
O Atlas fotográfico da cidade de São Paulo e seus arredores é um extenso projeto fotográfico que re-
alizei na cidade de São Paulo entre 2014 e 2016. Consiste num conjunto de 203 fotografias, cada uma 
correspondendo a uma página do Guia da Ruas da cidade. O objetivo era realizar um mapeamento 
conceitual dessa enorme aglomeração urbana. 
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da ancestralidade do Cairo, da monumentalidade de Paris e da opulência de Nova York, São 
Paulo se enquadra perfeitamente na “cidade genérica” descrita por Rem Koolhaas ou na me-
trópole pós-industrial de que fala Massimo Cacciari, oferecendo um excelente “estudo de caso” 
para o problema do mapeamento cognitivo. Sem grandes acidentes naturais, sem monumen-
tos marcantes, sem uma identidade propriamente dita, mas com uma extensão gigantesca, 
São Paulo é um desafio de legibilidade espacial diante do qual mesmo Lynch se assustaria:

Paisagem superficial, horizontal e vertical, onde se acumulam imagens e arquiteturas 
ligadas a um mundo gigantesco de artefatos e elementos desgastados da natureza, que 
desenham a neobarroca São Paulo da acumulação material, da encenação do poder e da 
subordinação. (ROLNIK, 2003. p. 75-76).

 Não há edifício aonde se possa subir para ver toda sua extensão territorial (como constatou o 
personagem de Angeli), não há mapa que possa ser aberto em tamanho razoável, não há nin-
guém que possa dizer com propriedade que realmente conhece a cidade.

É surpreendente, à primeira vista, a afirmação do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (WIS-
NIK, 2012a, p. 197) quando diz que São Paulo “não tem nada de fenômeno urbano”. Isso 
decorre do erro comum que cometemos ao associar “cidade” com “urbano” de forma au-
tomática, esquecendo-nos que “urbanidade” não é um termo neutro. O urbano se opõe ao 
selvagem, da mesma forma que a civilização se opõe à barbárie. É, portanto, uma conquista 
humana, um valor qualitativo que se alcança através do bom convívio entre os seres hu-
manos que decidiram viver juntos no mesmo espaço. Essa distinção foi teorizada por Henri 
Lefebvre, que definia o “urbano” como a imagem virtual da cidade, em oposição à sua con-
cretude material. Seria uma qualidade inapreensível ao olhar, um diagrama de forças, um 
meio de interconexão cuja forma é a simultaneidade. Para o filósofo francês (2008, p.85), 
“no próprio seio do processo negativo da dispersão, da segregação, o urbano se manifesta 
como exigência de encontro, de reunião, de informação”. 

São Paulo, apesar de toda promessa de encontro entre os povos, de atrair pessoas de todas as 
partes, nunca se realizou plenamente como espaço congregante, de reunião, de solidariedade 
e de confiança. Ao contrário, a cidade sempre se caracterizou por um território em conflito, 
marcado por disputas imobiliárias, ocupações violentas do terreno e um sistema de transporte 
deficiente, que não favorece o encontro entre os cidadãos. A cidade passou por um processo 
violento de descentralização característico da formação da megalópole, que acabou por dis-
solver a concepção tradicional que tínhamos de cidade. Nesse sentido, podemos concordar 
com Paulo Mendes da Rocha e constatar que São Paulo, mesmo com todo o seu gigantismo e 
matéria construída3, é uma cidade que carece justamente de urbanidade.

Por outro lado, esta mesma dificuldade pode ser uma oportunidade especialmente interessan-
te para o universo criativo. Uma vez inviabilizadas as práticas modernas de reconhecimento do 

3 O epíteto “selva de pedra”, comumente associado a São Paulo, parece dar conta dessa contradi-
ção, ou seja, a aglomeração humana que não conseguiu se livrar de sua condição selvagem.

São Paulo é hoje a quinta maior cidade do planeta, com cerca de 21 milhões de habitantes1. De to-
dos os dados superlativos dessa cidade, o mais definidor é aquele alardeado com orgulho durante 
as comemorações de seu quarto centenário, em 1954: “São Paulo, a cidade que mais cresce no 
mundo”. Mesmo que este seja um dado controverso, exprime bem o espírito da época em que o 
desenvolvimento industrial impulsionou um crescimento vertiginoso da cidade, tanto populacio-
nal quanto territorial, atraindo gente de todo o país, além de imigrantes de diversas nacionalidades. 
Em cem anos (entre 1854 e 1954) a cidade passou de 30 mil para mais de 2,5 milhões de habitantes 
(ROLNIK, 2003, p.11). Nos anos 1970 chegou aos 10 milhões, conurbando-se com os municípios vizi-
nhos e transformando-se na capital cultural, política e econômica do país.

Quanto à área construída, os números são igualmente impressionantes. Este vasto território de 
cerca de 2000 km² abrange mais de 20 municípios e é apenas percebido visualmente numa 
imagem de satélite. Desde a fundação da cidade em 1554, e até 1870, o raio do círculo que con-
tinha a área construída não ultrapassava 1 km. Em 1954, quarenta anos depois, esse raio alcan-
çaria 15 km. Em nossos dias, o contínuo urbano alcança 82 km no eixo Leste-Oeste e 42 km no 
eixo Norte-Sul. Entre 1950 e 1980, a área urbana cresceu nove vezes, enquanto a população se 
multiplicou por 4.5 vezes. (SANTOS, 1990, p. 17-18).

Robert Park (1967, p. 66) já havia percebido, em 1923, a condição da cidade como “laboratório” 
para a investigação da natureza humana e dos processos socais. O urbanista Kevin Lynch tam-
bém usou a cidade como laboratório de seus estudos de legibilidade espacial no início dos 
anos 1960. Essa condição da cidade como plataforma de pesquisa pode ser agora bastante útil 
para investigarmos o conceito de mapeamento aplicado ao mundo das artes, uma vez que a 
dificuldade de mapearmos uma metrópole contemporânea é análoga à dificuldade de mape-
armos as “macroestruturas” do capitalismo avançado de que fala Fredric Jameson.

Mas, se Park já mostrava a complexidade da cidade ainda antes da Primeira Guerra Mundial, e 
Lynch aplica seu estudo às cidades norte-americanas ainda nos anos 19502, o problema toma 
proporções gigantescas diante de metrópoles pós-industriais contemporâneas. Cidades como 
Manila, Mumbai ou Los Angeles, por exemplo, apresentam uma complexidade muito maior 
tanto no que diz respeito às suas relações sociais quanto à sua “legibilidade” espacial mas, jus-
tamente por isso, podem ser uma extraordinária e desafiadora plataforma para o exercício de 
busca de uma imagem mental urbana. 

Nesse aspecto, podemos considerar São Paulo uma cidade privilegiada (não que isso seja exa-
tamente motivo de orgulho). Desprovida da beleza do Rio de Janeiro, da organização de Tóquio, 

1  Segundo o relatório da ONU The World’s Cities in 2016 . Aqui consideramos a chamada “mancha 
urbana”, ou seja, o território urbano habitado de forma contínua, mais ou menos compacta. É uma área que 
normalmente não coincide nem com o município oficial nem com a região metrolitana da cidade, mas 
que representa melhor o conjunto da população que vive junto. Urbanistas ingleses chamam essa área de 
brick and mortar zone (zona de tijolo e argamassa) (SANTOS, 1990, p. 17). Pode ser mais facilmente identifi-
cada a partir de uma imagem de satélite. 

2  Los Angeles, a maior das três cidade estudadas por Lynch tinha cerca de 2 milhões de habitantes 
em 1950.
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Tuca Vieira. Paraisópolis (2004)

Este trabalho tem origem na época em que trabalhei como fotojornalista, sobretudo para o 
jornal Folha de S. Paulo. Nesse período, de 2002 a 2008, pude ter, pela primeira vez, um contato 
mais profundo com a cidade, percorrendo seu imenso território para a realização de inúmeras 
reportagens. O fotojornalista, nessas condições, tem uma situação privilegiada. Eu tinha, à mi-
nha disposição, um carro com motorista, equipamento e toda estrutura necessária para que eu 
me preocupasse apenas com a reportagem fotográfica. Desta forma, fotografei quase que dia-
riamente nesse período, cada dia um lugar diferente da cidade. Particularmente marcante foi 
a descoberta da gigantesca periferia da cidade, com todos os seus problemas e dramas sociais. 
Mesmo tendo nascido e crescido em São Paulo (entre os bairros da Aclimação, Vila Mariana, 
Paraíso e São Judas) percebi o quão estranha essa cidade era para mim mesmo, ou melhor, 
como eu me sentia estrangeiro dentro de minha própria cidade.

Meu trabalho no jornal se destacava quando o assunto era a própria cidade. Eu gostava de estar 
na rua fotografando as questões do cotidiano da metrópole, e buscava pautas que se relacio-
nassem com a arquitetura e o urbanismo (influenciado em grande medida pelo trabalho do 
fotógrafo Cristiano Mascaro). Dessa forma, pude reunir um conjunto significativo de fotografias 
de São Paulo, e meu trabalho passou a se associar à cidade. Entre elas, há uma fotografia parti-
cularmente importante. Paraisópolis (2004) mostra a “fronteira” da favela de Paraisópolis com 
o bairro rico do Morumbi, com destaque para um muro que separa os bairros (dividindo a foto-
grafia em duas partes iguais) e para um edifício espiralado que possui uma piscina por andar. 
Essa foto foi publicada em diversas partes do mundo, sobretudo em livros didáticos, ilustrando 
o tema da desigualdade social nos países em desenvolvimento.

território através da experiência direta como a flânerie baudelairiana ou a deriva situacio-
nista, talvez encontremos nas artes um caminho original para o problema da legibilidade 
do espaço. O que é uma dificuldade teórica para o pesquisador pode ser um estímulo para 
o artista. O ponto de contato entre esses dois universos reside no fato de que tanto a defini-
ção mais precisa e objetiva de cidade trazida pelo dicionário quanto uma obra de arte que 
tem a cidade como tema principal (um poema de Augusto de Campos ou uma fotografia 
de Eugène Atget, por exemplo) são representações de cidade, uma vez que são distintos 
“modos de apreensão do objeto”. 

A arte leva uma certa vantagem na medida em que, diante dela, não esperamos a verdade ab-
soluta, mas a interpretação do autor, sujeita à sua própria subjetividade: “não existe linguagem 
sem engano”, afirma Italo Calvino através de Marco Polo (1990, p. 48). O artista, consciente dessa 
limitação, pode oferecer ao espectador, através de sua própria subjetividade, a honestidade 
que falta aos manuais e aos dicionários.

Para Roland Barthes: “a cidade é um discurso e esse discurso é verdadeiramente uma lingua-
gem” (2001, p. 224). Sendo assim, podemos também construí-la usando palavras e imagens, 
usando da criatividade para essa construção. 

Diante disso, gostaria de apresentar um trabalho fotográfico de minha autoria, intitulado Atlas 
fotográfico da cidade de São Paulo e seus arredores, realizado entre 2014 e 2016. Para isso, farei 
um pequeno relato autobiográfico e exporei as motivações que me levaram a realizá-lo. Con-
siderando que todo trabalho artístico (e este em particular) também é pesquisa, acredito que 
a exposição desse conjunto de fotografias e das circunstâncias de sua realização podem enri-
quecer os argumentos aqui expostos. Nesse sentido, o Atlas pode ser considerado uma “pes-
quisa de campo” e não deixa de ser também uma “prática artística de mapeamento cognitivo”.
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Nesse período, uma imagem de São Paulo sempre me chamou a atenção, a única que conse-
guia me satisfazer. Refiro-me às fotografias feitas de satélite, que mostram a mancha urbana 
da cidade mais ou menos definida. Nessas imagens, a cidade aparece delimitada pelo verde 
da Serra da Cantareira, ao Norte; e pela Serra do Mar e pelas represas, ao Sul; mas não tão bem 
definida em suas fronteiras Leste e Oeste, diluindo-se gradativamente conforme afasta-se do 
Centro. Parece um hematoma sobre a superfície terrestre.

Para mim, São Paulo era aquilo. Ou estava contida naquilo. Sabia que qualquer trabalho foto-
gráfico que eu quisesse fazer teria que lidar com esse espaço, representado nessa imagem. 
Eu queria entender São Paulo pela chave da extensão de seu território. Sabia também que, se 
eu quisesse enfrentar esse lugar, eu precisaria de uma metodologia, de uma artimanha que 
me levasse a essas regiões às quais eu jamais iria naturalmente (a cidade que eu frequento 
diariamente a partir das minhas necessidades é uma parte vergonhosamente ínfima dessa 
extensão). Se eu fizesse bom uso do método de deslocamento e memorização, ligado à nossa 
capacidade de mapeamento, talvez conseguisse uma “imagem da cidade” satisfatória.

Eu já tinha bastante intimidade com o guia de ruas da cidade4. Durante o trajeto para as re-
portagens da Folha, frequentemente assumia o papel de “copiloto”, com o guia nas mãos, 
orientando o motorista (numa época anterior aos aplicativos de navegação no trânsito com 
sistema GPS). Às vezes o trajeto era bastante longo e tedioso, o que me permitia folhear o guia 
aleatoriamente, deparando-me com toda a “gramática” cartográfica: os lugares estranhos, a 
interminável lista dos nomes de ruas, a densidade do centro, os bairros planejados, as favelas, 
as linhas de trem, os aeroportos, os estádios de futebol, as grandes manchas azuis das repre-
sas (e suas ilhas) e os grandes vazios. Enfim, com toda a simbologia fascinante que os mapas 
carregam consigo. O guia, diga-se de passagem, é a reunião de dois dos mais revolucionários 
objetos já inventados pelo homem: o mapa e o livro.

Pois bem. Numa tarde de 2014 tomo um táxi e sento-me no banco de trás. Na bolsa embutida 
nas costas do banco dianteiro, encontro um exemplar do Guia Quatro-Rodas Ruas de São 
Paulo 2011. Como de hábito, passo a folheá-lo e acabo encontrando a página onde está o mapa-
-índice. Como em todo guia, o mapa-índice sobrepõe um grid (como um tabuleiro de xadrez) 
sobre o mapa mais geral da cidade. A ideia consiste em subdividir o mapa geral em mapas me-
nores, a fim de permitir que cada um desses pedaços ocupe uma página ou página dupla do 
guia5. É o que possibilita acomodar um mapa gigante num livro pequeno, permitindo a leitura 
das ruas e dos lugares de forma confortável. 

4  Refiro-me ao guia de forma genérica, mas na verdade havia três guias de ruas de São Paulo em 
circulação na época: o Mapograf (o mais completo), o Cartoplan e o Quatro-Rodas.
5  O inconveniente é que muitas vezes a rua começa numa página mas termina em outra, obrigado 
o usuário a folhear constantemente o guia, muitas vezes se perdendo. Quando uma rua continua na pági-
na seguinte (a Leste ou a Oeste), isso não é um problema uma vez que basta virar a página para frente ou 
para trás; mas quando a rua continua na página ao Norte ou ao Sul, é preciso recorrer ao pequeno número 
que indica a página que se junta a essa, complicando a operação; se a rua continua na diagonal temos 
verdadeiramente um desafio...

No entanto, nunca pude aceitar o rótulo de “fotógrafo de São Paulo”. Se todo rótulo já é, por 
si só, incômodo, este era especialmente, pois sabia que a cidade de São Paulo era muito mais 
do que minhas fotografias mostravam. Essa sensação advinha do fato de que a maioria dessas 
fotografias retratavam a região central, relativamente muito pequena em relação ao todo da 
cidade. Eu sentia falta da periferia. 

Ao deixar de lado a atividade diária de fotojornalista profissional, dedicando-me mais à foto-
grafia como expressão artística, pude enfrentar melhor essa questão que me incomodava. Eu 
tinha basicamente duas perguntas: “o que é, afinal, São Paulo?” e “como representar essa cida-
de através da fotografia?”. Por anos tentei elaborar um projeto que desse conta da grandeza da 
cidade tal como eu a via. 

Google Earth. Fotografia de satélite da região metropolitana de São Paulo.
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Era o método que me faltava. De alguma forma, havia algo de “científico” nele. A divisão 
ortogonal do mapa era uma forma efetiva de percorrer, ao menos conceitualmente, “todas” 
as regiões da cidade, visitando lugares desconhecidos onde jamais iria de outra maneira8. 
Cada fotografia funcionaria como uma “amostra” daquele território e o conjunto delas me 
daria uma visão geral da cidade. É claro que, mesmo assim, eu dificilmente conseguiria 
uma “imagem da cidade” que desse conta de São Paulo. Mas eu queria enfrentar o proble-
ma. Certamente eu não conseguiria resolvê-lo mas, na pior das hipóteses, colocaria a ques-
tão da legibilidade em pauta para ser debatida.

Paradoxalmente, essa imposição abria caminho para a experiência presencial e sensorial, 
sujeita às surpresas e dificuldades diversas. Eu queria lidar com as questões reais de distân-
cia, estranhamento e risco; e provocar para mim mesmo uma relação de enfrentamento 
revelador com a cidade desconhecida. Esse exercício de exposição, disponibilidade e recep-
tividade me parece cada vez mais importante diante da virtualidade alucinante do mundo 
digital e do excesso de informação a que somos submetidos diariamente. 

A rigor, pode-se ter essa imagem da cidade de forma muito mais completa apenas con-
sultando o Google Street View. A maioria dos lugares que fotografei (e praticamente todos 
os que não fotografei também) estão lá “ao alcance dos dedos”. Mas se relegarmos nossa 
experiência da cidade a uma plataforma virtual, controlada por uma empresa gigantesca, 
nunca poderemos agir sobre essa mesma cidade e teremos que aceitar as regras do jogo 
ditadas pelo mercado e pelos interesses financeiros. 

Com o intuito de valorizar cada uma das fotografias, decidi realizá-las no chamado “grande 
formato”, utilizando chapas individuais de 4 x 5 polegadas. Esse processo, além de oferecer 
uma qualidade material ainda não igualada pelas câmeras digitais (refiro-me não só ao 
tamanho da chapa, mas também à qualidade das lentes, às sutilezas cromáticas da pelí-
cula e aos recursos de correção de perspectiva), obriga a uma “desaceleração do processo”. 
Isso me interessava, sobretudo diante da velocidade de nossa experiência na cidade e da 
quantidade imensa de fotografias que produzimos hoje em dia. A fotografia em grande for-
mato é um processo caro e lento (de fato, na grande maioria dos territórios produzi apenas 
uma fotografia: uma única chapa exposta). Para cada uma das fotografias, é preciso armar 
o tripé e montar a câmera desajeitada sobre ele (me sentia como um pintor de cavalete). 
Diferentemente do que acontece muitas vezes hoje em dia, é um processo que obriga o 
fotógrafo a pensar – ou simplesmente olhar – antes de fotografar.

8  Um método semelhante ao utilizado em buscas submarinas: faz-se a divisão virtual do território 
marítimo para percorrê-lo de forma sistemática. É utilizado para localizar naufrágios ou destroços de um 
avião no fundo do oceano. 

Mapa-índice. Guia Quatro-Rodas Ruas de São Paulo (2011)

O guia é um objeto utilitário produzido para orientar o motorista de carro. Por isso, sua área de 
interesse abrange apenas os lugares onde há ruas e ocupação humana. O guia não se interes-
sa por áreas desocupadas (elas aparecem ocasionalmente, nas bordas), mesmo que ela esteja 
num município importante. Da mesma forma, o guia não ignora uma rua apenas porque co-
meça num município e termina no outro. Portanto – e isso é fundamental para a proposta do 
trabalho – a área de abrangência do guia coincide justamente com a mancha urbana, que é o 
mais interessante dos três critérios para se definir a área de uma cidade6. 

O Guia Quatro Rodas que encontrei no táxi divide a mancha urbana de São Paulo em 203 “ter-
ritórios” (chamarei assim) menores. Ao me deparar com o mapa-índice, subitamente me veio a 
ideia que acabou por nortear todo o Atlas Fotográfico. Pensei comigo mesmo: “vou fazer uma 
foto em cada um desses territórios” 7. 

6  Os outros são: os limites oficiais de um município e a região metropolitana (que consiste na soma 
das áreas de todos os municípios conectados a uma metrópole)
7  O taxista, sem dúvida percebendo meu entusiasmo, me presenteou o guia, acrescentando: “pode 
levar, não serve mais para nada mesmo”.
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Tuca Vieira. Atlas fotográfico da cidade de São Paulo e seus arredores (2015-2016)Tuca Vieira. Atlas fotográfico da cidade de São Paulo e seus arredores (2015-2016)
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nenhuma “opinião” (na prática, sabemos que não é exatamente assim). Um motivo político (o 
mais importante): como disse, é um estudo sobre a paisagem urbana, que enxerga a cidade 
como a mais complexa obra do homem (concordando com Milton Santos), criada “à imagem e 
semelhança” deste. Este trabalho acredita firmemente que é possível falar do homem a partir 
daquilo que o homem possui ou cria9. Nesse sentido, está plenamente de acordo com o pensa-
mento de Giulio Carlo Argan (1992, p. 63), que concebe a cidade como construção de uma socie-
dade que, desta forma, acaba construindo a si mesma. Nesse sentido, um registro fotográfico 
que se preocupa com a cidade é também um “retrato” de uma sociedade. Se não há ninguém 
nas fotos, cabe perguntar diante delas: “quem fez isso?”.

No mesmo sentido da afirmação de Argan, Georges Bataille (2006, p. 79) também relaciona a 
forma (a construção, a cidade, a arquitetura) com o sujeito (a sociedade) que a concebeu: “a 
arquitetura é a expressão do próprio ser das sociedades, da mesma maneira que a fisionomia 
humana é a expressão do ser dos indivíduos”10. Mais uma vez, diante de um prédio, de uma 
esquina, de uma igreja, de uma agência bancária ou de um supermercado, como tantas vezes 
aparecem no Atlas, sugiro perguntar: “quem fez isso?”. Se Argan e Bataille estiverem certos (e 
me parece que estão) esta será uma pergunta cuja resposta está contida na própria imagem.

Quando falamos da forma de uma cidade (e, portanto, de uma sociedade), estamos falando 
necessariamente da arquitetura como expressão humana. Mas aqui é preciso entender arqui-
tetura em seu sentido mais amplo, mesmo que isso implique lidar com a antiga polêmica que 
difere arquitetura da simples construção ou a arquitetura dita “erudita” da “vernacular”. Se con-
siderarmos arquitetura simplesmente como sendo a “primeira das técnicas urbanas” (ARGAN, 

1993, p. 245) será preciso considerar não apenas a concepção técnica e sofisticada dos “bons” 
edifícios (como se a arquitetura fosse um monopólio dos arquitetos de formação) mas tam-
bém toda a gama de autoconstruções e edifícios improvisados tão abundantes nas periferias 
de uma cidade como São Paulo. A vantagem é que, ao considerarmos essas construções como 
arquitetura, elas também se tornam passíveis de análise mais séria e aprofundada, revelando 
assim significados que ficam ocultos quando consideramos essas obras apenas como “popu-
lares” e exóticas, sem que merecessem nossa atenção. Também por isso fotografei todos esses 
lugares com técnicas sofisticadas que normalmente só são utilizadas para fotografar a “boa” 
arquitetura. Se estivéssemos no campo do retrato, poderíamos perguntar: por que fotografar 
um rei com sofisticação e um escravo com displicência ?

Raramente conseguia sair mais de uma vez por semana. Fiz o trabalho no intervalo entre os 
compromissos profissionais. Além disso, gostava de revelar e digitalizar os filmes antes de sair 
novamente, para o caso de ter que repetir alguma foto. Mas, na verdade, havia outra razão. 
Um dia inteiro de trabalho, de manhã até de noite, com tudo o que ele implicava, me deixava 

9  É como entrar na casa de alguém sem que a pessoa esteja presente: uma análise dos livros, das 
roupas e da comida (e até do lixo) diz muito a respeito de quem mora ali
10  Esta definição encontra-se no verbete “arquitetura” do dicionário publicado na revista Documents 
(1929). Nesse artigo, ao mesmo tempo em que afirma o potencial de representação da arquitetura, Bataille 
denuncia o uso que se faz dele pelos organismos do poder: “é sob a forma de catedrais e de palácios que a 
Igreja e o Estado se dirigem e impõem silêncio às multidões” (2006, p. 79).

O título, longuíssimo, é uma referência aos mapas de São Paulo do século XIX (que tinham no-
mes como Planta da capital do Estado de São Paulo e seus arrabaldes), mas sobretudo uma 
homenagem ao fotógrafo Militão Augusto de Azevedo que, à sua maneira, fez um deslum-
brante mapeamento fotográfico da cidade, ainda em 1862 (seu livro mais conhecido chama-se 
Álbum comparativo da cidade de São Paulo). Militão foi o único a fotografar a “cidade de taipa”, que 
poucos anos depois já mostraria os primeiros sinais de desenvolvimento econômico. Militão fo-
tografou São Paulo dando a ela uma importância que a cidade não tinha. Seu trabalho de 1862 
é tão metódico, tão preocupado com o registro documental da cidade (fotografando rua a rua), 
que arrisco a chamá-lo de visionário, como se ele antevisse a metrópole gigantesca e importan-
te que São Paulo se tornaria no século XX. O Atlas fotográfico é em grande medida uma tenta-
tiva de resposta à pergunta: “o que faria Militão nos dias de hoje?” A foto de número 70 do Atlas, 
realizada na Rua da Quitanda, exatamente onde Militão fez uma fotografia, é dedicada a ele.

Por dois anos percorri essas 203 regiões da cidade. Calculo que rodei cerca de 3000 km, passan-
do por 19 municípios da Grande São Paulo, normalmente sozinho, dirigindo meu próprio carro 
ou um carro alugado. Antes de sair, fazia uma pesquisa no guia, no Google Maps e no Google 
Street View e marcava lugares que poderiam render uma boa foto. Isso servia para ter um pon-
to de chegada. Ao chegar lá, frequentemente o lugar não era tão interessante, a luz não estava 
boa ou às vezes o lugar nem existia mais. Então procurava outra coisa. A ideia era não voltar 
sem foto, afinal os lugares eram distantes demais para voltar e o trabalho poderia não terminar 
nunca (embora tenha voltado em alguns casos, sobretudo por problemas técnicos como foco 
e vazamento de luz no interior da câmera).

Eu gostava particularmente quando o lugar previsto não era interessante e eu tinha que pro-
curar outro. Afinal, o trabalho já era por demais metódico. Nesses momentos, eu procurava dei-
xar o rigor de lado e me permitia fotografar mais livremente, embora tivesse alguns princípios 
(nem sempre obedecidos). Fotografava ao nível da rua, com uma lente normal. Buscava sem-
pre uma “visão média”, nem espetacular, nem particular, interessada na arquitetura. Evitava 
monumentos e lugares muito conhecidos, assim como bizarrices e lugares anedóticos.

Evitava pessoas também. O Atlas é um estudo sobre a paisagem urbana. Por isso, quase não 
aparece ninguém nas fotografias. Isso surpreende muita gente, que espera ver a multidão cor-
respondente à imagem convencional de metrópole. Há pouca gente por vários motivos. Um 
motivo prático: há muita gente nas avenidas e nas áreas de conexão, mas nem tanta gente no 
miolo dos bairros, sobretudo de tarde, no meio da semana, quando muitas vezes me calhava 
fotografar. Um motivo estético: toda vez que há um sujeito numa fotografia, o olhar é dirigido 
imediatamente para ele, criando uma hierarquia visual que deixava a cidade construída em se-
gundo plano. Era uma distração. Eu preferi evitar isso, pois queria que o olhar se dirigisse para a 
“cidade” como um todo, uniformemente, sem anedotas nem “histórias”. Um motivo conceitual: 
o trabalho foi inspirado, em grande medida, pela fotografia contemporânea alemã, sobretudo 
pela chamada “Escola de fotografia de Düsseldorf”, que privilegia uma visão distanciada e “ob-
jetiva” da realidade, tentando apresentar as coisas sem emoção e sem julgamento. Para esses 
fotógrafos, o mundo já é suficientemente interessante, não cabendo ao fotógrafo acrescentar 
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exausto. Nem só pelo equipamento, pelo trânsito e pela solidão. O fato óbvio, que sabemos 
por teoria, mas que raramente sentimos na pele, é que a experiência das periferias de uma 
grande cidade é muito dura. Sabemos que as periferias também são uma reserva de espon-
taneidade, de criatividade e de experiências humanas únicas, mas o dia-a-dia mostra um 
lugar vulnerável e negligenciado pelo poder público. A periferia é mais árida. É evidente que 
a “culpa” disso não está na própria população (como muitas vezes se quer fazer crer), mas 
no crescimento desordenado de nossas cidades e nas consequências de nossa inaceitável 
desigualdade social, promovida muitas vezes pela conjunção espúria do poder público com 
o privado. Quem quiser compreender minimamente o mundo do século XXI terá que olhar 
com muita atenção para as periferias das grandes cidades. O Atlas Fotográfico não é nada 
mais do que um gesto nesse sentido.

Hoje tenho na mente uma “imagem da cidade” muito mais completa. Embora seja ainda insu-
ficiente – e sempre será – essa imagem me ajuda a conviver melhor com minha própria cidade 
(dando razão a Lynch); já não me sinto completamente ilhado no centro de um território sem 
limites. Diferentemente de Certeau e do personagem de Angeli, que subiram no alto do prédio 
em busca de ver e compreender a cidade, este trabalho propôs uma descida ao chão e um 
deslocamento às bordas. Se a verticalidade do ponto de vista elevado agora chega ao limite 
humano, talvez seja a hora de experimentarmos novamente a horizontalidade da rua. Quanto 
mais a cidade se espalha no território e se dilui no mundo virtual, mais precisamos reaprender 
a caminhar. Só assim chegaremos aonde a vista já não alcança. 
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