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RESUMO: O Projeto consiste em exercícios de fotograﬁa para discentes que posseum interesse na área
de fotograﬁa sobre rotina em tempos de isolamento social. Pegamos emprestado o texto Ensaios
Fotográﬁcos de Manoel de Barros para esse projeto: “Difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei [...]
Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na
existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela [...] A foto saiu legal”. Esse projeto é um
diário coletivo e intimista e não se pretende a nada a não ser falar sobre o impulso de fotografar nesses
tempos de recolher e repensar enquanto esperamos tudo virar pelo avesso. Talvez olhar para dentro é
olhar fora. A ideia do Projeto: Fotografar a rotina, objetos, as sombras as questões que aparecem em
tempos como o que estamos vivendo. A produção pode ser câmera e pode ser fotos de celular, precisa
do compromisso de produzir e também de participar das conversas sobre as fotos em um grupo do
facebook. O projeto resulta em um álbum coletivo deste momento que vivemo de forma artística e esse
material será usado para uma cartilha educativa de fotograﬁa que será disponibilizada para a
comunidade interna e externa da UFPE. • O projeto inicia dia 13 de abril de 2020 e encerra dia 13 de
dezembro de 2020 ( 8 meses) • Carga horária semanal de 5h o que totaliza (160) - terá certiﬁcado quem
participar em 75% das atividades

