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Este ensaio – ofício de quarentena – é uma tentativa de expressar, e uma esperança de 

comunicar, e acima de tudo, uma vontade de não deixar que a distração faça submergir 

ideias e sentimentos que neste período afloraram com força avassaladora: prisão, solidão, 

impotência, indivíduo, coletividade, fim, recomeço, resistência, passado, presente, futuro.





Confinamento
1o movimento



“quando eu me encontrava preso
na cela de uma cadeia”

Terra, Caetano Veloso



















Resistência
2o movimento



“se entrega, Corisco!
eu não me entrego não!”

Perseguição, Sérgio Ricardo



















Superação
3o movimento



“louvo a vida merecida
de quem morre pra viver

louvo a luta repetida
da vida pra não morrer”

Louvação, Torquato Neto e Gilberto Gil















E depois?
4o movimento



“Como será o amanhã?
Responda quem puder”
O amanhã, Didi e João Sérgio





















EVANGELINA OLIVEIRA 

Evangelina Oliveira é geógrafa, formada pela Universidade Federal do Ceará (1972), 
com mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), 
e doutorado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública - FIOCRUZ 
(2005). Estudou também na London School of Economics, de 1982 a 1984. De 1973 a 
2010 trabalhou no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na década de 70, começa a explorar a fotografia para além dos registros de álbuns 
de família e, fascinada, seguiu alguns cursos introdutórios no Rio e em Londres, 
carregando a frustração de nunca ter tido a experiência de laboratório. Entre 1990 
e 2014, o interesse pela fotografia limitou-se a acompanhar a produção de outros, 
mas a câmera permaneceu guardada. O retorno aconteceu já em plena era digital, 
descobrindo então que podia dispensar a química para trabalhar as fotos. Tendo 
iniciado a exploração destes recursos, rapidamente teve de reconhecer a necessi-
dade de alguma disciplina, e o período da pandemia vem servindo para investir na 
organização e tratamento das fotos acumuladas. Em paralelo, participa de grupo 
de estudos de fotografia no Espaço Foto Contemporânea, e busca desenvolver sua 
capacidade de expressão.
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O Lab Foto Contemporânea é um laboratório de criação, grupo de estudos e produção em fo-
tografia contemporânea. Coordenado pelo fotógrafo e artista visual Leonardo Ramadinha, desde 
2015, o projeto desenvolve trabalhos especiais, exposições e tem se destacado na produção de 
ensaios autorais e fotolivros. Desde 2015 foram mais de 40 fotolivros lançados.

Durante seis meses os artistas debruçaram suas pesquisas e trabalharam sobre a temática do 
isolamento social causado pela pandemia de Covid-19 e suas infinitas representações e narrati-
vas no universo do livro de artista e fotolivro.
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