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O ESTADO DE S.PAULO

Paulistânia
“A Travessa Noschese, localizada
entre a Câmara Municipal e a
Avenida 23 de Maio, é o último
exemplar de uma São Paulo antiga
que ainda sobrevive no centro”

n

“Suntuoso sobrado abandonado
na Rua Major Diogo, a sua lateral
e fundos são ocupados por um
estacionamento, porém o seu
interior encontra-se abandonado”

n

n

“O belíssimo casarão não existe
mais. Foi abaixo em pleno carnaval
de 2009. Vendido por R$ 8 milhões,
era um dos últimos casarões da
região da Paulista que restava de pé”

n

“Construído em 1883, o casarão
que hoje está abandonado e
corre sério risco de demolição
na Alameda Ribeiro da Silva
pertenceu ao barão do Rio Pardo”

Em busca da

São Paulo
esquecida

n
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Na internet, Douglas Nascimento
cataloga a cidade que pode sumir

repete por toda a cidade.
“Jávidetudoporaí, nasemana passada mesmo descobri
uma casa bandeirista que já era
dada como demolida”, diz. “Te-

nho uma câmera profissional,
mas prefiro usar uma digital
bem pequena que carrego no
bolso para onde for, e aí dá para
fazertodos os flagras. Alémdisso, também sempre tenho um
gravadorà mão,porquevejo vários exemplos de patrimônio
abandonado quando estou dirigindo, mas não tenho tempo de
parar. Junto tudo isso, faço uns
roteiros prévios, e vou no sábado às 5 horas percorrer e fotografar os lugares. É bom ser sábado de manhã, porque alguns
endereços são na periferia, são
perigosos,masdescobri que vagabundo e criminoso não acordam cedo.”
Nosúltimos meses, com o sucesso do site e com a inclusão de
um canal para denúncias anônimas, o trabalho de Douglas aumentou exponencialmente.
“São quase mil visitas diárias, e
àsvezestenhodedesligarocelular porque não paro de receber
novas denúncias”, conta. “Acho
quehojeestáaumentandoointeressepelopatrimônio.Omeuinteresse por esse assunto surgiu
por causa do fotógrafo Augusto
de Azevedo, que foi um dos únicos a retratar a transformação
da cidade no fim do século 19. Se
não fossem as fotos dele, não saberíamos como era São Paulo.
Até o túmulo dele no Cemitério
da Consolação estava abandonado. Quero agora fazer o mesmo trabalho, quero que no futuropeguemminhasfotosevejam
um registro da São Paulo que
acabou sendo demolida.” ●

EXPOSIÇÃO

CRIANÇA

Rodrigo Brancatelli

flagrantes de patrimônio invisível, bens tombados imperceptíveis, que estão ali mas ninguém
se dá conta.
“Sempre gostei de fotografarfachadas,casas,entãocomecei a montar um arquivo pessoal com essas imagens”, conta
ele. “Certo dia percebi que vários imóveis que havia registrado já não existiam mais. Um
amigo meu me indicou um site
de Portugal, o “Lisboa Abando-

nada”, e achei que era hora de
fazer um aqui, até para evitar
que outras casas desaparecessem. Agora tiro a foto do local,
peço ajuda de uma amiga historiadora para levantar a memória do endereço, e ainda localizo
num mapa para que qualquer
pessoaencontre. Principalmente, para que a Prefeitura encontre e faça alguma coisa.”
No site é possível conhecer
palacetes entregues à própria

sorte na região central, antigos
cinemasqueviraramestacionamento, teatros fechados, hospitais esquecidos, edifícios que se
transformaramemcortiços,casarões que já sumiram do mapa, vilas operárias centenárias
que parecem cidades fantasmas.Há um óbvio fio condutor –
mudam-se os endereços, os
bairros e as zonas, mas fica evidente que a falta de uma política eficiente de preservação se

n

A lente de câmera digital bem
pequenininhaqueDouglasNascimentosempre carrega nobolso já está treinada para traduzir o descaso em beleza. Todo
santo sábado de madrugada,
quando a cidade ainda acorda,
o fotógrafo paulistano de 34
anos percorre os mais escondidoscantosdeSãoPauloembusca de ruínas, sujeira, abandono,
degradação. São tijolos desgastados, reboco caindo, janelas
quebradas. Esqueletos de concreto.Imóveiscomjanelaseternamente fechadas. Memórias
simplesmente esquecidas. Ainda assim, Douglas e sua diminuta Lumix FV28 registram tudo,
fotografam todos os detalhes,
anotam os mais discretos contornos. E, no final das contas,
dão sentido para algo em que
ninguém mais repara.
Douglas é editor de um site
chamado São Paulo Abandonada (saopauloabandonada.com.
br), espécie de canal virtual de
fiscalização que ele criou em janeiro parainventariar e preservar o que restou do patrimônio
paulistano. São fotos de casas,
fábricas e galpões abandonados, muitos dos quais correm o
risco iminente de desabar ou de
serem demolidos para dar lugar a mais um daqueles espigões residenciais com detalhes
neocoloniais. Até agora, ele já
visitou e fotografou 120 endereços – são capítulos importantes
da história de São Paulo, casos

“Sobrado comercial abandonado
na Avenida Rangel Pestana, no
Brás. Ponto comercial bastante
antigo, está fechado e em
avançado estado de deterioração”

“Na semana passada, descobri
uma casa bandeirista que já era
dada como demolida”, diz
Douglas Nascimento. Desde o
início do ano, ele junta exemplos
em seu site do patrimônio
abandonado da capital

Domingueiras
CINEMA

SHOW

Atriz Isabelle Rupert
ganha retrospectiva

Zeca Baleiro apresenta
músicas do próximo CD

Cia. de bonecos tem
Última chance para ver
200 obras de Burle Marx brincadeira e palhaçada

Premiada nos festivais de Cannes e Veneza, a atriz francesa
Isabelle Rupert, de 56 anos, é
tema de retrospectiva em cartaz
até quinta-feira. Entre os quatro
filmes de hoje, destaque para
Mulheres Diabólicas (La Céremonie), que deu a Isabelle o César de melhor atriz. CineSesc,
Rua Augusta, 2.075; tel.:
3087-0500; 16h. R$ 8.

Zeca Baleiro estreia Concerto, um
show intimista que dará origem a
seu álbum. Além de criações próprias, o músico interpreta composições de Cartola, com acompanhamento de Swami Jr. (violão 7
cordas e baixo) e Tuco Marcondes (violão, dobro, bandolim e
gaita). Teatro Fecap, Avenida Liberdade, 532, Liberdade; tel.:
2626-0929; 19h. R$ 50.

Última chance para ver a exposição que celebra a obra do arquiteto e paisagista Burle Marx, que
assinou, entre outros, o projeto do
Aterro do Flamengo, no Rio, e o
do Parque do Ibirapuera, em São
Paulo. Entre as 200 obras reunidas, pinturas, esculturas e design
de joias. MAM, Parque do Ibirapuera, portão 3; tel.: 5085-1300,
das 10h às 18h. Grátis.

REPRODUÇÃO

Formada em 1999, a Cia. Circo
de Bonecos é um conhecido grupo profissional que também realiza oficinas pelo País. Hoje,
apresenta a peça Guarda Zool,
a história de dois amigos que
decidem passar o dia na praia .
Funarte (Sala Carlos Miranda),
Alameda Nothmann, 1508,
Campos Elísios; tel.: 3662-5177;
16h. R$ 10.

