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“Porque precisamos ter os olhos de ver.”

“Because we need to have the eyes to see.”

Jaime Sodré



150 FOTOS PELA BAHIA – Um projeto onde a fotografia endossou uma finalidade social que reuniu 151 fotógrafos baianos com o objetivo de solidarizar com pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, durante a primeira onda da pandemia que tocou o Brasil em 2020.

Tacun Lecy não somente foi um dos fotógrafos que ajudou a campanha doando – igualmente aos outros fotógrafos participantes desse projeto fantástico, idealizado por 
Paulo Coqueiro – uma das suas fotografias, mas também acompanhou, junto à Fundação Pierre Verger, as entregas das cestas em quase todas as comunidades beneficia-
das. Enquanto, nesse momento, grande parte dos baianos estavam confinados e as relações sociais eram essencialmente virtuais, reencontramos nessas ocasiões a vida 
que ficou tão longe de nós durante o confinamento.

As fotografias de Tacun, inicialmente realizadas para serem um registro dessas entregas, obviamente detalham esse processo através do qual mais de 33 toneladas de ali-
mentos, obtidas graças à venda das fotografias, foram entregues a mais de 5.200 pessoas na Bahia, em julho de 2020. Mas o seu olhar e a sua mente não resistiram apenas 
em focar nessas distribuições e acabaram se comovendo pelo cotidiano das pessoas presentes nesses dias, juntando-se ao fio condutor da sua obra fotográfica: o povo 
negro da Bahia. Pois nos bairros onde as cestas foram distribuídas, como em todos os bairros populares soteropolitanos, a população é essencialmente afrodescendente. 
E quando Tacun fotografa o povo baiano, a magia opera.

Primeiro, pois Tacun Lecy é um afrodescendente multifacetado: fotógrafo, músico, cantor, axogum de um terreiro de candomblé, que, além de ser extremamente compe-
tente e talentoso nessas áreas, é um comunicador excepcional, que evolui junto a essa população de forma completamente espontânea, sempre criando relações afetivas 
e amigáveis com as pessoas que encontra. Para ser fotógrafo de gente, precisa, antes de tudo, ter capacidade de se aproximar das pessoas, ato natural para Tacun.

Segundo, pois ele tem um olhar sábio:  sabe ver e entender o que está vendo. Sabe em que direção apontar esse olhar e, então, juntar no quadrinho preto da máquina os 
elementos que fazem sentido para ele (e para nós), recortando esse cotidiano segundo as suas vontades documentais ou poéticas.

E enfim, pois, em pós-produção, ele sabe transcender suas imagens em preto e branco como é o caso em todas as fotografias apresentadas neste livro. Não sei se, no 
momento de dar luz às suas imagens, ele já sabe exatamente como ele vai processá-las mais tarde, mas o fato é que, nesse trabalho ou nos seus outros ensaios que eu 
conheço, como em “Ìyèfun: Farinha dos Humanos, Alimento dos Deuses”, ou muitas das suas fotos sobre o candomblé, ele traz um toque especial, com forte contraste e, 
ao mesmo tempo, uma atmosfera poética que prestigia as pessoas fotografadas, nunca com excessos, sem dramatização, deixando uma sensação de serenidade e de paz.

E essa paz, essa tranquilidade, fruto dessas três especificidades, são a marca das suas fotografias. Longe dos clichês turísticos e coloridos de Salvador, longe da tristeza que 
pode também caracterizar imagens realizadas nos bairros populares onde a vida não é fácil... As fotografias de Tacun Lecy, desses lugares, têm um tom justo, que agrada, 
pois não cai em nenhum extremo. Emocionam, documentam e nos deixam mais próximos desses povos.

 Alex Baradel



150 FOTOS PELA BAHIA – Is a project merging photography with a social purpose which brought together 151 photographers from all over Bahia to rally support for some 
of Bahia’s most vulnerable during the first wave of the pandemic in 2020.

Tacun Lecy was not only one of the many photographers who contributed to the project by donating one of his photographs, he also accompanied — together with the 
Pierre Verger Foundation — the delivery of essential food baskets to these same communities in need. This, all in a time when most of the country was confined to their 
homes with social interactions relegated to virtual means.

 Through the sale of donated photographs by participating photographers 150 FOTOS PELA BAHIA raised enough to deliver more than 33 tons of food to low income 
neighbourhoods in Salvador, many of which comprised mainly of afro-descendants. Tacun’s photographs — initially taken to be a record of these deliveries — documents 
the process by which these deliveries were made to more than 5,200 people in Bahia in July 2020. However, moved by the daily lives of the residents his insightful gaze 
did not remain solely focused on the essential food basket distributions. An inevitability once you understand the common thread of his photographic works: the black 
people of Bahia. And when Tacun photographs the people of Bahia, magic.

Firstly, because Tacun Lecy — being of African descent — is a multifaceted artist of many talents: photographer, musician, singer and Axogun from a Candomblé terrei-
ro he is extremely competent and talented. His gift for communicating often invites the populations he documents organically, always creating genuine, friendly rela-
tionships with the people he meets. To be a photographer of people he needs, above all, to be able to get close to people, a natural quality of Tacun.

Secondly, because he has a wise eye he knows how to see and understand what he is seeing. He knows in which direction to point that gaze, interpret its elements and 
communicate that to his audience. All with his camera, he brilliantly narrativizes and lends context to the beauty in daily life that is both poetic and authentic.

And lastly, in post-production he transcends his black and white images, as is the case in all the photographs presented in this book. I don’t know if, at the time of giving 
birth to his images, he already knows exactly how he will process them in post, but the fact is that in this work or in his other works such as Ìyèfun: Farinha dos Humanos, 
Alimento dos Deuses, or many of his photos about Candomblé, he brings a special touch. A touch with strong contrast and a introspective atmosphere that honours the 
photographed people without excess or dramatizations conveying a humbling sense of serenity and peace.

And that peace, that tranquility, the result of the aforementioned three specificities, are the hallmarks of his photography. Far from the touristic and colourful clichés of 
Salvador, far from images of suffering and despair that are often depicted of low-income neighbourhoods where life’s realities can be most unforgiving. Tacun Lecy’s pho-
tographs of these neighbourhoods have a very human and balanced tone that does not fall at either extreme. They thrill and contextualize as a result bringing us closer 
to the people he documents.

 Alex Baradel



Em um mito iorubá dos Deuses Africanos, Obaluaê, filho de Nanã e Oxalá, foi abandonado por sua 
mãe à beira-mar para que a maré cheia o levasse. O motivo da rejeição seriam as feridas e marcas que 
a criança trazia no seu corpo malformado, consequências de um erro cometido pelos próprios pais. No 
mangue, caranguejos atacaram Obaluaê, aumentando as suas feridas e deixando-o quase morto... Foi 
então que Yemanjá o encontrou, levou-o para a sua casa e cuidou dele até que ficasse curado...

A busca pelos itãs do panteão africano sempre foi um caminho utilizado pelos adeptos das religiões 
de matrizes africanas no Brasil como forma de encontrar respostas para os seus questionamentos, suas 
dúvidas e suas necessidades. Sendo eu um iniciado nos segredos do Axé, essa prática não deixaria de 
ser acessada para que trouxesse luz às minhas reflexões, em especial nesse período histórico, marcado 
pela pandemia do covid-19.

Embora esse livro não tenha a intenção de contar histórias sobre as nossas heranças culturais afrodias-
póricas, a referência ao mito de Obaluaê nesse texto vem para contextualizar algumas das minhas per-
cepções sobre relações humanas durante um período de caos que privou a humanidade de uma das 
suas necessidades mais fundamentais e que, com certeza, é a que mais me fascina como indivíduo.

A história desse trabalho tem início em março de 2020, quando as consequências da pandemia 
modificaram o nosso cotidiano e o distanciamento social nos colocou em situação de encarceramen-
to particular, privando-nos da proximidade de outras pessoas. A verdade é que o mundo não pararia 
por conta de um micro-organismo se não fosse para nos revelar algo que seja prioritário em nossas 
vidas; e nesses momentos comigo mesmo, as reflexões buscavam uma relação que não estivesse 
conectada apenas à crise sanitária. 

Foi em meio a essas procuras que chegou o convite para participar do projeto 150 FOTOS PELA BAHIA; 
uma campanha idealizada pelo fotógrafo Paulo Coqueiro, que trouxe a solidariedade como bandeira 
e que tinha o objetivo de promover um pouco de acolhimento e afeto para pessoas de comunidades 
socialmente vulneráveis. A campanha reuniu 150 fotógrafos e cada um cedeu uma fotografia para ser 
vendida; com o valor arrecadado foram comprados alimentos e materiais de higiene e proteção contra 
o novo coronavírus, que foram doados a essas comunidades de Salvador, Região Metropolitana e do 
Recôncavo Baiano.



Ao conhecer a proposta da campanha, aceitei o convite imediatamente. Ali se apresentava uma forma de, em meio ao caos, o meu trabalho fotográfico proporcionar um 
pouco de acolhimento às pessoas de lugares bastante particulares para mim. Lugares historicamente esquecidos pelos poderes públicos e que, ainda hoje, permanecem 
invisíveis para grande parte da sociedade. Lugares iguais aos que transito, me relacionando com os seus moradores, direcionando meus olhares de forma a produzir 
registros e documentações que me permitam conversar sobre esses espaços e sobretudo os seus habitantes. O 150 FOTOS PELA BAHIA me proporcionaria, também, a 
possibilidade de retornar às ruas e me colocar próximo às pessoas, podendo sentir a reação delas às dificuldades impostas pela pandemia e entender in loco algumas das 
suas consequências sobre a parte da população que mais sofre com o abandono dos poderes públicos.

Com o convite aceito, parti para o desafio de buscar a imagem que melhor representaria o que eu pensava e sentia sobre a minha presença na campanha que, embora 
realizada por um grande coletivo, traria as particularidades de cada fotógrafo nas suas participações. Abri os meus arquivos, porém não tinha um foco específico para 
direcionar à pesquisa e cada vez que eu tentava definir um tema, mudava de ideia rapidamente, voltando ao começo da história. Cansado daquilo, decidi dar um tempo 
e deixar que uma luz chegasse naturalmente, apesar do pouco tempo que tinha para enviar a imagem para a organização da campanha. Foi quando recebi uma men-
sagem no WhatsApp.

A mensagem chegava do Ilê Axé Ogunjá. Era o Babalorixá Idelson Salles me pedindo algumas fotografias do terreiro e logo senti que Ogum, mais uma vez, se manifestava 
como o caminho para encontrar o que mais procurava naquele momento. Com isso na cabeça, voltei aos meus arquivos e mergulhei em meio às imagens do Ogunjá sem 
me preocupar em definir qualquer coisa. Entrei em uma viagem que me trouxe diversas lembranças das vivências naquela casa sagrada e dos candomblés do meu Recôn-
cavo, a Wakanda Brasileira. Mergulhei fundo até que fui encontrado por Yemanjá... A Grande Mãe estava lá, manifestada e pronta para a sua missão. A bênção estava dada.

A fotografia enviada fez seu percurso. Foi apresentada, divulgada, vendida e, entre 15 de junho e 5 de julho, junto às outras 150 fotos conseguiram arrecadar R$ 273 mil. 
O valor foi revertido em 33 toneladas de mantimentos, organizados em 1.305 cestas básicas para quase 5.500 pessoas. Os números impressionaram a todos e ali perce-
bemos de uma outra forma a força da fotografia baiana. Faltava apenas entregar as cestas da campanha e, enfim, encontrar as comunidades.

Em meio à escuridão de incertezas que a pandemia nos colocava, sair de casa era uma ação de grande risco. Estava tudo muito recente e as pessoas ainda não haviam se 
acostumado com o novo modo de vida, nem com as medidas de proteção recomendadas. Mesmo com tudo isso e sabedor de todos os perigos que a empreitada apre-
sentava, eu não senti medo. De fato, eu queria estar dentro daquele processo e fui adiante. Encontrei comunidades da periferia de Salvador, Região Metropolitana e do 
Recôncavo Baiano; a princípio com o propósito de registrar as entregas, mas eu já sabia que iria além.

As comunidades apresentaram suas realidades e suas personagens e com cada uma delas busquei me comunicar respeitando as suas dinâmicas. Era uma experiência 
totalmente diferente das que eu vivenciei ao longo da minha trajetória. A distância física é um complicador na relação entre as pessoas, e até ali nós não nos conhecíamos. 
Além disso, as máscaras escondiam as expressões dos rostos, que são importantes para os nossos diálogos, e isso potencializou as dificuldades de comunicação. 



A comunidade de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, foi o primeiro lugar de entrega das cestas. Em meio à toda movimentação, a desconfiança de algumas pessoas 
era compreensível. Eu sabia que não seria fácil e por isso busquei uma forma de me aproximar delas, até que em determinado momento o cruzamento dos olhares se 
apresentou como um canal para que essa conexão fosse estabelecida. Daí percebemos que as máscaras não eram capazes de impedir a aproximação e a partir de então 
a troca começou a fluir e ficou cada vez mais natural interagir, dialogar e fotografar.

Plataforma, Vila Vitória, Nordeste de Amaralina, Água de Meninos e Engenho Velho de Brotas, em Salvador; Vida Nova, em Lauro de Freitas; Quilombo Kaonge, em 
Cachoeira; e Quilombo Porto Dom João, em São Francisco do Conde... Em cada uma dessas comunidades os diálogos dos olhares revelaram muitas das suas histórias, 
que originaram momentos de reflexões, que me trouxeram a certeza de que a distância entre as pessoas só pode ser imposta por elas mesmas.

A pandemia trouxe riscos, dores, perdas, tristezas e muitas outras consequências que direta ou indiretamente afetaram as nossas vidas. Entretanto ela também nos apre-
sentou a possibilidade de buscar, dentro de nós mesmos, caminhos para que possamos melhorar como seres humanos e entender que precisamos estar próximos para 
resistir às adversidades que a vida nos impõe. Mas, para isso, como dizia o meu querido e saudoso amigo e mestre Jaime Sodré, “é preciso  ter o olho de ver”.

Após descrita caminhada, mergulhei novamente em meus arquivos. Dessa vez eu sabia exatamente o que iria buscar e a cada imagem que aparecia eu me emocionava 
ao sentir a força e a beleza nos olhares das pessoas que cruzaram meu caminho. Ao reunir todas as fotografias senti a bênção da Grande Mãe... Sim, Yemanjá continuava lá, 
manifestada, e a sua força maternal, aquela mesma que a fez resgatar e cuidar de Obaluaê, estava a aproximar e iluminar todos os abandonados e esquecidos pela socie-
dade e pelos poderes públicos, mas que resistem e continuam firmes, na certeza de que nós não estamos sozinhos. Naquele momento, ficava nítido que o diálogo com as 
comunidades não havia findado com as entregas das cestas e que essa história precisava ser contada a mais pessoas para que novos diálogos pudessem ser estabelecidos.

Tacun Lecy



In a Yoruba myth of the African Gods, shortly after his birth Obaluaê, son of Nanã and Oxalá, was abandoned by his mother by the sea so that the high tide could take 
him away. The child’s rejection, due to the wounds and marks on his malformed body, consequences of mistakes made by his parents themselves. In the mangrove crabs 
attacked Obaluaê worsening his wounds and leaving him near dead. It was then that Yemanjá found him, took him to her house and attentively nurtured and cared for 
him until he had healed.

The search for the Itãs of our African pantheon has always been a path used by followers of African-based religions in Brazil as a way to find answers to our questions, 
doubts and needs. Since becoming an initiate of the secrets of Axé I as well have sought, many times, the wisdom of our Itãs to shed light on my reflections; especially in 
this historical period marked by the Covid-19 pandemic.

While this book is not intended to tell stories about our diasporic cultural heritages, the reference to this myth in this text contextualizes some of my perceptions. Mainly 
those of human relationships during a period of chaos that deprived humanity of some of its most fundamental needs: camaraderie and togetherness. And that of course, 
is the one that fascinates me the most as an individual.

The story of this work begins in March 2020 when the consequences of the pandemic changed our daily lives and social distancing found us in a situation of private im-
prisonment, depriving us of human connection. The truth is that the world would not stop on account of a microorganism if it weren’t to reveal to us the need for serious 
introspection; and in these moments of private reflection I often sought larger meaning in these difficult times that was not connected solely to the health crisis.

It was in the midst of these searches that the invitation to participate in the project 150 PHOTOS PELA BAHIA arrived. A campaign conceived by photographer Paulo Co-
queiro, with solidarity as its main objective we aimed to provide added support for people from socially vulnerable communities. The campaign brought together 150 
photographers, each one donating a photograph to be sold. With the amount collected, food, hygiene and personal protective equipment were purchased, which were 
donated to these communities in Salvador, Região Metropolitana and Recôncavo Baiano.

Upon learning about the campaign proposal, I accepted the invitation immediately. There, a way was presented for me—in the midst of the chaos—to provide a bit of 
support to people from places that were very special to me. Places historically forgotten by public authorities and which, even today, remain invisible to a large part of 
society. Places very similar to those I’ve walked in the past and so I related to the residents. A relatability that helped guide me in capturing and documenting these com-
munities and above all their inhabitants. 150 PHOTOS PELA BAHIA also provided me with the opportunity to return to the streets and once again interact with people 
being able to feel their reactions to the difficulties imposed by the pandemic and understand somewhat viscerally some of its consequences.  

With the invitation accepted I set out to search for an image that would be the best representation of what I thought and felt about the pandemic and its impact on ne-
glected and vulnerable populations. Although carried out by a large collective the campaign highlighted and represented the particularities of each photographer and 



I wanted my chosen imagine to do just that. I opened my archives without a specific focus in mind to guide my search and every time I tried to define a theme I found myself 
indecisively right back where I had started. Growing impatient, I decided to take a break and let inspiration come naturally despite my impending deadline. And it was at that 
moment when I received a message on WhatsApp.

The message came from Ilê Axé Ogunjá. It was Babalorixá Idelson Salles asking me for some photographs of the terreiro and I soon felt that Ogun, once again, manifested himself 
as a path to find what I was most looking for at that moment. With that in mind, I went back to my archives and immersed myself in the images of Ogunjá without worrying to 
define anything. I went on a trip that led me to many memories of time spent in that sacred house and the candomblés of my Recôncavo, which I’ve affectionately named the 
Brazilian Wakanda. I dove deep until I was found by Yemanjá; The Great Mother manifested and ready for her mission. The blessing was given.

The photo I submitted made its journey, it was presented, publicized and sold. And between June 15th and July 5th, 2020, together with 150 other photographers and their pho-
tos, we managed to raise R$273,000. This figure translating into 33 tons of supplies organized into 1,305 essential food baskets for almost 5,500 people. The numbers impressed 
everyone and helped us realize the strength of Bahian photography on another scale. All that remained was to deliver the food baskets and, finally, connect with the communities.

Amidst the darkness of uncertainty that the pandemic placed on us, leaving the house was a very risky act. The pandemic was still quite novel, lockdowns very recent and people 
had not yet gotten used to the new way of life, nor to the recommended protective measures. Even with all this and knowing all the dangers that the undertaking presented, I 
was not afraid. In fact, I wanted to be involved and went ahead with our plans. I found communities on the outskirts of Salvador, Região Metropolitana and Recôncavo Baiano; at 
first for the purpose of delivering food baskets, but I had already known it would blossom into much more.

Each community presented its unique realities and residents and with each one of them I sought to connect while respecting their dynamics. It was a totally different experience 
from the ones I’ve had along my trajectory up until that point. Physical distance is a complicating factor when trying to build a rapport with people, in addition, the masks hid 
facial expression crucial facilitators of communication, naturally making the act of connecting all the more challenging. 

The community of Plataforma, in the Subúrbio Ferroviário, was the first place to receive our deliveries. Amidst all the movement, the distrust of some was understandable. I knew 
it wouldn’t be easy under the current circumstances and so I looked for alternative ways to connect. Soon finding it in a brief glance of eye contact, both uncomplicated and 
transparent it presented itself as a channel for this connection to be established. Quickly thereafter we realized that masks were not able to hinder this very simple and honest of 
human interactions and from then on the exchange began to flow and it became more and more natural to interact, dialogue and photograph.

Plataforma, Vila Vitória, Northeast of Amaralina, Água de Meninos and Engenho Velho de Brotas in Salvador; Vida Nova in Lauro de Freitas; Quilombo Kaonge in Cachoeira; and 
Quilombo Porto Dom João in São Francisco do Conde—in each of these communities, the dialogue transmitted through the eyes revealed many of the resident’s stories, which 
gave rise to moments of reflection and led me to deduce that the distance between people can only be one that is self-imposed.



The pandemic brought risks, pains, losses, sadness and many other consequences that directly or indirectly affected our lives. However, it also presented us with the pos-
sibility of searching within ourselves to improve as human beings and understand that we need to be unified to resist the adversities that life presents us with. But for that 
to materialize, as my dear friend and teacher Jaime Sodré used to say, “It is necessary to have the eye to see”.

After this journey, I immersed myself again in my archives. This time I knew exactly what I was going to look for and with each image that appeared I was thrilled to feel 
the strength and beauty in the eyes of the people I met on this journey. When gathering all the photographs I felt the blessings of the Great Mother Yemanjá; still there 
manifested with her maternal instinct. The same instinct that destined her to rescue and care for Obaluaê was embracing and nurturing all those abandoned and forgot-
ten by the public authorities making it just that bit easier to resist and remain firm, in the certainty that we are not alone. At that time, it was clear that the dialogue with 
these communities could not end with the delivery of the food baskets and that this story needed to be told to more people so that new dialogues could be established.

Tacun Lecy









































































































































































































LEGENDAS

Capa.  Micael. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
3. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
12. Yemanjá, Ilê Axé Ogunjá. São Félix.
18. Uruguai, Salvador.
19. Vitória e Thiago. Uruguai, Salvador.
20. Uruguai, Salvador.
21. Gilberto. Uruguai, Salvador.
22. Gilberto. Vida Nova, Lauro de Freitas.
23. Comunidade da Trindade. Água de Meninos, Salvador.
24. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
25. Micael, Maria Isabel e Enzo. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
26. Maria Isabel e Enzo. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
27. Comunidade da Trindade. Água de Meninos, Salvador.
28. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
29. Agatha. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
30. Ângelo. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
31. Micael. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
32. Micael. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
33. Ivana. Nordeste de Amaralina, Salvador.
34. Ivana e Elder. Nordeste de Amaralina, Salvador.
35. Norma e Lázaro. Comunidade da Trindade. Água de Meninos, Salvador.
36. Jorlane. Quilombo Kaonge, Santiago do Iguape, Cachoeira.
37. Joca. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
38. Comunidade da Trindade. Água de Meninos, Salvador.
39. Ivana e Elder. Nordeste de Amaralina, Salvador.
40. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
41. Jorlane e Gabriel. Quilombo Kaonge, Santiago do Iguape, Cachoeira.
42. Vida Nova, Lauro de Freitas.
43. Ícaro. Plataforma, Salvador.
44. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
45. Quilombo Kaonge, Cachoeira.
46. Comunidade da Trindade. Água de Meninos, Salvador.
47. Cleber. Quilombo Kaonge, Cachoeira.
48. Comunidade da Trindade. Água de Meninos, Salvador.

49. Jorge. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
50. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
51. Joanice. Plataforma, Salvador.
52. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
53. Vida Nova, Lauro de Freitas.
54. Dafne e Guilherme. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
55. Solange. Plataforma, Salvador.
56. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
57. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
58. Josely, Mirela, Brunessa, Micaela. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
59. Guilherme. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
60. Artur e Marcelo. Nordeste de Amaralina, Salvador
61. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
62. Brunessa, Dalva e Micaela. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
63. Leonardo e Agatha. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
64. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
65. José. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
66. Plataforma, Salvador.
67. Plataforma, Salvador.
68. Daiane. Nordeste de Amaralina, Salvador
69. Rosane. Vida Nova, Lauro de Freitas.
70. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
71. Paulo Coqueiro. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
72. Alex Baradel. Engenho Velho de Brotas, Salvador.
73. Amanda. Vida Nova, Lauro de Freitas.
74. Vida Nova, Lauro de Freitas.
75. Vilma e Suzana. Plataforma, Salvador.
76. Joselita. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
77. Paulo Coqueiro. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
78. Márcia. Plataforma, Salvador.
79. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
80. Ariuma. Nordeste de Amaralina, Salvador
81. Micaela, Dalva, Joseane e Joesly. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
82. Joca. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.



83. Plataforma, Salvador.
84. Engenho Velho de Brotas, Salvador.
85. Nordeste de Amaralina, Salvador.
86. Engenho Velho de Brotas, Salvador.
87. Janice. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
88. Vida Nova, Lauro de Freitas.
89. Vida Nova, Lauro de Freitas.
90. Vida Nova, Lauro de Freitas.
91. Antônio Carlos. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
92. Vida Nova, Lauro de Freitas.
93. Engenho Velho de Brotas, Salvador.
94. Vida Nova, Lauro de Freitas.
95. Neylane, Gilcelia e Neison. Quilombo Porto Dom João, São Francisco do Conde.
96. Vida Nova, Lauro de Freitas.
97. Rita. Vida Nova, Lauro de Freitas.
98. Paulo Coqueiro. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
99. Henrique Peregrino. Águas de Meninos, Salvador.
100. Amanda. Vida Nova, Bahia.
101. Ananias. Quilombo Kaonge, Cachoeira.
102. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
103. Ubiracira. Nordeste de Amaralina, Salvador.
104. Vagner Luís. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
105. Matheus, Wesley, Rian e Jean. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
106. Sidney Paulo. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
107. Elaine. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
108. Agatha. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
109. Rita. Vida Nova, Lauro de Freitas.
110. Ubiracira. Nordeste de Amaralina, Salvador.
111. Vida Nova, Lauro de Freitas.
112. Micael. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
113. Edimar. Vida Nova, Lauro de Freitas.
114. Gilberto. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
115. Vila Vitória, Fazenda Grande III, Salvador.
116. Plataforma, Salvador.



LINK PARA O WEBDOCUMENTÁRIO ‘OLHARES SOB A PANDEMIA’

SITE DO ARTISTA INSTAGRAM DO ARTISTA

http://fotografiabaiana.org/olhares_sobre_a_pandemia/index.html
https://www.tacunlecy.com/
https://www.instagram.com/tacunlecy.fotografia/



