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ABSTRACT 

This paper aims to study the matter of photographic images towards the formation of meanings and 
symbols at a public open space, its possible changings and adaptations to an archetype stimulated by 
the ’captivator moment’ of the contour and the way architecture is founded on constructive premises 
of the eye. Based on an analysis tool matured in the Masters Dissertation at PROARQ/UFRJ – and 
focusing the photographic reproduction of the spatial fragment “Largo da Carioca” – we framed our 
research with the sense of ‘appropriation’ of users so as to accomplish  a psychological and analitical 
phase in the grasping of the physical space and creation of ‘inaugural paradigms’ [1]. The 
conclusions lead us to the various meanings produced by/at open spaces and reveal the potential of a 
collective space that acquires, in the ‘illusion’ of the image, a kind of value hardly ever met in the 
dynamics of the city (VIRILIO, 1988). 
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1. INTRODUÇÃO 
 

“Que gênio não fica fascinado por essa extremidade (...) por este apelo diante do qual o tempo 
vacila? É o instante de posse do mundo” (MALRAUX, apud Merleau-Ponty, 2002, p. 150). 

 
O tema “cidade”, nos últimos 50 anos, vem sendo amplamente discutido sob o foco das 
transformações sócio-urbanas, das mudanças de eixos econômicos advindos do potencial industrial e 
mercantilista e das transições entre o espaço tradicional consolidado e o legado funcionalista do 
modernismo. Todas estas abordagens têm tido sua maior vultuosidade crítica no espaço público – 
entendido como dimensão social constitutiva da vida em conjunto e suporte espacial necessário para a 
manutenção da coletividade, motivo pelo qual adotamos esse tipo de espaço como base para nossas 
pesquisas no Mestrado e no presente artigo. 
 

A partir dessas inquisições, tornou-se necessária a busca por uma ferramenta que pudesse amalgamar 
nossa etapa de estudos e análises de forma a conciliar os registros materiais da cidade (representações 
simbólicas, definição de lugares e marcos espaciais) e os registros imateriais (memória, significado, 
relações de afetividade e pertencimento), quesitos insondáveis pela ciência racionalista – que busca no 
empirismo uma certa objetividade. Neste processo de pesquisa, com o apoio de diversas descobertas 
no campo da antropologia social, da sociologia e do planejamento urbano, optamos sondar pelo campo 
dos estudos de abordagem pessoal, baseando nossas análises na metodologia qualitativa do espaço 
urbano e dando espaço ao pronunciamento dos usuários deste espaço através da fotografia. 
 

A fotografia, como objeto produtivo e reprodutivo de imagens, é utilizada neste trabalho como uma 
ciência instrumentalista. O reconhecimento deste instrumental como massa analítica na concepção de 
nossa metodologia de trabalho remonta de um processo contínuo e inquisidor sobre os valores do 



 

espaço urbano público para seus usuários, em virtude das constantes modificações espaciais por que 
passou nosso recorte espacial – o Largo da Carioca no Rio de Janeiro – e de acordo com as diversas 
formas de experiência desenvolvidas, nas últimas décadas, por uma aceleração dos acontecimentos 
urbanos e por uma efemeridade das imagens produzidas pelo invólucro arquitetural que se relaciona 
com esses espaços livres, como comentamos no início deste capítulo. 
 

Pelos motivos apresentados, algumas das questões interpostas no decorrer da produção da Dissertação 
de Mestrado intitulada “A Cidade no Fragmento: Lugar e Poiesis no Largo da Carioca”, apresentada 
ao PROARQ/UFRJ em março deste ano, tiveram sua resposta nas análises baseadas nesta ferramenta, a 
fotografia, “um maquinário de duplo sentido, que vê e que é visto, que fotografa (cinetoscópio) e que 
guarda a imagem (cinetógrafo)” (AUMONT, 1995). 
 

2. ESTRUTURA PRESENTE NO CORPO AUSENTE: CINETÓGRAFO & CINETOSCÓPIO 
 
Tomando por consideração que “(...) percepção é sempre ação – e a ação se torna práxis, isto é, ela 
se recusa às abstrações do útil e não quer sacrificar os meios ao fim, a aparência à realidade” 
(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 90), e que o objeto mirado, fotografado e alcançado clama por uma 
subjetividade que só vem a partir de um sujeito social e cultural que lhe concede uma alteridade 
secreta, podemos concluir que o momento de interpretação do espaço (e do mundo) é também um 
momento de encontro com a “coisa mesma”, onde a identidade secreta é revelada de forma suave e 
decisiva, através do olhar conciso sobre coisas desejadas, expresso neste trabalho por Cinetoscópio (o 
observador). 
 

BAUDRILLARD (1997) contribui com uma série de artigos relacionados à imagem, tematicamente 
denominada como “A arte da desaparição”. Sua visão atemporal, por vezes determinista e 
desprovida de um senso comum – antes, defensora da falta de necessidade de se fotografar – mostra 
um panorama em que o desejo pela fotografia é instigado pelo próprio objeto mirado e, nesta 
afirmação, encontramos subsídios para afirmar que o ambiente externo exerce um tipo de influência 
crucial na fotografia que será produzida e, mais ainda, a validação para a utilização desta técnica.  
Para o autor, “criar uma imagem consiste em ir retirando do objeto todas as suas dimensões, uma a 
uma: o peso, o relevo, o perfume, a profundidade, o tempo, a continuidade e, é claro, o sentido. A 
custo dessa desencarnação, desse exorcismo, a imagem ganha esse fascínio a mais, essa intensidade, 
torna-se o médium da objetalidade pura” (Id., Ibid., p.32).  
 

Da mesma forma, após retirar estes atributos, outros são doados ao objeto analisado; ao acrescentar 
novamente estas dimensões, “uma a uma, o relevo e o movimento, a emoção, a idéia, o pathos, o 
sentido e o desejo, para tornar o objeto novamente real” (Op. Cit., p.32), o autor mostra que a 
interpretação é parte do processo de reconhecimento de uma determinada esfera social, e esta 
solicitação é fundamental para a metodologia empregada. 
 

AUMONT (1995, p.248), ao abordar a relação entre imagem e sentido, aponta: “Toda representação 
é relacionada por seu espectador - ou melhor, por seus espectadores históricos e sucessivos - a 
enunciados ideológicos, culturais, em todo caso simbólicos, sem os quais ela não tem sentido”. 
 

Ao nos voltarmos para o usuário que experimenta a cidade e seus espaços públicos, temos em vista 
que "a recepção das imagens depende essencialmente do conhecimento pessoal do mundo, sempre 
individual, diferente de uma pessoa para outra” (SCHAEFFER, 1996, p.98). Contudo, consideramos 
também o processo de recepção individual como o ato de ‘nomear coisas’. E para nomear coisas, 
antes de tudo, é preciso reconhecê-las coletivamente e de acordo com um código cultural que 
aproxima, consistentemente, as visões individuais. Quando realizamos a leitura de fotografias 
buscamos sempre este reconhecimento, apenas aparentemente natural. Segundo FRANCASTEL 
(1982, p.68-69)., “Fisiologicamente, o olho humano é naturalmente o mesmo desde as origens da 



 

espécie; ele não é um sentido isolado e só se vê aquilo que se conhece. (...) Não se percebe, não se 
diferenciam senão coisas que correspondem a experiências determinadas pelos níveis da cultura”. 
 

2.1. O Símbolo da Fotografia 
 

Fotografia: s. f. (gr. Phos, photos+graph+ia) 1. Arte ou processo de produzir, pela ação da 
luz, ou qualquer espécie de energia radiante, sobre uma superfície sensibilizada, imagens 
obtidas mediante a câmera obscura. 2. Reprodução [grifo nosso] dessas imagens.[2] 
 
Reproduzir: v. t. 1. Produzir de novo[grifo nosso]. 2. Exibir, mostrar novamente. 3. Imitar; 
traduzir com fidelidade. 4. Dar origem a [grifo nosso]; procriar. 5. Repetir-se.[3] 

 

Desde que Louis DAGUERRE divulgou seu daguerreótipo, em 1839, a fotografia tem sido vista 
como um filtro entre a realidade e o sujeito. Nesse ano, pela primeira vez na história da ótica e da 
química da câmera obscura, foi possível resolver o problema da fixação da imagem de maneira a 
evitar seu desaparecimento, quando DAGUERRE descobriu o composto químico hoje conhecido 
como ‘fixador’ pelos fotógrafos. Dezessete anos mais tarde, a Universidade de Londres incluía a 
fotografia em seu currículo. Antes, porém, no prefácio da segunda edição de “A Essência da 
Cristandade” (1843), o filósofo Ludwig FEUERBACH já observava que seu tempo preferia a 
imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade (SCHAEFFER, 1996).  
 

Esta idéia de que o valor da reprodução seria maior que a coisa mesma tem sido dialogada por Jean 
BAUDRILLARD (1997) e bastante veiculada no pensamento sociológico e filosófico 
francês/europeu; o autor, até meados de 1976, com sua obra “L’Echange Symbolique du Signe”, 
ansiava por uma revolução “simbólica” e dos sinais contra a “alienação” das instituições, mas 
abandona estas concepções – revoltosas com o marasmo das continuidades – logo após isto, para 
assumir o valor do simulacro e da simulação em sua obra homônima de 1981. Num de seus últimos 
ensaios, “O Crime Perfeito”, de 1996, Baudrillard comenta sobre o assassínio da realidade e o 
extermínio de uma ilusão necessária ao mundo. Para ele, o “(...) real não desaparece na ilusão, é a 
ilusão que desaparece na realidade integral”. (Id., 1996, p.20). Então o crime se torna perfeito, uma 
vez não havendo assassínio nem vítima, os dois, sujeito e objeto, são o mesmo e um só: “(...) É, pois, 
o próprio conceito de ilusão, e só ele, que é uma ilusão” (Op. Cit., p.79). 
 

Esta questão do ‘espelho’ das necessidades, das projeções sobre os fatos, pode ser transportada numa 
alusão ao instante fotográfico, o mesmo que aprisiona em um primeiro olhar o ângulo buscado, a 
vertente mais lúdica dos anseios de uma imagem sobre a própria imagem, o ideal sobre o real. Assim, 
é preciso que haja uma desaparição do primeiro objeto para que outro surja e então os seres, os 
objetos, “(...) são tais que a sua desaparição transforma-os neles próprios”. (BAUDRILLARD, 
1996, p.117). E porque a ilusão não se opõe à realidade, ela é uma realidade mais sutil que envolve a 
primeira com o sinal da sua desaparição; cada objeto fotografado é a marca da desaparição de todo o 
resto (VIRILIO, 1988, p.11-17). Nesta cena, o Cinetógrafo (a câmera) funciona como o olho humano 
‘maquinizado’, aperfeiçoado no aprisionamento do instante e capaz de decidir qual imagem fixar por 
mais tempo: 
 

“Quando o horizonte desaparece, então se ergue o horizonte da desaparição”. 
(KAMPER, apud Baudrillard, O Crime Prefeito, 1996, p.61). 

 

Com sua ótica racional baseada nas leis da perspectiva, a câmera fotográfica tornou popular essa 
forma de representação desenvolvida no século XV, nos primórdios do Renascimento Italiano (a 
prospettiva). Desde então, assistiu-se a uma reconstrução radical do espaço que, passando pelo 
desenvolvimento da ciência no Iluminismo, culminaria a super-racionalização dos instrumentos da 
perspectiva ótica.  
 



 

Mas, segundo BARTHES (1984), o primeiro homem a ver uma foto, exceto NIEPCE (que fez a 
primeira da história), pode ter achado que se tratava de uma pintura e este é o atormentador fantasma 
que a acompanha. MERLEAU-PONTY (2002, p.87-88), ao comentar da “Linguagem Indireta” de 
uma pintura, revela este momento de ‘especulação’ de uma foto ao contornar-se dos ares de um 
quadro, quando as mãos do que angula busca o pincel do que pinta, um olhar que se choca com o 
espírito de encontrar algo que se quer ver: 
 

“Há sentido (e com isso significação) tão logo haja figuras e fundos, uma norma e um desvio, 
um alto e baixo, isto é, assim que certos elementos do mundo adquiram valor de dimensões 
pelas quais, doravante, medimos todo o resto em relação às quais indicamos o resto. Isto é em 
cada pintor o que ele monta para essa obra de manifestação, o índice geral e concreto da 
‘deformação coerente’ pela qual ele concentra a significação ainda esparsa em sua percepção 
e faz existir expressamente”. 

 

Encontramos isto nas obras fotográficas do artista e arquiteto francês Eugène ATGET (fig. 1 e 2). 
Suas fotos passaram a ser valorizadas em uma época de questionamento da utopia moderna; os 
fotógrafos modernistas, sempre procurando o melhor ângulo, limitavam sua experiência a uma 
procura pelo fotogênico, em converter sua percepção da cidade em um souvenir. Contrário a isso, 
ATGET aceitou a cidade como um imenso espaço onde não caberiam maiores esforços como belas 
composições de vielas ou detalhes de muros abandonados. A imensa quantidade de imagens que 
produziu – mais de 10.000, incluindo fachadas, ruas que seriam mais tarde demolidas pelas 
intervenções urbanas do Barão HAUSSMMANN, espaços públicos, parques e bares – descrevem 
uma Paris que parece surreal, mas ao mesmo tempo bastante concreta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
fotógrafo americano Edward WESTON, por outro lado, desejava encontrar a beleza em tudo (como 
proferido em uma de suas últimas entrevistas concedidas), provando que a natureza e a cidade 
ofereciam um infinito número de composições; antes de tudo, WESTON estava aberto a ver a beleza 
que se desfigurava pela imagem, um encontro do signo e do significado. Em suas fotografias de 
fachadas mal conservadas em New Mexico, sua intenção era canonizar um objeto estranho através de 
seus próprios padrões de beleza, educando nossos olhos a apreciar a ordem na desordem, a poesia das 
coisas inexploradas, a poética do abandono (fig. 3). Insistindo na importância da visão, olhando a 
realidade como um arranjo de fotos em potencial, ele também determinou uma certa ironia em seu 
trabalho, pois, ao invés de revelar o mundo obscuro que estava ao lado de todas as pessoas, as fotos 
de WESTON domesticaram todo o conteúdo incômodo que seus temas escondiam: a periferia. 

Fig. 1: Eugène ATGET. 
Uma Carroça no Quai de la Tournelle, 5e 

Arrondissement, 1910-1911. 
 

 
Fig. 2: Eugène ATGET. Andarilho, Paris, 

1899-1900. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

As imagens de ATGET nos dão um painel da modernidade completamente diferente daquele 
imaginado por WESTON, um cenário onde o aleatório se manifesta, e onde o olhar imóvel do 
fotógrafo nunca está claramente definido, como não é definido o olhar de alguém que ainda não viu 
algo pela cidade real. Mas ambos nos revelam as inúmeras possibilidades de representação memorial, 
significativa e interpretativa dos ambientes focados, tanto por quem oferece o ângulo fotografado, 
quanto por quem recebe ‘o texto’ figurativo. 
 

Mas não é, segundo BARTHES (1984), somente pela pintura que a foto tem a ver com a arte, mas, 
também, pelo teatro. DAGUERRE explorava na Praça do Château (na Republique) um teatro de 
panoramas animados por movimentos de jogos e luz, técnica emprestada para o cinema, que é 
representada pela aceleração das imagens fotográficas. Assim, a “(...) câmera obscura, em suma, deu 
ao mesmo tempo o quadro perspectivo, a fotografia e o diorama, sendo todos os três, artes de cena” 
(TEIXEIRA, 1999, p.34). 
 

Este é o movimento encontrado no instante fotografado, na imagem aprisionada e na realidade que 
esta absorve sobre o próprio conceito do real. Um simulacro mais que perfeito. Uma projeção sobre o 
espaço, que é movimento, em leitura silenciosa e profunda sob a pele. Ao instigar-se sobre o contato 
visual, a fotografia devolve o objeto à imobilidade e ao silêncio da observação e da representação: 
“ela é a única maneira de atravessar as cidades em silêncio, de atravessar o mundo em silêncio (...) 
A solidão do objeto fotográfico no espaço e no tempo é correlativa da solidão do objeto e do seu 
silêncio caracterial”. (BAUDRILLARD, 1996, p.118). 
 

À racionalização da representação do espaço seguiu-se a racionalização da construção do espaço – 
incluindo aí desde o desenho de cidades a edifícios e objetos. Como conseqüência de uma longa 
tradição que foi consolidada no espaço urbano homogêneo do século XIX, os fracassos do 
funcionalismo do urbanismo moderno são, a grosso modo, o resultado da maneira estritamente 
científica de se conceber e planejar edifícios e espaços urbanos.  
 

As motivações funcionais, destituídas dos valores poéticos, simbólicos e da ilusão positiva 
conquistada no atual mundo da fotografia, do vídeo, da computação gráfica, têm contribuído para 
transformar as representações do espaço em projeções pragmáticas que deixaram de lado aspectos 
mais subjetivos, substituindo-os por formas de projeção não tão capazes de expressar, no âmbito das 
duas dimensões, a ordem simbólica do mundo. 
 

É fato verdadeiro que o processo de interpretar e construir carrega consigo uma dimensão que não 
pode ser reproduzida através de imagens, sem a experiência, sendo que os aspectos controversos das 
leis da perspectiva foram denunciados logo após a popularização dessa descoberta entre os artistas. Já 
no século XVI, MICHELANGELO entendia o corpo humano como uma fundação para todas as artes 
e criticava o pintor DÜRER por tentar fixar uma imagem estática do corpo. Sua obra era fundada em 
uma abordagem incorporada da tarefa de construir [4]. Entretanto, esta construção não pode ser 

Fig. 3: Edward WESTON, foto da periferia, EUA, s/d. 



 

entendida como elemento isolado, como um istmo de separação entre imagem e ato, mas um processo 
maior, como suas próprias pinturas, esculturas e desenhos eram. O momento, para ele, era composto 
de fragmentos e ações: “é que cada fragmento do mundo (...) desdobra um número ilimitado de 
figuras do ser, mostra um certo modo que ele tem de responder e de vibrar sob o ataque do olhar, 
que evoca todo o tipo de variantes, e finalmente ensina, além dele mesmo, uma maneira geral de 
atuar” (MERLEAU-PONTY, 2002, p.89). 
 

E com relação à fotografia, em particular: “Você pensa que está fotografando uma coisa por prazer, 
mas na verdade é a coisa que quer ser fotografada, e você é apenas uma parte de décor na ordem 
pictórica que a coisa dita ao sujeito. O sujeito é um funil através do qual as coisas, em sua ironia, 
fazem sua aparição. A imagem é um meio ideal para a vasta campanha de auto-promoção 
empreendida pelo mundo e pelos objetos – forçando nossa imaginação para uma auto-desaparição, 
nossas paixões para um extravasamento, e estilhaçando o espelho que nós seguramos 
(hipocritamente) para capturá-los” (BAUDRILLARD, 1997, p.35). 
 

A partir de uma consideração sobre a cidade, suas cenas e seus instantes de imagem, é possível lançar 
uma hipótese de que se todo ambiente é composto de fragmentos – e a cidade é como um grande 
fragmento de mundo – então ela converte-se toda em imagens. E se toda a cidade se transformou em 
imagens, aparentemente nada mais há para ser visto, e nada mais há para ser fotografado. Mas os 
ensaios fotográficos de várias procedências nos trouxeram imagens de muitas as cidades, de todos os 
países. Onde não há mais profundidade, onde tudo foi condensado em duas dimensões, tudo se dá 
sem segredo algum. A ânsia pelo consumo de imagens traz consigo a vontade da visibilidade total, a 
vontade de ver tudo ao mesmo tempo. 
 

Entra aí o papel congruente do observador que aprisiona as imagens como instantes do espírito e, 
então, monta histórias de cognição e percepção baseadas no encontro desta fotografia com o desejo e 
a necessidade de enxergar algo pelo ser, algo existente. Quanto mais se tem este desejo, mais 
significados e símbolos a cidade adquire. Paradoxalmente, quanto mais uma cidade é fotografada 
aleatoriamente, mais ela escapa à compreensão racional, mais fabrica pistas não apreensíveis. Quanto 
mais imagens circulam, mais difícil se torna fabricar novas imagens.  
 

Podemos assumir atualmente, a partir do conhecimento de inúmeras técnicas de análise do espaço 
urbano público, que os espaços não precisam, necessariamente, de sua representação, mas sim de uma 
des-representação. Esta des-representação deve ser um ponto inicial na busca por um retrato da cidade 
– sempre um passo à frente pelo classificador. A adoção de certos ‘cantos’, geralmente presentes nos 
espaços livres públicos, do centro conturbado ou de um agradável recanto de praça, é uma forma de 
retirar as imagens de consumo produzidas por valores gerais e balizar o valor do olhar individual, que 
apesar de isolado, não se desprende da cultura ou de outros valores sociais, tornando o que não é 
passível de se tornar especial, conseqüentemente, em cartão-postal, mas também tentando inserir 
"doses de presença" em fragmentos da realidade. 
 

Por que alguns lugares, às vezes ermos e degradados, ou mesmo com forte apelo ao saudosismo, 
tornam-se objeto da mais pura apreciação? E por que os espaços públicos de centros urbanos, de uma 
forma geral relacionados à agitação financeira e comercial, conseguem em um pequeno detalhe, um 
oásis visual, transcender os significados imediatos? Há nas margens da cidade e nos lugares de 
concentração (passados ou presentes) aquilo patente em todas as formas espontâneas, o encanto das 
coisas que só existem porque estão desprogramadas, que superam a indiferença funcional devido à 
"procedência do objeto em relação ao sujeito": qualidade de tudo que está além da capacidade do 
planejamento (TEIXEIRA, 1999). 
 

No Largo da Carioca – Centro do RJ (fig. 4), ao analisarmos esta ‘dramaturgia’ ante aos jogos de 
movimento e parada, pensamos na qualidade das fotos produzidas por seus usuários mediante uma 
clara analogia à representação – que se assemelha ao teatro da representação fotográfica, como 



 

BARTHES (1984) descreveu. Desta forma, traçaremos, nas próximas linhas, a descrição da 
metodologia empregada, as análises e a aplicabilidade da ferramenta fotografia nas reverberações e 
conclusões advindas da relação espaço x usuário neste espaço livre público do Rio de Janeiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. O MOVIMENTO IMAGÉTICO NO LARGO DA CARIOCA - RJ 
 
Sob o foco atento de uma objetiva, os olhos miram diretamente o alvo do desejo; enquadradas, as 
cenas que despertam mais emoção, que calam no encontro com um significado mais intenso, 
abrangente e verossímil, são também as produtoras do desejo inicial, uma vez estando a cidade, e 
todos os seus instantes de imagem, esperando pelo momento derradeiro da olhada.  
 

As frases constitutivas do espaço podem ser agrupadas numa leitura sintática que privilegia a 
construção total e gramatical por um elo estreito que é a própria conexão (esta, fruto de uma bagagem 
cultural e social que é parte do processo de experiência que nos situa no espaço). As coisas, 
observadas e nomeadas, exprimem significados – não simplesmente novos, mas também 
(re)inventados – e são base de interpretação e participação do Eu no mundo.  
 

Assim, torna-se possível também estabelecer um sulco de entendimento para as mais diversas formas 
de se eleger um espaço mais agradável ou não, através de suas imagens mais ‘acolhedoras’. Quanto a 
isto, MERLEAU-PONTY (Op. Cit., p.118), cita: “com efeito, uma linguagem que só buscasse 
exprimir as coisas mesmas esgotaria seu poder de ensinamento (...) uma linguagem que oferece 
nossa perspectiva sobre as coisas, que dispõe nelas um relevo, essa linguagem inaugura uma 
discussão sobre as coisas (...) torna possível à aquisição”. 
 

Ao transitar pelo Largo da Carioca, muitas imagens (companheiras das reais) passeiam juntamente, 
criam diversos tipos de prosas e poesias e o ‘instante inaugural’, vivido pelo observador, torna-se um 
novo tipo de linguagem, uma forma hiper-realista de comunicação com o mundo. Este fenômeno 
pode ser ainda um tipo de meta-linguagem, visto espraiar-se verdadeiramente na fonte de observação 
e percepção mais instigante que é o Eu. 
 

Assim, procurando não apenas por uma imagem geral (proporcionada por um olhar 
descompromissado com os pormenores e importante apenas a título de análises morfológicas ou 
espaciais) buscamos, através dos percursos de sondagem realizados pelo Largo da Carioca (uma das 
técnicas de análise interpretativa do espaço) apreciar o seu alargamento, suas cicatrizes, sua realidade 
por trás de uma outra realidade. Além da imagem urbana apresentada em estudos, mapas e esquemas 
interpretativos, geralmente cristalizados na leitura espacial do arquiteto, o lugar tem também suas 

 

Fig. 4: Imagem de satélite – RJ, Landsat5, 1991 (foco no Centro do RJ). 



 

visadas mais tocantes, significativas, frutíferas aos olhos dos pesquisadores e aos olhos de quem o 
freqüenta, ampliando os ângulos de observação local (figs. 5, 6, 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. Material para Análise: Uma Metodologia Ethos-cine-gráfica 
 
Num estudo inicial realizado em maio do ano de 
2002 [5], questionários aplicados diretamente a 
transeuntes do Largo da Carioca, seguidos da 
solicitação de mapas mentais cognitivos [6], 
forneceram subsídios para constatar as mais 
diversas formas de se enxergar o espaço público 
edificado e não-edificado, cada uma delas 
variando pelos elementos significativos escolhidos 
por seus observadores, desde elementos materiais 
– projeção do prédio, valor histórico – a imateriais 
– memória, agradabilidade, história, saudosismo 
(fig. 8, 9, 10). 
 

Fig. 5: Fragmentos ‘do alto’, no Largo da Carioca (1). 

Fig. 6: Fragmentos ‘do alto’, no Largo da Carioca (2). 

Fig. 7: Fragmentos ‘do alto’, no Largo da Carioca (3). 

Fig. 8: Largo da Carioca, 2002 – a aglomeração 
das “rodinhas”.  



 

 

Cada um dos mapas foi retratado de forma especial pelos informantes, variando como a própria 
angulação da câmera fotográfica. Quando a relação era muito grande (no caso dos entrevistados mais 
idosos, ao lembrarem-se do ‘Tabuleiro da Baiana’ – antigo ponto de bondes do Largo da Carioca) os 
mapas não conseguiam assumir uma forma compreensível; alocamos estes mapas no grupo que 
chamamos “mapas simbólicos”, tamanha a proximidade do objeto com o sujeito. Muitas vezes os 
informantes representavam o largo espaço do Largo da Carioca (fig. 11) com pequenos detalhes da 
grande região, como o Relógio central, uma árvore ou uma escultura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir deste primeiro contato com a região de nossas pesquisas, constatamos a necessidade de um 
‘resgate da imagem fotográfica’, esta mesma reproduzida nos mapas cognitivos, por vezes 
infielmente, mas que através da câmera foi incorporada como uma reprodução do momento de 
encontro com o objeto. Ao participar este momento com outros freqüentadores do local, através de 
câmeras descartáveis individuais, elementos de auxílio na abordagem Ethológica – conforme 
descreveremos a seguir – foi possível, também, montar uma imagem composta de micro-detalhes que 
revelam uma grande colagem de significados. 
 

3.1.1. A Metodologia Empregada: Um Olhar sobre o Fragmento 
 
A abordagem Ethológica, que utilizamos no caso específico da Dissertação de Mestrado previamente 
mencionada, é aplicada aos estudos relacionados à espécie humana. “A ethologia humana é uma 
disciplina transversal; ela corresponde ao grupo das diferentes ciências humanas que utiliza uma 
abordagem naturalista” (THIBAUD, 2001, p.14). Selecionamos esta abordagem apoiados no 
conceito de ethos: os aspectos morais (e estéticos) de uma cultura, os elementos valorativos e 

Fig. 9: Largo da Carioca, 2002 – vendedor 
ambulante: a “marca” comercial do lugar. 

Fig. 10: Largo da Carioca, 2002 – “estátuas-
vivas” durante performance. 

Fig. 11: Vista geral do Largo da Carioca, 2002 – Convento de 
Santo Antonio (primeiro plano) e arranha-céus. 



 

representativos designados por este termo e os aspectos cognitivos e existenciais designados pelo 
termo visão de mundo. 
 

Dentro do foco da posição do homem em sua cultura, sua forma de entender e compreender os 
fenômenos que o cercam, os aspectos cognitivos e experienciais compartilhados por um grupo, uma 
representação coletiva da memória, as formas de se relacionar com o espaço e as exigências de 
pesquisa verificadas com as primeiras entrevistas realizadas (como descrevemos acima, numa 
necessidade de aproximação com a intersubjetividade), entendemos que a abordagem ethológica, 
dentro dos estudos urbanos, era a que melhor arrematava nossas expectativas de resultados, como 
comprovado finalmente. 
 

Os estudos realizados na Rue de La République à Lyon (THIBAUD, 2002) mostraram-se profícuos 
para nossa intenção de estudo no espaço do Largo da Carioca. Baseada em um ciclo de investigações 
que inclui prévia observação do território, registros de éthogrammes – registros filmados e 
fotografados [7] – transcrição do material e, finalmente, adaptação dos resultados às questões 
inicialmente postas, esta observação/descrição naturalista é, portanto, a base essencial da abordagem 
que trabalha com uma gama de observações in loco, mas não exclui, “de forma alguma, a 
interpretação e a teoria se o contexto prova uma associação frutífera com os métodos sociológicos 
habituais (entrevistas e questionários)” (Id. Ibid., p.14). 
 

Diante deste embasamento, nossa metodologia empregada foi baseada em 4 extratos de análise 
espacial: 1- o primeiro baseado na “impregnação”, ou seja, a observação participante propriamente 
dita; 2- o segundo baseado no “estudo descritivo do território”, ou seja, mapeamento das atividades, 
morfologia, estudo dos signos, cores, manchas e fatores de permeabilidade do espaço; 3- o terceiro 
baseado na análise dos fluxos macroscópicos, utilizando os recursos da fotografia, da gravação 
estereofônica e do vídeo, assim como de anotações e observações in loco; 4- e o último extrato, 
denominado “estudo microscópico do espaço”, sendo aquele que estamos explorando neste artigo, se 
relaciona com as técnicas psicossociológicas de recepção de informações. Para este último extrato 
utilizamos duas etapas de entrevistas, denominadas ‘entrevistas primárias e secundárias’ [8], mas nos 
ateremos às ‘entrevistas secundárias’, por englobarem a etapa de análises dos usuários vinculada à 
fotografia. 
 

A aplicação da etapa de ‘entrevistas secundárias’, dividida em duas ferramentas de abordagem 
baseadas no princípio do ‘Cinetógrafo e Cinetoscópio’, teve o objetivo de coletar os fragmentos de 
imagens dos usuários do Largo da Carioca – selecionados segundo critérios de ‘garimpagem’ na fase 
primária das entrevistas – seus espaços ‘louvados’ no cenário do Largo da Carioca, o reconhecimento 
de cenários antigos no espaço e seus trajetos dominantes. Esta etapa foi realizada em dezembro/2003, 
totalizando o número de 25 informantes, qualitativamente escolhidos, como forma de gerir um 
aprofundamento nas respostas obtidas com as entrevistas anteriores. 
 

Procuramos, através dessas duas ferramentas, fechar o círculo que se colocava aberto por diversos 
pontos nesta pesquisa. A descrição de cada uma delas nos oferece a abrangência desta etapa: 
(ferramenta 1) ‘Cinetoscópio e Cinetógrafo’: fornecimento de máquinas fotográficas para os 
informantes, solicitando a apreensão de 5 cenários/elementos/cenas mais significativas no Largo da 
Carioca e buscando um reconhecimento ainda mais íntimo da estrutura formal do espaço livre 
público estudado; (ferramenta 2) ‘Armário do Tempo’: apresentação de  6 imagens fotográficas 
antigas do Largo da Carioca (de 1890 a 1960), fornecendo aos informantes fontes de ‘reação’ sobre a 
imagem apresentada e inquirindo sobre a localização, no espaço atual, das mesmas imagens. Nas 
duas ferramentas da etapa de ‘entrevistas secundárias’ sugerimos que cada informante relacionasse a 
imagem fotografada/vista com um substantivo, de forma a doar um atributo para a foto.  
 

Esta solicitação nos trouxe descobertas interessantes sobre a mudança de símbolos e a permanência 
de significados, uma vez que os atributos repetiram-se para os mesmos espaços fotografados, tanto 



 

nos espaços atuais quanto nas imagens antigas oferecidas para ‘leitura visual’, conforme 
descreveremos sucintamente no capítulo a seguir. 
 

4. REVIRANDO OS CONTORNOS: DISCUSSÕES 
 
Na etapa de análises das ‘entrevistas secundárias’, elaborada com o objetivo de dar maior 
consistência à etapa de ‘entrevistas primárias’, utilizamos – como mencionado anteriormente – duas 
ferramentas de abordagem psicossocial baseadas, particularmente, na utilização da fotografia. Desta 
forma, obtivemos respostas quanto ao olhar cotidiano (dos usuários) lançado sobre o Largo da 
Carioca, alcançando resultados valiosos para as categorias de Significado e Instantaneidade [8]. 
 

Na primeira ferramenta, denominada ‘Cinetógrafo e Cinetoscópio’, cada entrevistado/informante 
recebeu uma breve explicação de como realizar a tarefa, que se restringiu à fotografia do entorno 
local. A explicação foi curta o suficiente para não atrapalhar a genuinidade e o élan imagético de 
cada um deles. Cinco (5) imagens ‘instantâneas’ do ambiente foram solicitadas entre cenas, detalhes 
ou elementos simbólicos que mais lhe chamassem atenção no contexto do Largo da Carioca. Esta 
etapa teve a duração de aproximadamente meia hora, de modo que o entrevistado pudesse circular 
livremente e (re)conhecer lugares e cenários que, em situações adversas, poderiam passar 
desapercebidos. Ao mesmo tempo em que estimulou uma análise mais atenciosa por nossa parte, este 
exercício foi um repouso do frenesi informacional e muitas vezes alienante que impede o 
experienciar direto de um ambiente por seu usuário. O olhar etnográfico lançado sobre esta tarefa 
impediu-nos de acompanhá-los,  para que o processo não fosse atrapalhado nem influenciado pela 
presença do pesquisador. Ao final, solicitamos uma palavra que definisse cada imagem fotografada. 
 

Foi interessante notar a repetição de alguns termos empregados para determinadas imagens 
fotografadas por cada um dos entrevistados. Três imagens foram recorrentes às outras (o Relógio do 
Largo da Carioca, as pessoas que freqüentam o local e o Convento de Santo Antonio), assim como 
algumas de suas qualidades, definidas pelos informantes. Esta reflexão nos permitiu associar o Largo 
da Carioca com os elementos que dialogam diretamente com três expressividades bastante 
explicitadas na etapa anterior, de ‘entrevistas primárias’ (não abordada neste artigo): o tempo (fig. 
12), objeto de controle e continuidade para a sociedade contemporânea (representado pelo Relógio, 
assim como descrito nominalmente pelos mesmos entrevistados, no momento em que atribuíam um 
substantivo para a imagem fotografada); o movimento (fig. 13), representado pelas pessoas que 
transformam e são transformadas anacronicamente pelo espaço do Largo da Carioca; e o registro 
histórico, que é um balizador dos sentimentos de pertencimento e 
identidade de todos os usuários do Largo da Carioca (fig. 14), 
expresso pelo Convento de Santo Antonio, a construção mais antiga 
do espaço estudado (séc. XVII). Ao mesmo tempo, o Convento 
aparece como cristalizador (pois ele é pausa) e como antítese do 
movimento que se desenrola a seus pés, tornando-se imóvel 
observador do tempo e da dinâmica local, como um de nossos 
entrevistados comenta, “você pensa que possui os objetos, mas, 
antes, eles o possuem e você não consegue evitá-los” (D., informante, 
27/11/03). 
 

Nas três primeiras imagens mais fotografadas as relações de tempo 
(resultado do passado, da antiguidade e do cotidiano), de diversidade 
(marcada pela multiplicidade de usuários, pelas ‘rodinhas’ de platéia 
e pelo movimento de vaivém das pessoas) e de distância (em 
comparação a um certo desconforto pela posição do Convento, como 
um dos entrevistados comenta: “o que sinto é que ele está lá em cima 
[do morro], e nós, aqui embaixo” – A., informante, 27/11/03) são as 
preponderantes. 

 

Fig. 12: Relógio do Largo da 
Carioca, datado de 1906. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nas três imagens seguintes, marcadas também por uma certa recorrência, as relações de contraste (do 
concreto dos edifícios com a vegetação que fica reclusa nos jardins gradeados do BNDES, assim 
como do progresso com o passado) e as relações de modernidade (marcadas pela mudança do espaço 
físico e a velocidade da informação) estão presentes nos elementos da vegetação (nos jardins do 
BNDES, projetados pelo escritório de Roberto Burle Marx – 1980), no Ed. Avenida Central e no 
edifício da Petrobrás. 
 

As últimas seis imagens (menos fotografadas) estão ligadas às relações de diversidade local, à 
segurança proporcionada por edificações de uso intensivo (o metrô da estação ‘Carioca’), aos 
entretenimentos locais da atualidade (mágicos e a banca de jornal que vende CDs e DVDs) e à perda 
de uma imagem natural do Rio de Janeiro – o Morro do Castelo, o Morro de Santo Antonio e o front 
marítimo – objetos demolidos/ocultados pela cortina de edifícios da rua Treze de Maio. “Eu sinto 
como se estes elementos [arranha-céus] tivessem retirado a linha do horizonte do Centro da 
Cidade... apesar de nunca ter visto um cenário diferente, eu acho que ele deveria estar lá, presente” 
(M., informante, 05/12/03). 
 
Na segunda ferramenta das ‘entrevistas secundárias’, intitulada ‘Armário do Tempo’, manipulamos 
informações que nos subsidiaram nas categorias Simbolismo e Memória, estas, indicadoras do 
potencial de manutenção e continuidade de uma imagem local. Nossos entrevistados/informantes 
foram confrontados com imagens antigas do mesmo espaço livre que acabaram de ‘poetizar’ na 
primeira ferramenta desta etapa de entrevistas. 
 

Seis (6) fotografias foram selecionadas, entre uma gama de 64 imagens catalogadas no AGCRJ 
(Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro), e foram expostas uma a uma de modo que cada 
informante pudesse dizer a que se referia, qual a sua localização atual e qual palavra associava a 

 
Fig. 13: Usuários do Largo da Carioca, assistindo a uma 

performance de rua, 2003.  

Fig. 14: Edifício Petrobrás (esquerda), BNDES (ao centro) 
e Convento de Santo Antonio (direita), 2003.  



 

cada imagem. A seleção baseou-se numa amostragem cronológica que abrangeu o final do século 
XIX até a segunda metade do século XX, sem chegar ao séc. XXI, o que ultrapassaria os conceitos de 
Memória que buscávamos apreender. 
 

Foi solicitado a cada um dos entrevistados que localizasse, no espaço atual, o lugar focado pelas 
fotografias apresentadas; da mesma forma que no exercício anterior, os informantes deveriam 
relacionar esta imagem com uma qualidade nominativa, para que compuséssemos um quadro 
comparativo do cenário antigo/atual no Largo da Carioca. Alguns problemas pertinentes a este 
exercício foram inicialmente detectados: o primeiro estava relacionado a uma indução do pensamento 
individual diante do ‘apelo’ da fotografia (todas as fotos selecionadas foram feitas por fotógrafos 
conceituados da época – entre eles Marc FERREZ e KLUMB – e, como tais, apresentam um nível de 
subjetivação que passa pelo ângulo e pela intenção do fotógrafo); assim, temíamos que a sugestão de 
uma palavra designativa fosse – inconscientemente – embutida nos informantes; o segundo 
empecilho estava na incapacidade de localização dos lugares por parte dos entrevistados mais jovens, 
dificultando nossa análise final. 
 

No entanto, nenhum dos empecilhos se concretizou; a eficiência das análises foi obtida devido à 
capacidade de representação poética e de observação dos informantes, fato que relacionamos à prévia 
seleção destes, no momento em que ainda realizávamos as ‘entrevistas primárias’. E o segundo 
motivo de eficiência das análises deu-se através de uma desmistificação total de nossa suposição de 
alienação memorial por parte dos entrevistados mais jovens; ao contrário dos mais idosos, eles faziam 
um esforço por reconhecer cada lugar, ligando os ângulos, os edifícios e as histórias relatadas por 
outras pessoas na reconstituição do local. 
 

As respostas recebidas comprovaram este cenário: informantes naturais de outros estados (como L., 
23 anos) tomavam partido de sua lembrança de infância, de quando já haviam passado pelo Largo da 
Carioca junto dos pais e compunha, surpreendentemente, um quadro inteiro de acertos. Este referido 
informante soube relacionar todos os lugares antigos e atuais, com maior precisão do que uma outra 
entrevistada, historiadora (D., 45 anos – esta, não conseguiu reconhecer a primeira foto). Nosso 
informante mais idoso (M.G., 75 anos) também não conseguiu associar uma imagem antiga à atual (a 
segunda fotografia), mas neste fato reconhecemos que a dificuldade pode ter sido dada pela forma 
genérica com que o espaço se apresenta (a dificuldade de reconhecer de que ponto está sendo tirada a 
fotografia, pela ausência do Morro de Santo Antonio – demolido em 1961 – no ângulo do fotógrafo). 
Todos os outros informantes cometeram de 2 a 3 erros na localização atual dos lugares (em torno de 
50%) enquanto os três primeiros mencionados, praticamente, acertaram todas as localizações. 
  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As informações obtidas com as duas ferramentas de análise ratificaram nossa consciência de que o 
Largo da Carioca é dotado de uma força imagética que se remete à Memória do Lugar transcendendo 
os sentimentos advindos, exclusivamente da relação de uso e se fazendo presente, com força 
surpreendente, mesmo para aqueles que não conhecem profundamente o seu passado. Este fenômeno 
acabou por intensificar o espaço de relações simbólicas e significativas, dotadas por seus usuários. 
 

Diante da solicitação de uma palavra que definisse o lugar apresentado pelas fotografias antigas as 
ocorrências foram múltiplas mas, em grande maioria, as considerações sobre tranqüilidade, passado, 
antiguidade, tempo, cotidiano, vazio, movimento x calma e saudade foram recorrentes. Isto nos fez 
crer que estas qualidades estavam relacionadas ao vínculo atual do espaço – revelado nas constantes 
idôneas de tempo, movimento e história – com os princípios de Instantaneidade que regem a 
sociedade contemporânea e, principalmente, à necessidade de contraposição ao passado, que sempre 
fazemos no reconhecimento de um espaço físico, como contemplamos com os estudos de JODELET 
(2002, p.31): 
 



 

“A questão da memória se torna pertinente, uma vez que esta, unindo de forma dialética o 
passado, o presente e o futuro, pode servir para estabelecer formas de vida sem ruptura 
brutal, respeitando um presente que encontra sua fundamentação no passado”. 

 

Quando nos referimos a ‘diversos ângulos’ no Largo da Carioca, falamos de diversas considerações: 
do ponto em que se observa o espaço (do térreo, dos arranha-céus, das coberturas, do Convento); do 
momento que se experimenta (dia, noite, final de semana); da ambiência do espaço (variações de cor, 
luz, fenômenos ambientais); do tipo de usuário que o valoriza (ambulantes, artistas, empresários, 
estudantes); do tempo que se permanece no Largo (permanência e passagem); e da incursão nas 
atividades desenvolvidas (teatro de rua, ilusionismo, manifestações políticas, shows, feira de livros, 
comércio).  
 

Todos estes elementos, compositores das ‘variadas angulações’, revelam uma situação muito 
particular relativa aos valores e significados desenvolvidos no local: além das características de 
aglomeração, sociabilidade, coletividade e inúmeras considerações trazidas de um alargamento do 
espaço público português (de onde também derivou o termo largo) a evocação da denominação traz 
uma conotação lúdica, de inúmeras possibilidades de entendimento, tanto como um adjetivo que 
exalta as características de extensão, amplitude e espaço generoso, quanto de um substantivo que 
encerra a característica de um espaço conformado e – curiosamente – definido como ‘avistando-se do 
alto’: 
 

LARGO, (adj. l. largo) 1. extenso de lado a lado; 2. amplo, espaçoso, grande; 3. desenvolvido; 
4. longo; (s.m.) 1. pequena praça; 2. o que se avista do alto [grifo nosso]; 3. (mus.) trecho 
musical de movimento amplo e vagaroso; adv. 1. com andamento lento [10]. 

 

Mais interessante, ainda, foram as associações relacionadas à amplitude do ambiente, refletindo a 
noção de espaço amplo e avistável de cima, como se os próprios informantes pudessem vê-lo através 
de uma perspectiva ‘vôo de pássaro’ (fig. 15). De fato, pudemos verificar (como freqüentadores e 
como pesquisadores) que mesmo conhecendo o Largo da Carioca apenas ao nível do piso, os usuários 
encontram nos elementos verticais projetantes (arranha-céus e parte remanescente do morro de Santo 
Antonio) a referência necessária para se interpretar o volume livre do espaço e sua grandeza física. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 15: O piso do Largo da Carioca – 
Escritório Burle Marx (1980), 2003. 



 

Por isso, ao comentar da função dos diversos olhares, do ‘participar’ e o valor destas condicionantes 
na apreensão, representação e percepção do espaço, tocamos na questão da multiplicidade de leituras, 
valores e angulações, que em nossas análises direcionamos para o papel do ‘olhar cotidiano’, ou seja, 
da dinâmica urbana nesta imensa oficina urbana pública, que é o Largo da Carioca. 
 

Desta forma, cremos que uma arquitetura significante – em sua representação de espaço livre público, 
ou mesmo privado – depende, em parte, do entendimento de sua representação e da referência a algum 
elemento existente ou palimpséstico. Em se pensando sobre o ‘construir’ – como poiesis – seria 
impossível desconsiderar o papel de uma projeção, uma especulação imagética sobre o próprio real e a 
produção da razão e do espírito em congruência. E quanto à suscitação de um espaço ‘louvado’, 
significativo e simbólico, é importante notar a formação de visões compartilhadas através de um eixo 
comum, vertido pela veia cultural, uma vez que a materialização de um significado depende 
especificamente do grupo cultural que a produziu. Segundo DUARTE (2002, p.43): “dessa maneira, é 
possível entender que os espaços construídos pelo homem adquirem valores simbólicos que lhes são 
necessários para a preservação de sua própria identidade (...) o espaço humano se torna, assim, a 
base de um sistema de símbolos, significados e esquemas cognitivos”. 
 

A estratégia para um novo modo de olhar uma intervenção urbana ou um espaço já consolidado talvez 
passe pela noção de um espaço levemente ‘fora-de-foco’ em relação ao que já existe, uma 
subjetivação entre a tabula rasa moderna e o contextualismo pós-moderno; a semiologia urbana do 
espaço público e da cidade dominada por imagens, como nossas pesquisas no Largo da Carioca 
puderam aferir, deve ser plasmada pelas condicionantes simbólicas e significativas que traduzem, no 
olhar de seus experienciadores cotidianos, o valor espacial descontínuo e intrínseco à formação de 
sentimentos identitários, de novos topos e de múltiplos instantes visuais: 
 

“Precisamos aqui nos privar de toda significação já instituída e voltar à situação de partida de 
um mundo não significante que é sempre o do criador (...) não se trata de compreender de que 
modo significações, ou idéias, ou procedimentos dados vão ser aplicados a esse objeto (...) trata-
se primeiro de compreender de que modo esse objeto e essa circunstância passam a significar, e 
sob quais condições” (MERLEAU-PONTY, 2002, p.85). 
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NOTAS 
 
[1] De acordo com HUSSERL, Apud MERLEAU-PONTY (2002), este ‘instante inaugural’ é o esquecimento 

das origens, o dever de recomeçar sobre um saber olhar. 
[2] Novo Dicionário Brasileiro Ilustrado, org. Adalberto Prado e Silva, Vol. II, São Paulo: Melhoramentos, 1965. 
[3] Dicionário Enciclopédico Koogan Larousse Seleções, Vol. I, Paris: Librairie Larousse, 1981. 
[4] PÉREZ-GÓMEZ, Alberto. Architectural Representation Beyond Perspectivism. In: Perspecta, nº 27, Yale 

University Press, New Haven, s.d.; o que não implica que a representação das imagens de arquitetura devem 
passar por uma denúncia da "tirania" do ponto de vista único, "ciclópico", da fotografia, críticas muito 
comuns nas últimas décadas; mas sim por uma outra estratégia para se usar o status científico intrínseco à 
fotografia. 

[5] PINHEIRO, Ethel. Forma Arquitetônica x Apropriação: Estudo de caso no Centro do RJ. Monografia 
apresentada à disciplina de Arquitetura da Paisagem/PROARQ/2002. 

[6] Segundo abordagem de Kevin LYNCH, In: Imagem da Cidade. Rio de Janeiro: Ed. Martins Fontes, 1997. 
Foram coletados 50 mapas cognitivos no Largo da Carioca, entre o período de maio/2002 a fevereiro/2003. 

[7] Sobre esta mesma abordagem ver ECKERT, Cornelia e ROCHA, Ana Luiza Carvalho. Etnografia na Rua e 
Câmera na Mão. Disponível em: <http://www.studium.iar.unicamp.br/oito/2.htm> Acesso em 23/04/03. 

[8] Nas ‘entrevistas primárias’ tivemos um número de 50 informantes, coletados entre o período de junho/2003 a 
outubro/2003, dos quais metade foi selecionada para as ‘entrevistas secundárias’, realizadas em 
dezembro/2003. 

[9] Elementos conceituais definidos como suporte para as análises espaciais na Dissertação de Mestrado 
defendida em março/2004, em conjunto com outros três elementos: Simbolismo, Memória e Ancrage. 

[10] Dicionário Brasileiro Ilustrado, org. Adalberto Prado e Silva, Vol. II, São Paulo: Melhoramentos, 1965. 
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