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“MAIS DO QUE TIRAR BELAS FOTOS, O PASSEIO NOS PERMITE OBSERVAR 
SEM PRESSA A CIDADE E CONHECER MAIS SOBRE ARQUITETURA”

FELLIPE LIMA, @FELLIPELIMASV

Munidos de celular ou câmeras profissionais, arquitetos e cidadãos  
descobrem – ou redescobrem – o prazer de desbravar a selva de pedra

HISTÓRIA FOTOGRÁFICA

O objetivo é simples e, por que não, poético: ver de perto e em de-
talhes construções de São Paulo que passam despercebidas no dia 
a dia. Tudo registrado, curtido e compartilhado nas redes sociais. 
“Meu perfil traz fotos de arquitetura, todas 
de celular, e legendas com o autor e a data 
do projeto”, diz André Scarpa. Foi assim, re-
velando seu olhar para seus seguidores, que 
ele conheceu o também arquiteto Fellipe 
Lima, de Campo Grande. “Organizava 
passeios do gênero onde moro, aí chamei 
o André para fazermos um evento paulis-
tano”, conta. O Arquiteturas de Domingo 
aconteceu em dezembro passado e reuniu 

um grupo ávido pelo assunto. O recém-descoberto vício parece 
estar se multiplicando – e empolgando. Fellipe, por exemplo, pro-
duziu um dos seus conhecidos calendários, desta vez com ima-

gens de Sampa (você pode baixá-lo no site 
http://arquiteturaeconstrucao.uol.com.br). 
A fotógrafa Mariana Orsi (@mariana_orsi) 
tirou do papel o projeto Click a Pé, e o ar-
quiteto Manuel Sá (autor da foto de capa 
deste caderno regional), disponibiliza fotos 
e roteiros em seu perfil. “Recebi comen-
tários afetuosos de internautas que, após 
verem meu trabalho, descobriram uma 
São Paulo muito mais bonita”, conclui ele.

1. Um clique da visita guiada em 
dezembro: a fachada do Edifício 
Jd. Buenos Aires, projeto de David 
Libeskind. 2. Acesso ao Edifício 
Piauí, projeto de Artacho Jurado er-
guido em 1949. 3. Participantes do 
passeio temático, que percorreu o 
bairro de Higienópolis. 4. Simbóli-
co para a arquitetura paulistana, o 
Edifício Louveira leva a assinatura 
de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi.
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Conexão pelo olhar: Fellipe Lima 
(à esq.) e André Scarpa (à dir.) pro-
movem p as seio s fotográf ic o s .
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