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Evento mensal redescobre as linhas arquitetônicas  
do país por meio da fotografia

BEM BACANA
POR DANIELA ESPINELLI
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Nos interiores  
do Brasil
Retratando 100 

anos de design de 

interiores em terras 

brasileiras, o livro 

Brasil Porta Adentro 

conta a história, 

as curiosidades 

– como a 

concorrência 

acirrada de grandes 

escritórios para 

decorar paquebots 

(navios de 

antigamente) – e 

a trajetória, por 

meio de pesquisa 

minuciosa, 

de pessoas 

importantes para 

desenvolver a 

profissão no país. A 

obra tem realização 

da ABD (Associação 

Brasileira de 

Designers de 

Interiores) e texto 

da jornalista  

Cristina Dantas. 
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Um novo olhar sobre a arquitetura

Não importa se você é 
fotógrafo ou não, se tem uma 
câmera máster bláster ou 

uma simples de bolso: o que reúne 
as pessoas mensalmente no Click 
a Pé é o amor pela fotografia, pela 
arquitetura e por “redescobrir” cidades. 
Idealizado pela fotógrafa (e arquiteta) 
Mariana Orsi, o projeto é um evento 

gratuito que tem 
como objetivo 
“clicar” marcos 
históricos e linhas 
arquitetônicas. 
“Qualquer um 
pode aproveitar o 
encontro para 
trocar experiências 
ou aprender mais, 
por exemplo, de 
composição e 
sobre leitura 

de projetos arquitetônicos”, explica 
Mariana. Junto a ela, há uma equipe 
formada por arquitetos e fotógrafos, 
que auxiliam tanto na hora das 
fotos quanto a apresentar detalhes 
da história e curiosidades da região. 
Jorge Bassani faz parte desse time, 
por exemplo: além de docente da 
FAU-USP, o arquiteto e urbanista é 
um dos autores do livro São Paulo: 
Cidade e Arquitetura I Um Guia.Os 
passeios – que já aconteceram no 
Minhocão (Elevado Costa e Silva) e 
na região da Praça da Sé, ambos na 
capital paulista – reuniram cerca de 
300 pessoas. Até dezembro de 2016 
serão 12 saídas por várias outras 
localidades do Brasil. No final, as 
melhores fotos serão selecionadas 
para compor uma exposição. Para 
participar, basta se cadastrar no site 
www.projetoclickape.com.br.

A Catedral da Sé, 
projetada por Maximilian 
Emil Hehl, fez parte de 
um dos passeios do  
click a Pé, por exemplo

Mariana Orsi, 

idealizadora do projeto


