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Menino de rua dormindo no sol do meio dia na Praça Roberto Silveira, Duque de Caxias. 
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Duque de Caxias, dia seguinte à tradicional festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Em 2013, a 
cidade passou um período de meses sem coleta de lixo.
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Mais uma de milhares guerreiras do dia-a-dia na estação de Gramacho (Duque de Caxias) na espera 
do sempre atrasado e desconfortável trem urbano do Rio de Janeiro.
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Estátua do Zumbi que fica bem no meio do calçadão de Caxias  (Centro de Duque de Caxias).
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Em meio a tanto caos, a Baixada Fluminense (Duque de Caxias) está sempre aberta para receber
qualquer um ser humano, independente de religião, raça e cor. Aqui todos são humanos.
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São Bento (Duque de Caxias) e seus surpreendentes ângulos de observação.



12

Em Duque de Caxias, reflexos de uma simples obra desnecessária de duplicação de uma avenida, na 
qual árvores centenárias viviam. Em 2014, a obra completa dez anos de destruição sem progresso.
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Mulher juntando o que é jogado fora em Duque de Caxias para vender e conseguir um miserável 
trocado para sustentar a família. Mulheres anônimas de muita luta e muita honra. Não é fácil sobreviver.
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...
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Composição de um homem da 3° idade visivelmente parado e pensando olhando para os fios elétricos 
que distribuem energia para toda a Baixada Fluminense. Mas o que ele pensa só ele sabe.
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Sol de meio dia, homem trabalhando em uma obra no coração de Belford Roxo (Lote XV); mais um 
guerreiro que luta diariamente no trabalho pesado para sustentar sua família.
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Sujeira, cidade, lixeira. Vivendo. Juntas.
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Morro do Paraíso.
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Filhote de burro sendo carregando em uma caminhonete. Provavelmente esse burro quando chegar a 
sua fase adulta estará puxando carroças.
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Centro de Duque de Caxias, onde pode se ver diariamente e a todo momento o abandono e o descaso 
nos chãos da cidade.
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Centro de Duque de Caxias. Camelô e suas toalhas animadas. 
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Famílias pobres que moram na sub pobreza do Gramacho, Duque de Caxias. Pessoas em diversos 
riscos diários - e sem opções.
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Centro de Duque de Caxias. Para todo show há um público.
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Fotografia tirada no Centro de Duque de Caxias. No último dia de trabalho antes do feriadão de final 
de ano, pessoas lotam a rodoviária na tentativa de voltar para casa ou até mesmo viajar. 
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Fotografia tirada no Centro de Duque de Caxias, onde pessoas que acabaram de desembarcar do trem 
que vem da Central do Brasil (Rio de Janeiro), se preocupam em atravessar a rua em segurança.
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Centro de Duque de Caxias. Cultura, frango assado e chopp.
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Fotografia de parte dos amplos campos em Duque de Caxias, que na maioria das vezes são alagados. 
Pilar é onde termina muito da confusão urbana de Duque de Caxias e é o início da área rural de Caxias.
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Centro de Duque de Caxias. Mulher e criança pedindo esmola para sobreviver,
esse tipo de cena que se pode ver a cada esquina na cidade. Cidade rica e povo na pobreza.
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Centro de Duque de Caxias. Um homem trabalhador e seu carro.
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Fotografia tirada na divisa de Duque de Caxias com Belford Roxo (Lote XV). Homem dormindo na 
mesa de um bar/padaria com o cão que também não se importa e faz o mesmo.
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Mais um homem trabalhador e mais um carro.
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Fotografia tirada na divisa entre Duque de Caxias e Belford Roxo, onde homem procura algo que 
tenha utilidade para seu sustento no meio do lixo que é jogado na rua e onde não há coletas de lixos.
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Centro de Duque de Caxias. Reflexão.



34

Vista assim do alto...
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Fotografia tirada do alto de  uma das passarelas de Duque de Caxias.
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Pra Praça Mauá! Rápido!
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Sentimentos de trem.
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Não é preciso que caia um meteoro no mundo e se passem 20 após a queda para ter um cenário pós
apocalíptico na Baixada Fluminense. Esse cenário aparece constantemente.
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Fotografia da Cidade de Duque de Caxias tirada em 2013 parecendo que o tempo não passou muito 
por aqui... Mas o semáforo é moderno.
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Numa relax, numa tranquila, numa boa.
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Fotografia tirada da Av. Presidente Vargas em DUQUE DE CAXIAS.
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Na Baixada é muito normal ir além de seus limites...
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Breve, breve, o mega Arco Metropolitano cortará a Washington Luis...
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Na Baixada Fluminense é muito difícil ver uma área de lazer. E onde poderia ter
uma muito útil ciclovia, tem uma calçada cheia de lixo.
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Ave divando na estação de trem de Gramacho, Duque de Caxias.
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Basta olhar para o céu e ver a fumaça de um mato ou um lixo pegando fogo...
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Basta olhar para o céu e ver a fumaça de um mato ou  lixo que pegando fogo.



48

Bar no sub do submundo da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, onde você pode beber, se es-
conder e economizar muito.
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Catador de lixo no Centro de Duque de Caxias, ciborgueando.
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O velho novo velho.
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A várzea com tensão, a paixão sem noção, o futebol sem explicação. 
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Teor apocalíptico de alguns jardins.
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Das desproporcionalidades da vida. Ou: quando o segundo sol chegar...
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Uma síntese ou o mundo gira em Belford Roxo.
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Bicicletas que levam ao além.
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Como se define abandono mesmo?
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Às vezes é fácil explicar a Teoria da Relatividade de Einstein.
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Portrait de superação e loucura.
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Fotografia tirada de mim por Zuka Bastos em um momento que estou passeando e aproveitando  
para brincar de fotografar.
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