
Dedico este livro a todas as babuskas
que tive oportunidade de conhecer.
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Desembarquei em Mariupol, na Ucrânia no dia de natal de 2018, celeb-

rado no dia 07 de janeiro, de acordo com o calendário Juliano, adota-

do pela maioria dos países ortodoxos. Era o início de mais uma missão 

como médica de uma organização não governamental que leva ajuda 

humanitária a vários partes do mundo.

Logo na chegada me deparei com vários desafios, a língua, as baixas 

temperaturas, na maioria das vezes negativas, e atuação em área de 

conflito armado. Apesar de já ter atuado em vários contextos extremos 

como médica, foi algo novo e impactante. 

O projeto baseado em Mariupol, região de Donetsk (Donetsk Oblast), 

tinha por objetivo atender adultos e idosos com doenças crônicas na 

área de conflito, muitos deles deixados para trás pela família ou que per-

maneceram por opção. O conflito já dura mais de quatro anos e passou 

a fazer parte da realidade dessas pessoas.

Os locais de atendimento estavam situados próximo ao fronte, entre 

ucranianos e separatistas pró Rússia. Os moradores depois de todo esse 

tempo de conflito se acostumaram ao som de bombardeios e tiros dia-

riamente, que parecem fazer parte da rotina daquelas pessoas. Com fre-

quência, durante o atendimento também ouvíamos os sinais do conflito. 

Este trabalho fotográfico foi realizado durante o período que estive na 

região, utilizando a câmera de celular. Num ambiente hostil, que não se 

sabe quem é quem, utilizar uma câmera me pareceu perigoso. A opção 

da mobgrafia me deixou mais à vontade.
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Todos os dias, durante o trajeto para o trabalho, registrei esse dia a dia. 

A neve, o deslocamento das pessoas, a solidão dos campos e das estra-

das. Os carros da Lada que faziam o transporte das pessoas de forma 

precária, os transeuntes solitários.

O transporte público nestes locais se resumia a um ônibus semanal. Pes-

soas precisavam caminhar cerca de três quilômetros em busca de aten-

dimento médico. Postos de saúde e outros equipamentos sociais foram 

destruídos durante a fase mais aguda do conflito.

Apesar da situação, fui muito bem recebida pelos ucranianos, que ape-

sar de tudo mostravam um lado acolhedor. Havia sempre muito inter-

esse sobre o Brasil, sobre o futebol e a surpresa de encontrar uma bra-

sileira, a primeira no projeto. Mariupol apesar de tudo me pareceu uma 

cidade cheia de vida. Aos finais de semana as ruas da cidade se enchiam 

de pessoas, apesar das baixas temperaturas e do clima de insegurança. 

Aos poucos fui me adaptando.

Fotografar neste contexto foi muito enriquecedor. Passei a compreender 

que o processo fotográfico pode ser libertador, de autoconhecimento e, 

acima de tudo, um ato político.
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Jô Gonçalves, 62 anos, médica por paixão, descobriu na 

fotografia uma forma de se expressar. Tem  interesse na fotografia 

documental e autoral. Participa do Candango Fotoclube em Brasília 

tendo participado de várias exposições coletivas do fotoclube.
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