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Esse registro fotográfico foi feito em abril de 2019. A luz do fim da tarde com céu limpo
– algo relativamente raro em São Paulo – foi a motivação para registrar o momento.
Voltar a esse registro e reinterpretá-lo é lembrar o quanto uma das avenidas mais
famosas do Brasil aos poucos foi se tornando um local mais “de todos” e menos “de
poucos”. Há algumas décadas, era o centro financeiro do país. Ainda concentra muitas
operações desse tipo, mas o capital tem preferido migrar para outras avenidas e
regiões da cidade. Para alguns, a Avenida Paulista vive sua decadência, já que o capital
se interessa cada vez menos em estar ali e dividir espaço com a crescente população
em situação de rua, contrastes que certamente podem ser percebidos em outros
pontos da Paulicéia; para outros, a Avenida Paulista foi ressignificada e se tornou mais
democrática: suas faixas dão lugar ao parque a céu aberto aos domingos, com os
músicos e artesãos ocupando cada esquina, com famílias de todas configurações e
classes sociais consumindo a cultura que vem da rua e dos espaços culturais formais. É
a avenida que mais representa a maior cidade do país: que pulsa, que se transforma,
que se movimenta, que se reorganiza e que é reorganizada por seus agentes.
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[Fim de tarde na Avenida Paulista (2019), fotografia, acervo do autor]
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