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entre o Esmeraldas e minha escola havia um terreno baldio
lá vi os primeiros cadáveres de vira-latas
e o quanto mudavam de um dia pro outro
sempre achei que nunca teria coragem de passar ali 
no escuro
até o dia que fui à noite pra fotografar
com tripé e tudo
e o máximo de amigos que consegui arrastar

um dia indo pra escola vi um grande buraco
dentro dava pra ver dois oleodutos atravessando o chão
eram muito maiores do que eu imaginava
dias depois, após chuvas, o buraco encheu d’água
e a cor do laguinho que ficou era fluorescente. 
lindo e assustador.
voltando da escola ouvi gritos
e vi meia dúzia de meninos nadando ali dentro
“vão morrer nessa água radioativa” — pensei comigo e não 
disse nada.









já foi prometido um parque. algumas escavadeiras até passaram meses ali. 
conversando com a galera do pipa fiquei sabendo que muitos vêm de longe pra empinar aqui. 

parece que entre eles esse lugar é conhecido como um dos melhores









quando criança meus pais, principalmente minha mãe, sempre tinham uma conversa antes de me mandarem ir pra escola
ambos trabalhavam. então eu tinha que ir pra escola sozinho, já que meu irmão mais velho ía para outro lado

o meu maior medo era ser mordido por um cachorro

mas eles sempre me diziam: “Se a polícia vier falar com você, continua andando. Vai na direção de mais gente.
Se falarem que vão te dar uma carona, ou disserem pra entrar no carro deles, não entra! Grita, faz um escândalo e sai correndo!”







tem gente que mora há uma vida inteira no Esmeraldas e não sabe que tem um pesqueiro ali embaixo, no terreno baldio atrás do Pérolas









Esmeraldas não é Cohab porque tem elevador

Na zona leste de São Paulo, meio Artur Alvim meio Itaquera, onze prédios 
desajeitados guardam mais de 500 apartamentos com olhos que têm várias vistas: 
vista para o Pico do Jaraguá azul de tão longe, pro pesqueiro improvisado, pro 
céu cheio de pássaros de papel, pro horizonte de luzes da cidade ou mesmo pro 
vizinho do prédio da frente. 

O Conjunto Habitacional das Esmeraldas não é Cohab porque Cohab não têm 
elevador, e lá tem dois em cada prédio. O condomínio é vasto e tem jardins 
enfeitados com luz verde (e com placas de “proibido pisar na grama”), onde dá 
pra caminhar em volta (num paisagismo questionável), tem quadras, parquinhos, 
horta com pé de café e tudo e um estacionamento no qual cresce até erva cidreira 
pra fazer chá. E é lá onde Renan Teles, morador do bloco 2 desde quase sempre, 
produz seu trabalho fotografando os esmeraldinos em suas casas ou lá embaixo 
e depois finaliza no seu ateliê-sala-quarto. 

Quando consegue imprimir e pôr na parede, da janela do bloco 1 o Thierry vê. 
Antes de você. As fotografias às vezes são retratos, mas quando junta uma galera 
dá pra fazer cenas narrativas das coisas que acontecem por lá. Ou que dizem que 
acontece. Como aquela história da Fiorino do Anderson. Mas as histórias também 
surgem na hora da foto, por causa da foto, e o que é posado é vivenciado. 

De dia uns trabalham depois de uma ou duas baldeações, outros vão estudar, 
e outros aproveitam o sol assistindo as crianças andarem de bicicleta depois da 
escola; mas parece que é à noite, quando o céu fica laranja e o ar fresco, que as 
pessoas se recolhem nas suas intimidades, elas sonham com o que tiverem que 
sonhar, em serem reconhecidas, em irem para outro lugar. E então se conectam 
com os outros esmeraldinos em meio às lâmpadas-lua que abrem caminho dentre 
as quadras e iluminam os bancos de concreto. 

Alguém fotografa.

Nalu Rosa, artista visual









minha mãe, afroindígena e evangélica, sempre falou para eu nunca raspar o cabelo
cabelo raspado é de moleque da febém

eu achava um descabimento. um preconceito dela

mas deixar grande também não podia. e usar touca era pior ainda
“vai ficar parecendo um marginal”

raspei o cabelo e senti tanto frio na cabeça que tive que usar uma touca.
“nunca sai na rua assim, senão a polícia vai te confundir com bandido”

fui numa marcenaria mostrar meu projeto pro quarto
mal sabia o marceneiro que eu estava mais sonhando do que fazendo orçamento
questionou o motivo daqueles móveis angulares. falou que era impossível fazer gavetas daquele jeito

na volta pra casa uma Blazer da Rota deu um cavalinho de pau com as portas abertas
tinha tanto policial com dedo no gatilho apontando pra minha cabeça 
enquanto o carro derrapava
que até me questiono se não viam nem o risco de acertarem a si mesmos

eu tinha 13, 14 anos.
nunca mais usei touca à noite (fora dos Esmeraldas)







a água do pesqueiro é limpa. tem duas nascentes no terreno baldio.
a primeira vez que vi água brotando do chão foi em Minas Gerais

minha família, por parte de pai, vive num vilarejo onde todos são parentes
ou é tio ou é primo

meu avô veio à cavalo pra São Paulo. e depois de anos sumido reapareceu no vilarejo
louco. ele vive lá até hoje e age feito criança. é um homem enorme de forte, e passa o dia querendo bala.

o vilarejo fica no Parque Nacional Cavernas do Peruaçú. depois das cavernas tem a reserva indígena.
e só depois de grande descobri que dali somos todos Xacriabá











no Conj. Hab. das Esmeraldas tem pé de abacate
pé de jabuticaba

limoeiro, pé de mexerica
pé de jaca

erva cidreira, jasmin, boldo, café, alecrim
pé de caqui, de goiaba

seriguela, jamelão, amora, manga
e vão me xingar porque não sei do resto

mas um dia muito louco na horta
foi quando eu vi umas senhoras saqueando

literalmente usando mais de uma sacola cada
pra pegar todas as jabuticabas de dois pés carregados

e enquanto elas pegavam todas as jabuticabas
reclamavam que tinham que fazer isso porque se não fizessem

íam descer outras velhas de sacolas na mão e pegar
todas as jabuticabas

eu sabia de um terceiro e um quarto pé de jabuticaba atrás do meu prédio
mas quando fui checar já era tarde demais

tem uma gangue de velha jabuticabeira no Esmeraldas
e eu precisava denunciar









são 2 dormitórios + dependência de empregada

o quartinho tem uma janela igual a do banheiro
e é usado pela maioria como o quarto do irmão mais velho

em alguns apartamentos o quartinho foi derrubado, ampliando a sala
em outros foi transformado em lavanderia, aumentando a cozinha

aqui quebramos todas as paredes e reconstruímos ainda menor
já que nunca achamos que coubesse uma cama ali

passando a ser nosso anexo da biblioteca
e assim os três irmãos permaneceram no mesmo quarto por 30 anos

muitos tiveram sua porta pra lavanderia fechada e uma nova aberta para a sala
para que o irmão mais velho não tenha que entrar pela cozinha

mas o arquiteto que projetou esse conjunto habitacional na periferia
achou que teríamos uma empregada morando no quartinho

não duvide que tentamos
ela era nordestina e tinha acabado de chegar sem nada em São Paulo 

era início da década de 1990
acredito que foi tudo arranjado pela igreja evangélica como caridade

não lembro do nome nem do rosto dela, nem sei onde foi parar.











com uma triliche do chão ao teto
na madrugada o quartinho era o único lugar com alguma privacidade

três irmãos e três namoradas

sentados ou em pé. comigo e a Nalu normalmente começava em pé
às vezes segurando na janela

até dava pra ver o vizinho fumando logo à frente
mas acho que o Thierry nunca viu a gente



Era chic um prédio com elevador.
 
Me lembro muito bem da sensação de entrar pela primeira vez no Conjunto Habitacional das 
Esmeraldas. Tinha portaria com porteiro, interfone, jardim, estacionamento, quadra, parquinho e 
elevadores. Me lembro que em 2002 todas as torres eram pintadas pelo mesmo tom terroso. Era 
lúdico estar ali, era empolgante demais. Logo eu, do bairro vizinho repleto de casas e crianças 
brincando na rua. 

Na época estudava em um colégio particular extremamente bairrista. Era comum que os professores 
passassem trabalhos em grupo, e isso possibilitava um rodízio de casas para visitar. Era a vez do Erick 
sediar quatro amigos para desenvolverem um trabalho de geografia. 
 
Ao chegar na frente da portaria eu tinha uma missão difícil para realizar. Dessa vez não era só tocar a 
campainha e esperar, muito menos gritar: “OH ERICK!”. Dessa vez eu tinha um interfone que 
projetava uma voz masculina que dizia “Pronto” e três informações importantíssimas para passar: o 
número do apartamento, o nome do morador e o número do bloco. Mas afinal, o que significava 
pronto?
 
Anos se passaram, Erick não morava mais lá. Me encontrava novamente na portaria do conjunto 
aguardando a resposta do porteio. Desta vez não era mais novidade, já era adulto e tinha agregado 
em minha experiência várias entradas em condomínios e prédios. Desta vez pude perceber que 
minha perspectiva tinha mudado. As torres tinham cores independentes, os carros que estavam 
estacionados eram outros, a quadra parecia menor e o parquinho estava mais vivo. Foi interessante 
perceber o que se passava dentro dos apartamentos. Os sons dos aparelhos televisivos, 
computadores, caixas de som. As pessoas conversando, cachorros latindo, ao fundo bem de leve era 
possível escutar uma pregação durante um culto evangélico. Esmeraldas é um organismo vivo.
  
Renan Teles não só capta a dinâmica dos moradores, mas o que há de sensível no cotidiano dos 
esmeraldinos. Um recorte sistemático e preenchido de significados de um território marginalizado 
pela própria cidade. Apresenta narrativas visuais transpassadas de afetos e pertencimentos.  
O registro fotográfico do artista dimensiona em grande escala a potencialidade da desconstrução de 
histórias únicas. Esmeraldas não é Cohab porque tem elevador não surge como uma síntese do que é 
um conjunto habitacional na periferia da Zona Leste de São Paulo, mas engrandece a complexidade 
de um recorte territorial direcionado ao imaginário da coletividade humana.

Júnior Ahzura, artista visual







Até hoje nunca tive coragem de ir ao bar do Walmir
Eu sempre prefiro pegar ônibus e metrô e ir beber no centro

quando vejo na rua o preço da breja aqui no bairro me sinto otário
mas sei que nunca vou morrer num bar do centro

nem tomar um esculacho







tem uma horta no Esmeraldas
ela é fechada com muro de grade

e o portão é trancado com cadeado

qualquer um, em horário comercial, pode pegar a chave

mas fico imaginando como seria se ela fosse aberta
ou se em todos os jardins de cada prédio

(onze prédios)
tivesse uma hortinha comunitária

com legumes e verduras dando o ano inteiro

em Fabião quase todo mundo tem uma horta
ou uma plantação mesmo

e cada um paga 3 reais pro centro comunitário
que pega o excedente e distribui pela vila
vi duas caixas cheias na minha última visita

eu lembro de ter lido que a cerca Xacriabá era de feijão de corda









No contexto atual os moradores da via pública nunca foram tão 
questionados por pessoas de classe privilegiada. Partindo do princípio do 
Direito à Moradia, boa parte dessas pessoas dormem em marquises de 
prédios vazios. Ocupação X desapropriação.
 
O Estado sempre tomou medidas de higienização dos espaços de poder da 
cidade e empreendeu na construção de conjuntos habitacionais e/ou casas 
populares alhures do centro urbano, isoladas muito antes de qualquer crise 
sanitária.
 
Em Esmeraldas não é COHAB porque tem elevador percebe-se nas imagens 
uma geografia remota, às vezes fossilizada, parada no tempo. Sobretudo 
inócua, urbana e rural, em alguns aspectos.
 
Regiões periféricas como essas, em qualquer parte do país tem total 
ausência do Estado. Porém as imagens trazem a tona para o campo 
expositivo do universo das artes visuais o ser periférico e invisibilizado, não 
espremido num vagão de metrô à moda do noticiário das 20h, mas no 
conforto de sua intimidade e seus mundos privativos.
 
O olhar de Renan vai na contramão do estigma midiático, racista e genocida 
sobre essas localidades, e traz a questão da arquitetura e urbanização, 
relacionando o COHAB com o Esmeraldas, onde mora.
 
Ironiza a pirâmide social com a metáfora do elevador e potencializa o que 
há de mais cotidiano entre a paisagem e as pessoas. Através desse trabalho 
sem sair de casa consegui ir até a Z.L, visitei o Esmeraldas, subi o elevador e 
pude adentrar em vários APs.
 
Mas não é sobre Big-brother. Renan além de fazer parte dessa família com 
pleno lugar de fala e existência, replica essa prática com seus pares e 
desperta novos autores e poetas com olhares “periféricos” propondo 
outras narrativas e composições, em meio a hegemônica e opressora 
vigentes.

Silverino Ojú, artista visual









Tony Guagua

O gato preto e branco que Lúcia cuidava precisava de um dono. Foi na feira da Petz 
Augusta que o levou, uma das lojas onde ela é autorizada a colocar os animais em 
exposição.

Um casal que olhava a sessão de gatos parou por mais tempo em Tony, um filhote de 
quatro meses com um borrão abaixo do focinho que era dividido ao meio pela linha da 
boca, transformando-se em duas manchas, que se afastavam ainda mais quando miava 
para eles. A menina deu batidinhas no vidro com o indicador, o que fez Tony cambalear e 
tropeçar em sua pata traseira. Estava decidido.

Lúcia, que os observava de longe, já foi ajeitando a papelada. 

— Bom dia! Podem se sentar. Gostaram do frajola? — disse assim que o casal se 
aproximou à sua mesa.

Ficha, entrevista. O gatinho foi colocado dentro de uma caixa de transporte e sua pata 
passava com facilidade pela grade, tocando os dedos de Lúcia, que se despedia. Pelo 
que entendeu, os mais novos donos moravam na Rua Monte Alegre, um lugar que ela 
conhecia. Ficava há uns quinze minutos de lá e isso facilitaria o contato. 
Como fazia nos dias de adoção, esperou anoitecer para perguntar como estava Tony 
em sua nova casa. Mas ninguém respondeu. Deu nove, dez horas e nenhuma notícia. “É 
domingo, um casal sem filhos, devem estar curtindo o gato.”

Na segunda-feira, inverno, tempestade e nada.

Passou o dia tentando ocupar a cabeça, afinal tinha que cuidar dos seus mais ou menos 
quinze gatos, que ficavam num apartamento emprestado no mesmo condomínio onde 
morava — o Conjunto Esmeraldas —, além de alguns cães. Com um guarda-chuvas bem 
grande, andou pulando as poças até o terreno do outro lado da avenida. Ali vivia uma 
pitbull, mas antigamente eram vinte cachorros. Eles ficavam atrás da padaria, onde tinha 
uma porção de casinhas de madeira. Ela ia encontrando e colocando os bichos ali. Muitos 
foram adotados e alguns morreram “de velhinhos”. Hoje a pitbull fica sozinha naquele 
terreno enorme.

Na manhã seguinte, ligou novamente para Vitor e ele não atendeu. Seu celular parecia 
uma bomba-relógio que explodiria se o rapaz não desse qualquer sinal até o fim daquela 
tarde, quando espiou mais uma vez e, finalmente, o encontrou online. Mandou uma 
mensagem e ele respondeu que não tinha uma boa notícia para dar.



Contou que no dia da adoção, quando estavam voltando para casa, sofreram um acidente. “Lúcia, 
o carro capotou várias vezes, ficamos presos nas ferragens. O carro deu perda total. Minha 
mulher está internada.” Lúcia ouvia o áudio sem piscar e mal compreendeu o que Vítor dizia, seu 
pensamento estava apenas em Tony. “E o gato morreu?” – digitou. A frase “gravando áudio” em 
seu celular ficou lá durante uma eternidade, até que finalmente ouviu a resposta, ruim, porém 
não a pior: “não, a caixa estourou e eu o vi correndo pela estrada”.

— E deixaram o gato? Mas por que é que vocês estavam indo para lá? — gritou no microfone do 
celular, antes mesmo de saber o que era “lá” — Não moram na Monte Alegre?

— É Monte Alegre de Rio Preto. – respondeu Vitor.

Lúcia não sabia se era por não ter almoçado ou se era a cascata de informações inadmissíveis. 
Sentou (ou caiu) na cama e ligou para Rogério, que fazia resgate de animais. Contou a história, 
ou a parte que lhe importava. O homem havia acabado de chegar de Americana, uma cidade 
próxima a São Paulo, onde trabalhava naquela manhã.

— Olha, preciso descansar, aman…

A frase de Rogério foi cortada por um grito prosseguido por um tom ainda alto e trêmulo: “Não, 
você não vai descansar, você vai comigo para aquele lugar!”

Lúcia montou uma mochila com duas mantas, uma barra de cereais, lanterna e outras coisas.
Era chuva torrencial.

O local do acidente, que Vitor havia lhe informado, não era tão longe e os pensamentos 
tormentosos de Lúcia pareciam não caber dentro do carro, nem no tempo até lá. O para-brisa se 
movia excitado fazendo um som quase tão alto e grosseiro quanto as gotas que caíam duras nas 
janelas. Pelo vidro ao lado do passageiro se via apenas borrões de luz refletidos no retrovisor.
— Acho que é por aqui – disse Rogério, abrindo mais os olhos na tentativa de manter-se enérgico, 
depois do que já parecia um longo caminho.

Parou o carro no acostamento. Lúcia, carregando alguns apetrechos nos braços, abriu a porta e 
desceu no meio de um nada tomado por uma plantação de cana, na completa escuridão de uma 
noite dessas que envolvem chuva e incertezas.

Acendeu a lanterna, o círculo de luz acariciando inutilmente o marrom e verde das folhas. Rogério 
instalou uma gatoeira, espécie de arapuca de ferro, enquanto Lúcia, de volta para o carro, vestia 
mais um agasalho. Aguardaram alguns minutos, os petiscos na armadilha se dissolvendo.

Decidiram avançar, devagar, as janelas embaçadas. Foi então que, no quilômetro 198, a luz do 

farol esparramada no chão mostrou marcas de freadas no asfalto. Por volta de duzentos metros 
adiante, pedaços de carro descansavam esquecidos no vão central, entre as vias da estrada.
Estacionaram novamente e saíram no vento que gelava os rostos apreensivos. Lúcia ligou a 
lanterna novamente e os dois vaguearam por um tempo, até que a luz fraca alcançou um cartão 
de visitas. Vitor.

“Irresponsável! Se tivesse avisado no mesmo dia…”

Já fazia quase duas horas de procura por Tony. Rogério, que não havia dormido bem na noite 
passada, se apoiou na porta do carro, abriu uma barra de cereais e lá ficou assistindo Lúcia, 
que começava a se embrenhar no mato alto que rodeava a estrada, até que desapareceu. A 
paisagem era só canavial.

Com a bateria da lanterna no fim e um pequeno pote de ração, a mulher derrapou os pés numa 
rampa molhada e foi parar em frente a um túnel de concreto. Lembrou que esses túneis, ligados 
de um lado ao outro da avenida, são feitos para que os animais silvestres possam passar sem 
serem atropelados. A abertura do túnel tinha quase seu tamanho e possuía um cheiro forte e 
abafado de mato com fezes. Deu um passo adentro. Chacoalhava a ração fazendo barulho e 
miava igual um gatinho filhote na tentativa de chamar atenção e de dizer algo como “venha 
Tony, estou aqui, você está seguro, pode vir”. Quanto mais a chuva aumentava, mais o eco de 
Lúcia miava. A impressão era que, se entrasse naquele buraco enorme, sairia em outra dimensão. 
Uma dimensão onde estão todos os animais desaparecidos.

Ouviu um estalo que não era de seus passos, nem das gotas fortes, e sentiu algo pequeno e úmido 
pulando em suas pernas, que pendurou-se nas calças e logo em seguida caiu no chão, fazendo 
outro estalo. Num rápido olhar, reconheceu o que a reconhecera. Tony! Lúcia desmontou, os 
joelhos agora enlameados. O gato pulava em seu peito, arranhava sua pele por dentro da roupa, 
tentava subir em seu pescoço, miava sem parar, as manchinhas agora muito distantes. Ela não 
sabia se era alegria ou pedido de socorro, provavelmente ambos. Foram três dias sem comer, 
talvez alguns insetos, talvez um rato.

Lúcia abraçou o animal, abriu o pote de ração com os dentes e colocou um pouco na tampa com 
a meia mão que lhe sobrava. O filhote enfiava na garganta o tanto que conseguia e pulava sem 
parar nos braços de sua heroína, quase que ao mesmo tempo, como se estivesse com medo de 
que ela fosse desaparecer. “Tá tudo bem, Tony, eu estou aqui”, disse enrolando o gato em sua 
blusa. Ração, lanterna já inútil, gato, óculos, chuva e seus olhos transbordando em lágrimas – mal 
conseguia enxergar.

O carro agora estava longe, mas ela ainda avistava a luz do veículo acesa, que lhe servia como 
um guia, um sinal simbólico de que tudo ficaria bem. Até que se apagou. Lúcia ficou estática no 
meio de um breu barulhento. Tony miava e tremia e ela o apertou um pouco mais.



Um carro grande estacionou, iluminando novamente os espaços entre as folhas. “Será um 
assalto?” 

Tentou andar devagar para não cair ou derrubar, mas sua ansiedade lhe apressava os passos. 
Seus pés escorregavam na rampa e Lúcia subia com dificuldade. Precisava atravessar a pista, mas 
sua visão já não era tão confiável. “Depois de tudo isso, não posso morrer atropelada com esse 
gato” — disse em voz alta. Então sentiu alguém pegar em seu braço direito e puxar levemente. 
Procurou um rosto e não encontrou, mas deixou-se ser conduzida. Era melhor do que ficar ali 
sozinha. Levou alguns segundos para entender que a pessoa estava ajudando-a a atravessar 
para o outro lado da avenida.

— Rogério! Rogério! Eu achei ele! Eu achei! — Um outro alguém tocou em seu braço esquerdo. 
Reconheceu o amigo.

A bateria do carro havia ficado debilitada de tanto que esteve parado com o farol aceso. O tal 
carro grande era uma picape que estava ali para reanimá-la.

Rogério tirou uma foto para registrar o momento. Na foto, Lúcia  está em pé com o gato enrolado 
na jaqueta de tactel. Ela abraça o gato enquanto segura a lanterna apagada e o pote de ração. 
Não se vê seus olhos, apenas os óculos cobertos por uma camada de água escorrida. Seu cabelo 
preso, tão molhado quanto seu rosto, que pingava chuva e lágrimas. Um sorriso honesto.

Chegaram quase três horas da manhã. Rogério a deixou em casa e a esperou passar pela portaria 
do condomínio, para se certificar de que mais nenhum inconveniente aconteceria naquela noite. 
Na zona leste de São Paulo não chovia mais. Pelo pátio, apenas três poças grandes e enfileiradas 
refletiam um céu laranja.

Duas semanas depois, Tony voltou para a feirinha. Hoje ele tem um lar e, além de Tony, é também 
Guagua.

Nalu Rosa, artista visual









segundo o Google Maps
num raio de dois quilômetros do Conj. Hab. das Esmeraldas temos vinte campos de futebol

campos de várzea. o único com gramado verdinho é o da Arena Corinthians.

fico pensando como um campo de futebol requer tão pouco
são terrenos amplos que mesmo durante grandes ocupações são deixados vazios

e a necessidade de terrenos para construir é grande
mesmo assim são protegidos e mantidos pela própria comunidade

já que com apenas uma bola podemos ativá-los como área de lazer para o bairro todo

em linha reta dá pra contar quarenta e quatro campos de futebol até a galeria de arte mais próxima.















Nesta história contada por imagens, vemos uma apresentação de 
momentos íntimos dos residentes do Conjunto Esmeraldas. Na narrativa 
tais momentos são apresentados como algo grande e necessário ao 
conhecimento público. 

Ao vaguear entre cada ponta das fotografias notamos modos, olhares, 
costumes em meio a uma performance de cenografia encerrada dentro do 
enquadramento. Isso acontece por conta de uma atenção tanto ao todo 
quanto ao particular. Objetos cotidianos ganham poder e simbolismo; 
notamos o quanto os hábitos domésticos permutam coletivamente. Cada 
foto é um pedido de foco e reflexão, elas em si são o presente, fazem parte 
de enredos anteriores e posteriores, as cenas são frações de um percurso, 
de momentos, residências e pessoas. 

São muitas visitas, muitos lugares e trajetos. Trama complexa de vidas, 
histórias. Curiosamente temos também a impressão de silêncio ao refletir 
mais sobre as fotografias.

O silêncio não é o vazio. Paredes coloridas, de tijolo aparente, azulejos, 
concreto, televisões, carros, pano de prato sobre frutas; cobertores, tecidos 
e texturas; álbuns de família. Tudo é memória, quando lemos cada uma 
dessas palavras nossas memórias são ativadas e salta o que entendemos; 
sempre do ponto de vista de onde partimos e quem somos. Olhar para 
esses objetos em uma fotografia nos conecta levemente com a realidade 
apresentada, reconhecemos o outro; de superfície, primeiro contato. 
Podemos refletir: de onde venho, o que vejo e, como reconheço o que 
percebo. É um movimento de ir e vir. 

Cenas tanto cotidianas e domésticas quanto públicas: pessoas ou objetos 
ou automóveis. Um silêncio persiste, mesmo quando há pessoas, temos a 
impressão de espera e calma. Isso não parece espontâneo, é uma 
impressão; como a imagem, uma impressão de um momento retratado 
pelo fotógrafo, que é mediador nessa narrativa, por vezes parecendo 
simulação, por outras contexto; quem sabe um retrato simbólico do que 
vemos.

Rodolfo Borbel Pitarello, artista











meu pai é pastor
no povoado em Fabião tem uma igreja evangélica

e só depois de grande descobri que a igreja foi construída no terreno do meu avô
como ele é incapaz, uma das tias trabalha como cuidadora

ela também construiu no terreno do meu avô.

lá tem um rio que passa dentro do que li ser a maior caverna do Brasil
meus primos me contaram que costumavam nadar lá dentro

até me mostraram onde desenharam ao lado de pinturas rupestres
de 12 mil anos de idade

mas desmatamentos longínquos secaram o rio.
não a ponto de não ter água, mas fez o rio parar

e com isso a água ficou ruim

os Xacriabás foram proibidos, séculos atrás, de manterem seu idioma
cultura e religião

em Fabião um tio se suicidou quando foi declarado
que seu terreno era agora Parque Nacional

eu vi a casa dele abandonada na trilha pra caverna

eu morei um ano na Austrália e lá namorei uma garota polonesa
no primeiro mês do namoro fui firme e não transamos

até levei ela pra Hillsong, uma igreja riquíssima.
foi o que faltava para eu virar ateu.















nunca fui bom no futebol
mas lembro do gol mais bonito que já fiz

a bola veio da zaga e já matei levantado por cima de mim com o peito do pé
sempre imaginei se daria certo deixar o pé bem rente ao chão 
e fazer uma rampinha pra quando a bola viesse ela subisse sozinha
de costas pro gol adversário, era só dar um tapa pra trás 
jogando ela por cima

e ela realmente passou por cima
de mim e de quem me marcava

corri em direção ao gol (e como a bola era leve ela pingou alto)
quando isso acontece o goleiro sempre corre pra cima
usei o pé direito pra tirar do goleiro
e o esquerdo pra chutar quase de voleio pro gol aberto













a primeira namorada que tive por aqui morava em São Bernardo
então quando ela vinha era muito difícil voltar pra casa à noite

mas num quarto com três homens não cabia
nem tinha cabimento

sendo assim fomos pra sala e ela se acomodou no sofá
mas pra não ter que dormir longe

peguei  as almofadas do outro sofá e dormi no chão ao lado
uma cama de casal com dois andares

namorada nova, aprimoramos a técnica
pegávamos todas as almofadas e fazíamos uma cama só

na terceira semana de namoro combinamos de alugar um apê no terceiro mês

mas acabamos dormindo na sala por sete anos
sala-quarto-ateliê. e dois artistas apaixonados





não sei como nunca peguei ninguém transando na escada do prédio
ou como nunca fomos pegos









Noite, ou pelo menos parece noite. Em uma sala escura com somente uma 
luz lateral um sofá preto (não sabemos ao certo em qual tecido) e uma 
cadeira de madeira, tapete cinza com algumas listras, parede branca e piso 
marrom de azulejo. Visão fotográfica na diagonal. Supostamente simples, 
na imagem não há resquício de alguém, um personagem, algo aparente 
que nos recorde de uma pessoa ocupando aquele local.

Atentamente vemos no sofá marcas, no apoio das costas, não sei se é um 
registro de algum tapeceiro que deixou aparente o tecido marcado em 
alguma costura, ou, registro do peso dos corpos dos moradores da casa. 
Notando essa cena simples, supostamente simples, refletimos também em 
nossos hábitos domésticos, locais de encaixe do corpo dentro da mobília 
de casa, posições repetidas pelo conforto ou hábito, memórias de peso e 
uso na mobília. 

E a cadeira, porque aquela cadeira, ali, logo ao lado, não de frente mas 
de lado e próxima. Qual uso? qual função? Seria para mais um integrante 
novo? Ou um apoio de pé? Teria ela uma função particular para os usuários 
da casa? Seria ela talvez uma mobília coringa, daquelas que damos mais 
do que a própria atividade corriqueira de sentar?

E o que não é visto, que está diante dessa cena posicionada na diagonal? 
A continuação da geografia do lar deve ser imaginada a partir dos indícios 
que sabemos, ou que imaginamos saber.

Rodolfo Borbel Pitarello, artista













deve ser coincidência
mas aqui no Esmeraldas já teve cinco apartamentos da minha família

eu com meus pais e mais um irmão, 
meu irmão mais velho alugou um quando casou,

dois primos alugaram mais dois
e os pais deles alugaram o deles na Ponte Rasa

para viverem aqui onde os filhos estavam. 

mas conversando com a galera vi que era comum alguém visitar um tio
visitar a avó. ir cuidar da velhinha e às vezes até dormir lá. 

sem sair do Esmeraldas
ramos familiares vivendo no mesmo conjunto habitacionial

uma vez um amigo meu do mesmo prédio sumiu
a família dele inteira sumiu

se mudaram na calada da noite. não avisaram ninguém

quase vinte anos depois, sentado num banco do pátio
me aparece esse rosto adulto da criança que eu esqueci

bem vestido. nada de ZL no estilo
me falou que morava no Morumbi

que a irmã tinha outro apartamento em outro lugar
e os pais tinham mais um num sei onde

sempre achei que tinham ganhado na mega sena

hoje restaram dois apartamentos da família no Esmeraldas
mas agora são seis alugados em Caraguatatuba

meus pais e minhas tias se aposentaram, quando uma foi, todos foram juntos
dos seis, quatro apartamentos são na mesma esquina

até uma segunda tia Rosa está vindo do Rio de Janeiro pra morar em Caraguá

fico pensando se nosso costume de morar tudo junto
se tem mais relação ao modo indígena

ou ao africano
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tô criando roupa afrofuturista pra galera do 
Esmeraldas











vira e mexe vejo gente que já se mudou postando foto no pátio
gente que já se mudou jogando bola na quadra

tinha gente que eu até achava que morava aqui mas não morava
até os porteiros achavam

o muro do pátio antes era de grade
dando pro estacionamento da padaria e das lojinhas

ali às vezes ficava uma galera
às vezes eu era essa galera, andando de skate no chão liso

mas numa discussão um cara entrou e socou um amigo meu
hoje o muro é de concreto, não dá mais pra ver de fora

e na portaria tem leitura de digital

mas acho muito louco como tinha gente do bairro
que via o Esmeraldas como área de lazer

jogava bola com a gente e depois ía pra casa
ficava no pátio com a gente até meia noite

andando e jogando conversa fora
e depois ía pra casa

onde não tinha segurança
onde era perigoso andar à noite

na rua do lado.

quem mora com vista pra Cuim já viu e ouviu assalto

mas na padaria uma vez colou o Claudinho do Soweto,
que era pai do Thiaguinho. um garoto lindo e bom de bola

ele colou com um Porsche branco na padaria
eu lembro de uma multidão de gente e rolando um samba

quando era criança atiraram na cara de uma menina ali
e outra vez acharam um cara morto no banheiro

eu não vi. eu odiava pagode, samba, sertanejo, forró, axé.
essa cultura brasileira onde você morre da polícia 

e do bandido.

prefiro pegar ônibus e metrô pra ir beber no centro.
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