma permanência efêmera, ou melhor, por ser 
uma permanência efêmera é que o Largo da Carioca possibilita, de uma forma geral, um grande 
espetáculo urbano. O agrupar e desagrupar de pessoas em torno das rodas e o constante ir e vir 
das pessoas, entre essas rodas, é que faz o Largo parecer vivo.  
 

       
Fig.13-15. Artista de rua no Largo da Carioca. 
 
 A intenção do artista é, em geral, reunir o maior número de pessoas possível, ganhar o 
seu dinheiro e divulgar o trabalho. O artista chega normalmente como um usuário 
comum, escolhe e demarca a área da apresentação, alguns deles vezes organizam um 
pequeno cenário onde objetos comuns ganham nova importância, outros preparam um 
figurino, e assim vão chamando atenção para si. Antes de o espetáculo iniciar é comum 
ver as pessoas se aproximando. No momento certo, eles começam a explicar seus 
números que variam de saltos acrobáticos a engolidores de gilete, de simples contadores 
de estórias a emboladoras de côco de roda, de palhaçadas a capoeira; de desafios em 
desafios, de crenças em crenças. (fig.15-17) 
 

   
Fig.15-17. Artista de rua no Largo da Carioca. 
 
Baseada na perspectiva do antropólogo Van Gennep, Carvalho (1999) compara os momentos 
em que a roda está se formando, o momento em que o espetáculo está acontecendo, e sua 
dissolução com conceitos de separação, liminaridade e agregação, propostos pelo antropólogo 
para o estudo das diferentes fases que o indivíduo enfrenta na vida. Nosso interesse nessa 
comparação não tem como objetivo analisar a roda, o espetáculo, nem o artista em si, mas 
compreender o espaço do Largo da Carioca como recipiente dessas manifestações. 
Compreender o resultado estético derivado das formas desses espetáculos, a variedade de 
tamanhos, texturas, e a velocidade com que variam durante o dia e transformam a paisagem do 
Largo, a cada instante, abastecendo-o com uma força cultural que o impulsiona. Para tanto, 
comparamos os ritos de passagem propostos pelo antropólogo e utilizados por Carvalho (1999) 
com o movimento do Largo, ao longo de um dia. Assim como as rodas, primeiramente, se 



 

formam, depois o espetáculo acontece e por último, as rodas se desformam, constituindo assim, 
os três momentos distintos das rodas, assim também pode ser esquematicamente reduzido o 
movimento do Largo ao longo do dia. Pela manhã, o Largo recebe um número imenso de 
usuários e permanece em grande agitação até o fim do expediente. O esvaziamento do Largo 
acontece no início da noite, devido à ausência de atividades, e assim permanece até o próximo 
dia, onde, então, se estabelece um novo ciclo. A idéia de continuidade proposta pelos círculos, 
formados pelos vários eventos da praça, expande-se para o espaço maior que é o Largo, assim 
como o resultado estético de cada espetáculo funde-se em uma única paisagem que se modifica 
a cada momento. 
 
Artistas e telespectadores desenvolvem suas atividades e satisfazem aos propósitos que lhes 
trazem ao centro da cidade. Nesse momento, ainda que inconscientemente, os usuários 
participam de um espetáculo maior, que é a dança do lugar, uma dança pública e comunitária. 
Essa dança, juntamente com outros fatores, conforma a dimensão espacial da cultura e permite 
que o espaço seja completamente desvinculado das formalidades ou regras que restrinjam seu 
uso. A paisagem cultural que se conforma no Largo da Carioca é, de certa forma, uma 
continuidade da presença marcante das pessoas neste lugar. No início do século XX, segundo 
Benchimol (1992, citado por Carvalho, 2000:31), a maioria dos trabalhadores cariocas ainda 
dependiam do comércio informal para sobreviver, situação que persistia desde o período 
colonial, fazendo com que os espaços públicos fossem ocupados por essa atividade. Ao 
contrário das previsões que vislumbravam o desaparecimento desses anônimos e outros tipos 
populares, eles continuam lotando as ruas até hoje. Por uma espécie de vocação histórica, como 
defende Carvalho (2000:34), é que o Largo da Carioca, apesar de tantas reformas, se mantém 
como “um espaço privilegiado de reunião de indivíduos das camadas populares da sociedade e 
da atualização de práticas cujo desaparecimento fora preconizado muitos anos antes.” As 
manifestações artísticas não são as mesmas, e é certo que a apropriação do espaço livre e 
público modificou-se bastante até tomar a forma atual. Apesar de não entendermos a forma 
atual como definitiva e compreendê-la dentro de um processo sócio cultural, a paisagem do 
Largo da Carioca é marcada por uma linha que se estende no tempo - o movimento, e a intensa 
agitação formada por diversas camadas populares, especialmente as menos abastadas, que 
sempre caracterizou o Largo da Carioca.  
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Através do nosso estudo de caso, refletimos sobre a irregularidade formal de alguns espaços e 
de como eles têm se integrado ao sistema de espaços livres atendendo à crescente demanda que 
reafirma nossa contra argumentação.Os espaços irregulares, ou aqueles que não foram 
concebidos através de regras rígidas de desenho urbano, podem não possuir um valor formal 
quando analisados isoladamente. No entanto, observamos que, nestes casos, especificamente no 
Largo da Carioca, as atividades são responsáveis por imprimir ou realçar aspectos estéticos a 
essas paisagens, não necessariamente relacionados ao desenho urbano. Ressaltamos os 
espetáculos de rua e o caráter efêmero desta forma específica de apropriação que produzem 
manchas humanas repetidas e aleatórias pelo espaço.O lugar empresta às pessoas a sua forma e 
elas a redesenham, modificando seu contorno, cores e texturas através dos seus movimentos 
pelo espaço. Essa abordagem nos permitiu estudar os espaços livres enquanto articuladores de 
forma e uso e não a partir de um fragmento. Através do estudo dessa interface que existe entre 
forma e usos percebemos a dinâmica social que se estabelece durante o dia naquele espaço.  
 
Nossa pesquisa mostrou que o motivo que faz do Largo da Carioca um lugar especial, não é 
apenas a sua forma nem apenas as edificações, não é apenas sua história nem apenas sua 
localização, não são apenas as pessoas, os espetáculos...  
 



 

  
Fig.18. Artistas em apresentação de teatro. 
 
 
O que faz o Largo da Carioca é a combinação de desenho, uso, espaço, forma, cores, raças e 
tempo; nos fazendo ver, nas pessoas, nosso próprio anonimato nas grandes cidades. Através das 
análises de forma e uso, compreendemos que existe um fio que o conduz ao longo de sua 
história. Poderia ter sido sua forma, mas foi seu uso que o conduziu. Esse fio é seu movimento. 
“ O que quer que  (os espaços) possam significar, os movimentos das pessoas são uns dos 
maiores espetáculos da praça(...) Ao nível dos olhos a cena se vivifica com movimentos e cores 
- pessoas andando rapidamente, passeando calmamente, saltando degraus (...), eliminando 
padrões, acelerando e retardando o passo para igualarem-se ao movimento dos outros.” 
(Whyte, 1979:22) 
 
Ao tentarmos perceber a dança do lugar, pretendemos entender os conceitos estudados que 
envolvem a formação da imagem do lugar e de sua essência na composição da paisagem 
cultural do Largo da Carioca. A percepção de sua forma física irregular nos induziu a um estudo 
dos usos e das atividades desenvolvidas pelos usuários como responsáveis pela vitalidade desse 
espaço. Procuramos extrair dessa paisagem o resultado estético e extraordinário que, muitas 
vezes, não é percebido, aguçando os sentidos que pudessem perceber os círculos, as curvas e as 
retas formadas através dessas pessoas como formas coplanares e efêmeras, mas sobretudo, como 
elementos compositivos de uma paisagem que se insinua e, assim, nos revela sua poética.  

 
 

“Não a forma encontrada 
como uma concha, perdida 
nos frouxos areais como cabelos; 

 
mas a forma atingida 
como a ponta do novelo, 
que a atenção, lenta, desenrola.” 
         

  
 
(João Cabral de Mello Neto) 
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