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Outono de 2021 

15 meses após a declaração de pandemia no Brasil e distanciamento social 



1 ano nasce de uma noite insone. 

Em março de 2021, o jornal O Estado de São Paulo veio com um 
encarte sobre 1 ano de pandemia, relatando um pouco sobre o que 
poderia ser um novo normal para as cidades, como o turismo iria ser 
no futuro, o papel da ciência e dos hospitais, alguns depoimentos de 
pessoas, como as crianças viam a situação atual, a educação nesse 
formato digital que teria vindo para ficar. Enfim um balanço até um 
pouco otimista. 

O encarte 1 ano de pandemia foi levado para a sacola de descarte 
reciclável, depois removido de lá e guardado, pensando no seu aspecto 
histórico.  

Histórico para quem?  

Não importa.  

Ele cumpriu seu papel ao se fixar na minha mente. Me perturbar. 
Tomar um corpo diferente, servir como veículo para meu grito de 
angústia, de indignação. Servia para exercitar o sarcasmo e ironia. 
Pensar em como algumas propostas lá descritas eram utópicas. Como 
se a segunda onda da pandemia que se iniciava mostrasse que, neste 
caso, o erro não serviu para aprender nada! 

E assim nasceu 1 ano. Não para mostrar o que eu fiz neste 1 ano de 
pandemia, mas como veículo de expressão de discordância com o 
(des)governo, da incredulidade em um “novo normal”, como expressão 
da imponderabilidade desse ano, tão pesado, tão distópico e tão longe 
do fim. 



Projeto:  

Interferir no encarte através de textos e fotos, aproveitando os títulos 

como temática para desenvolver o tema. 

Foram utilizados títulos de manchetes de jornais on line, fotos e frases 

da autora. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Este livro de artista nasceu do Curso Dobras de Si: Imponderável, entre março e junho de 2021. 

  
Este livro de artista não teria existido sem as constantes discussões e apoio das outras 9 artistas 

que fazem parte desta exposição: Ana, Ana Luiza, Andrea, Carolina, Eliana, Emília, Maíra, Lilian, 
Vera. Obrigado Estela Vilela e Ana Francoti por proporcionarem este ambiente tão vívido de 

encontro. 
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