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Resumo: De que modo é possível perceber e registrar, por via da fotoetnografia expandida, o               

“rastro”/existência e reverberações da pandemia por Covid-19? Que fotografias de pandemia           

seriam estas? Como acessar a fotografia como metodologia de pesquisa, ou seja, o exercício e               

a elaboração fotográficas como rumo antropológico? Como trazer nestas imagens, as           

enunciações, e experiências vividas pelos/as interlocutores/as, e de forma compartilhada? São           

estas as incertezas iniciais que me movem nesta pesquisa. Para tanto, opto pelo aporte              

metodológico do “tentar”. Em duas incursões etnográficas, para as quais levo todas essas             

questões, alcanço algumas certezas (efêmeras talvez), e novas dúvidas, a partir das            

tentativas-erro e tentativas-acerto gestadas nessa pesquisa piloto. Aqui, neste breve percurso           

etnográfico e durante todo o caminho de pesquisa, me insiro como fotógrafa e antropóloga em               

formação, acessando deste modo, os recursos da fotoetnografia (ACHUTTI, 1997) e           

fotografia (expandida) epidêmica. 
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A questão inicial e suleadora deste texto é a condição work in progress da minha               

pesquisa de mestrado. Seguida pela opção de trazer aqui, com algumas modificações, o texto              

que elaborei para apresentação oral na terceira sessão do GT 03 neste IV EAVAAM. O que                

faço em virtude da condição primeira desta pesquisa, recheada de incertezas, de exercícios             

imaginativos, de erros e acertos que, tal qual o ponteiro de uma bússola, me orientam ao Sul                 

(CAMPOS, 1991).  

As questões sobre as quais vamos tratar dizem respeito a esta pesquisa, que está em               

fase bastante inicial, com ênfase no inicial. Aqui eu trago tentativas-erro, tentativas-acerto,            

possíveis caminhos metodológicos e teóricos, trago incertezas. Confluentes no curso do           

artesanato intelectual (MARTINS, 2013) na elaboração epistemológica desta pesquisa. 

As questões geradoras dos caminhos e incertezas são muitas, e dizem também dos             

meus objetivos. Aqui, trago as três primeiras perguntas que me fiz no início deste percurso: (i)                

de que modo é possível perceber e registrar, por via da fotografia, o “rastro”/existência e               

reverberações da pandemia por Covid-19?; (ii) como o corpo do/a fotógrafo/a encontra-se            

conectado à câmera fotográfica no exercício da fotografia, e de que modo a fotografia é               

resultado desse emaranhado: corpo, Covid-19, máquina, sentidos e emoções, luzes e sombras,            

cores, contextos e etc?; e (iii) de que modo esse emaranhado (corpo, emoções, sentidos,              

máquina, Covid-19) atua na feitura do registo fotográfico, e implica no resultado alcançado,             

tendo o contexto e reverberações da pandemia pelo Sars-CoV-2, bem como as experiências             

das interlocutoras neste contexto pandêmico, como mote para o produção destas imagens? 

Fiz estas perguntas num primeiro momento, quando Covi-19, fotografia e corpo,           

combinados, formavam o amplo conjunto temático da pesquisa. A pandemia de Covi-19 me             

afetou e afeta profundamente, desde seu início tenho muitas questões e muitos medos. Tornar              

esta pandemia tema de pesquisa foi, e continua sendo bastante desafiador. O primeiro passo              

que me levou a essa escolha, foi repetir a pergunta feita por Veena Das, “Há qualquer ação ou                  

conhecimento útil que eu possa produzir?” (2020, p. 3).  

Tais questões iniciais de pesquisa seguem sofrendo deslocando, na medida em que            

este estudo caminha e me traz outras tantas e novas questões, algumas das quais trago mais à                 

frente, sem, no entanto, trata-las em profundidade. A busca por rastros da pandemia encontra              

eco no interesse de Octávio Bonet - e da própria antropologia -, pelo que nomeia de “resto”,                 
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ou seja, “pelo sentir, pelas emoções. Ou pela relação entre o saber e o sentir, pelos dramas                 

sociais que se instauram quando as emoções se apresentam” (2018, p. 26).  

Venho falar aqui de processos de pesquisa muito pouco aparentes em nossos textos,             

mesmo que interconectados ao nosso fazer antropológico: as dificuldades e dúvidas, os erros,             

o abandono de algumas premissas e a virada a outras, enfim, do enveredamento curvilíneo e               

sinuoso da pesquisa etnográfica. Isso que parece ser, e é, um emaranhado, que no desenrolar,               

vai tomando uma certa forma mais ou menos coerente. 

Como antropóloga em formação, enfrento aquela tão conhecida dificuldade, a de           

recortar um assunto específico dentro do tema, e atrelar escopo teórico ao campo de pesquisa               

e análise dos dados etnográficos. Tenho em alguns autores e autoras, orientações com as quais               

trabalhar, mas nos lembremos, que toda etnografia é experimental, é particular, e seu             

desenrolar… quase sempre imprevisível. Afinal, fazemos pesquisa para aprender algo, para           

sermos surpreendidas. As dúvidas que perturbam, também movimentam, fazem parte do           

processo criativo/investigativo, por isso, as compartilho. 

Quanto aos dados etnográficos, posso dizer que tenho sim, um curto percurso trilhado             

até aqui, de tentativas-erro e tentativas-acerto, o qual trago a seguir. O que eu chamo de                

tentativas-erro e tentativas-acerto, dizem respeito a uma pesquisa piloto que realizei, com fins             

de entender que campo de pesquisa, que metodologia, que estilo fotográfico, que            

sensorialidade corpórea dos/as interlocutores na experiência vivida, e minha como fotógrafa e            

pesquisadora, coabitantes de variados universos de sentido, estarão mais presentes neste fazer            

pesquisa. 

No momento até aqui, descobri algumas coisas, que julgo menos e mais assertivas, o              

próximo passo é experienciá-las no decurso da pesquisa etnográfica. Experimentei, ainda que            

de forma bastante “crua”, a possibilidade do ato fotográfico, como exercício metodológico de             

pesquisa etnográfica. Ou seja, a fotografia, como rumo de pesquisa. 

Na busca por empreender uma fotografia epidêmica, compartilhada, expandida e          

sensorial, e uma etnografia deste processo, que comporte as questões que serão tragas pelos/as              

interlocutores/as desta pesquisa, começo por fotografar. Parti “de um ‘fazer’ para logo            

descobrir uma multiplicidade de questionamentos” (SAMAIN, 2006, p. 118). 

Acesso, portanto, a fotografia, a câmera… como dispositivos de pesquisa. Um           

pensamento sempre me ocorre, pretendo a fotografia como disparador da pesquisa, e não             

como elemento secundário. O que não significa que ela venha na frente de tudo. Acredito               
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nesta sequência: ir, compartilhar, se vincular, coabitar, conhecer e fotografar, fotografar e            

conhecer, etnografar, e permanecer em diálogo. 

Para tanto, realizei duas Incursões a campo. A primeira me levou a uma tentativa-erro.              

Erro que não desprestígio, ele é importante nesta elaboração da pesquisa, nesse tatear a              

pesquisa. Precisava conhecer alguns dos caminhos desejáveis e não desejáveis, quanto à            

feitura das fotografias, tema e campo de pesquisa.  

Cena etnográfica 1 

Às 10 horas da manhã do dia 05 de novembro de 2020, uma quinta-feira, assim que                

ativo o wiffi do meu celular e entro no whatszap vejo vários grupos com notificação de                

mensagens a serem lidas. A mensagem era a mesma, denunciava a medida antidemocrática do              

então presidente da república, Jair Bolsonaro, publicada no DOU (Diário oficial da União): 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,              
caput, inciso XXV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 16, caput,               
inciso I, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, resolve: NOMEAR, a partir de                 
11 de novembro de 2020, VALDINEY VELOSO GOUVEIA, Professor da          
Universidade Federal da Paraíba, para exercer o cargo de Reitor da referida            
Universidade, com mandato de quatro anos.” (DOU, 4 de novembro de 2020).  

Junto às denúncias, foi feito o chamamento para um ato político, para este mesmo dia,               

contrário à posse do Interventor Valdeiney Golveia como reitor na UFPB (Universidade            

Federal da Paraíba) - universidade da qual sou discente -, indicado por Jair Bolsonaro, e em                

defesa da posse de Terezinha e Mónica, como reitora e vice-reitora da minha universidade.              

Elas haviam ganhado em primeiro lugar na consulta universitária. Diferente de Valdiney, que             

havia ficado em terceiro lugar, com apenas 5% dos votos. “Reitora eleita é reitora              

empossada!” Frase traga nos cartazes convocatórios e de denúncia, e gritada durante o ato,              

marcado para começar às 16h. Cheguei ao prédio da reitoria do campus I, local de encontro,                

às 15h55min.  

No começo do ato e durante todo ele, fico me perguntando… quais os rastros da               

Covid-19? Quais os rastros aqui, nesse contexto? E qual a melhor forma de registrá-los? O               

que é uma fotografia epidêmica? O uso de máscaras, álcool gel, e um certo distanciamento               

entre as pessoas manifestantes ali, eram e são pra mim, marcas evidentes da pandemia. Mas o                

que eu queria registrar não tinha como fim, somente, o registro destas evidências             

(categóricas). Queria dialogar as imagens, fazer junto, construir junto, construir cenários           

dentro deste cenário pandêmico em diálogo com ele. A fotografia documental, me parece, não              

abre muito pra essas construções coletivas. Mas em vista do contexto, com foco no ato               
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político, decidi não dialogar ali a construção das imagens. Fotografei o que viria a caracterizar               

um ato político nesse contexto de pandemia. Em virtude de, não ter podido elaborar as               

imagens conjuntamente, ao menos assim me senti, em virtude do ato político que se              

desenrolava, e o motivo primeiro de estarmos ali (e único para muitas pessoas) busquei nos               

enquadramentos uma não objetificação dos/as sujeitos/as.  

Cena etnográfica 2 

A segunda cena, que trarei agora, considero uma tentativa-acerto. O ato político do dia              

05 de novembro, se desdobrou em uma ação política permanente. Estudantes se acorrentaram             

à porta da reitoria na UFPB, em protesto à nomeação do citado interventor. Em quase todos os                 

dias era elaborada uma programação para somar forças e dar ainda mais visibilidade ao ato               

político. No dia 10 de novembro, a programação de atividades que se estendeu por todo o dia,                 

com aulas, oficinas e fechamento temporário da avenida que passa à frente da universidade,              

terminou com um show musical performático. Foi neste momento em que pude estar na              

ocupação, onde me pus a fotografar, após ter conversado e negociado as imagens.  

Autorizada, fotografei num primeiro momento, para eles/as, para que pudessem          

alimentar sua página no instagram. Atenta à possibilidade de, aglutinar nestas mesmas            

imagens esses dois interesses que se punham um ao lado do outro. Num segundo momento,               

sentindo ainda que aquela fotografia de registro/documental não era bem minha proposta de             

pesquisa, passo a fotografar experimentando outra estética. Um casal jovem; um adolescente e             

uma adolescente dançavam ao meu lado. Ambos usavam máscaras de tecido. Cheguei até             

eles, pedi autorização para fotografar, fui fotografando e fomos conversando... sobre o            

registro, sobre a pesquisa, sobre eles, sobre mim. Fiz muitos cliques, mostrei a eles, e               

continuamos naquela relação de conversa e registro fotográfico, quando eles começaram a            

pousar para mim, e de modo mais compartilhado, fomos construindo imagem. Parei quando,             

olhei para o visor da câmera e notei presentes na última fotografia, os elementos que a)                

marcam esse momento histórico (as máscaras), b) o compartilhamento da sua realização, e c)              

o quão à vontade ele e ela se encontravam comigo, e com a câmera.  
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 Cena fotoetnográfica 1 
 Figura 1 - Fonte: registro da autora (10 nov. 2020) 

 

Entre tantas incertezas, entendi ali (próximo à cena etnográfica 2 e cena            

fotoetnográfica 1), de que aquele era o caminho, faltava agora só delimitar meu assunto de               

pesquisa e acessar interlocutores/as interessados/as no compartilhamento de suas experiências          

e no compartilhamento das fotografias. 

Não se trata este ato político, do meu lócus de investigação, embora não soubesse              

disso inicialmente. Fui e fotografei como militante e pesquisadora, numa tentativa de            

experimentar, de perceber na produção de imagem orientada à pesquisa, que fotografia, que             

estética e que modo de realização seriam acessados no decorrer da pesquisa. Neste momento              

em que fui à campo pela primeira vez, dia 05 e 10 de novembro de 2020, não tinha em mente                    

ainda, o que exatamente seria meu recorte de pesquisa, sabia sim, que teria relação com corpo                

e fotografia no marco da pandemia de Covid-19. Só posteriormente, já na elaboração deste              

texto, que Mónica Franch, minha orientadora, sugere que eu me debruce sobre as experiências              

de adoecimento de mulheres com a Covid-19, e com o conjunto de fenômenos constituintes              

deste cenário pandêmico. 
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Imagine-se de repente com um assunto de pesquisa em mente, que requer uma             

investida teórico-metodológica sobre a qual você não sabe tanto quanto gostaria, e nutre,             

ainda, o medo de se perder no processo. Prepare-se para se ocupar das perguntas que surgem1.                

Umas ficarão no início da pesquisa, outras te acompanharão, e muitas novas irão surgir: (i)               

como acessar, pela via da etnografia e da fotoetnografia (ACHUTTI, 1997) as experiências de              

adoecimento por Covid-19, vivenciadas por mulheres domiciliadas em João Pessoa/PB?; (ii)           

quais as implicações, de ordem social, econômica e emocional, na posta em cena do              

diagnóstico de Covid-19 na vida destas mulheres?; (iii) de que modo é possível perceber e               

registrar, por via da fotografia, o “rastro”/existência e reverberações da pandemia por            

Covid-19?; (iv) de que modo esse emaranhado (corpo, gênero, emoções, sentidos, máquina,            

sociedade e cultura, Covid-19) atua na feitura do registo fotográfico, e implica no resultado              

alcançado, tendo as experiências de adoecimento das interlocutoras por Covid-19 e suas            

vivências neste cenário pandêmico, como mote para o produção das imagens?; (v) como fazer              

confluir estas duas investidas - etnográfica e fotoetnográfica - na feitura desta pesquisa?  

Tragas as atuais questões geradoras, com as quais seguirei em diálogo, abordo agora             

algumas das escolhas teórico-metodológicas deste trabalho em construção. Se o ineditismo do            

tema no meu fazer e pensar antropologia, somado aos atravessamentos pelo incerto, me             

colocam em meio ao caos, este aporte teórico-metodológico e uma breve visita à minha              

trajetória, configuram-se neste momento, como pontos fixos, que me orientam, portanto. 

Na lida com estas questões, assumo dois momentos, ou duas feituras de pesquisa, uma              

etnográfica e outra fotoetnográfica, uma dupla entrada, por tanto. A primeira, uma etnografia,             

desde a antropologia da saúde e do corpo, sobre as experiências da enfermidade2 de mulheres               

que já foram acometidas por Covid-19, seus itinerários terapêuticos3, e linguagens de            

sofrimento4 (HELMAN, 2009). A outra, no campo da antropologia visual, uma fotoetnografia,            

acerca destas mesmas experiências, que em tempo algum, podem ser desperdiçadas           
1 Inspirado no texto original: “Imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia                
tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se no mar e desaparecer de                     
vista. Tendo encontrado um lugar para morar no alojamento de algum homem branco – negociante ou                
missionário – você nada tem a fazer a não ser iniciar imediatamente seu trabalho etnográfico.” (MALINOWSKI,                
1984). 
2 "Uma das temáticas mais importantes nos estudos socioantropológicos da saúde diz respeito ao conceito de                
experiência da enfermidade, que se refere basicamente à forma pela qual os indivíduos situam-se perante ou                
assumem a situação de doença, conferindo-lhe significados e desenvolvendo modos rotineiros de lidar com a               
situação.” (RABELO, et al, p. 171) 
3 “‘Itinerários terapêuticos’ é um conceito complexo e holista que permite a visualização de buscas não restritas a                  
campos médicos, por pessoas que sofrem de patologias para as quais as soluções são, ou parecem,                
inalcançáveis.” (SCOTT, et al, 2018, p. 675). 
4 "(...) seu próprio idioma complexo por meio do qual os indivíduos doentes ou infelizes tornam as outras                  
pessoas conscientes de seu sofrimento.” (p. 168) 
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(SEFFNER; PARKER, 2016) em detrimento de se conceber por números em gráficos e             

estatísticas, e termos biomédicos, os impactos e significações da Covid-19 e seu caráter             

pandêmico. “Surtos, epidemias e pandemias não formam apenas tendências epidemiológicas.          

Como eventos críticos, eles expõem estruturas de sofrimento, injustiça e desigualdade.”           

(SEGATA, 2020, p. 277). 

Situada, portanto, num entrelugar entre dois dos campos desta ciência, meu ponto de             

partida, é a de uma antropologia compartilhada5 (ROUCH, 1954) com as interlocutoras.            

Importa acessar o que também sistematizam em demandas e preferências. Em experiência de             

pesquisa anterior (OLIVEIRA, 2018), elaboramos, eu e Raiza, a seguinte metodologia: após o             

registro de 10 a 20 fotografias, visualizávamos, no visor da câmera, as fotos que eu ia tirando,                 

e tão logo refletíamos sobre aquelas imagens, voltávamos aos registros do ensaio, cujo             

argumento e performance para a câmera, são elaborações de Raiza.  

Ainda no campo das imagens, desenho seu percurso aqui, desde o caráter            

multifacetado da tríade: fotoetnografia (ACHUTTI, 1997; 2004), fotografia epidêmica         

(LYNTERIS, 2016; 2020) e fotografia expandida (ALESSANDRI, 2011; CHIARELLI, 1999;          

MULLER-POHLE, 1985). Ou seja, trata-se de “relatar visualmente uma situação bem           

específica e sua relação com a realidade” (ACHUTTI, 2004, p. 112), aqui, no marco da               

pandemia por Covid-19: experiências de adoecimento; emoções; impactos no cotidiano e           

demais implicações na posta em cena do diagnóstico de Covid-19; itinerários terapêuticos, ou             

seja, quais os caminhos foram percorridos no intercurso com a enfermidade; sentidos e             

reflexões da Covid-19 no corpo vivido (RABELO, et al, 1999); e percepções e elaborações              

acerca deste cenário pandêmico pelas interlocutoras. Este amplo conjunto é que irá compor os              

argumentos fotográficos. A narrativa imagética, ainda pela via da fotoetnografia, se dará “na             

forma de uma série de fotos que estejam relacionadas entre si e que componham uma               

sequência de informações visuais” (ACHUTTI, 2004, p. 109), com fotografias expandidas, ou            

seja, “contaminada[s] pelo olhar, pela existência de seus autores e concebida como ponto de              

intersecção entre as mais diversas modalidades artísticas [...] e a própria fotografia            

tradicional” (CHIARELLI, 1999, p. 115).  

Sigo em diálogo com as incertezas, agora, no entanto, temos um pouco mais de              

assunto a tratar. Penso em trazer a sensorialidade na pesquisa, a partir de PINK (2009), em                

5 Encetada por Jean Rouch “(...) em seu filme anterior Bataille sur le grand fleuve (1954) sobre a caça ao                    
hipopótamo.” (GONÇALVES, 2008, p.57). 
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diálogo estreito com a fotografia expandida - sujeita à intervenção na câmera, no assunto              

fotografado, e/ou na própria foto (MULLER-POHLE, 1985). Marcada pelos sentidos - que            

não exclusivamente o visual -, pelos afetos e atravessamentos, a fotografia expandida traz             

atrelado o sensível, “matéria” da sensorialidade. 

Acessarei a fotografia então, como captura deste tempo histórico e dos rastros da             

pandemia, a partir enunciação dos sentidos, emoções e experiências, a ser feito de forma              

compartilhada com as interlocutoras, sem a pretensão de registro da “realidade”, muito            

menos, de objetividade. Mas sim, da construção de imagens que assumem minha própria             

afetação (SAADA, 2005), a experiência sensorial vivida pelas interlocutoras no marco da            

Covid-19, e a condição até certo ponto surreal da fotografia; um frame da vida, recortado,               

geralmente de forma retangular, sem cheiro, sem movimento, sem tempo – o tempo foi              

congelado. “A foto aparece desta maneira, no sentido forte, como uma fatia, única e singular               

de espaço-tempo, literalmente cortada ao vivo.” (DUBOIS, 1994, p. 161). 

Quero compartilhar a construção das imagens, trazer camadas de sentidos e símbolos            

nessa narrativa fotoetnográfica das experiências das interlocutoras em contexto pandêmico.          

Trazer fotografias com camadas, diz ainda, de uma relação com os/as futuros leitores/as             

destas imagens, que poderão participar de sua construção narrativa; camada a camada,            

poderão empregar sentidos aos elementos contidos nas imagens, “imagens que prometem           

estender as capacidades perceptivas do homem além de suas já extravagantes experiências            

visuais” (YOUNGBLOOD, 1970, p. 41, apud ALESSANDRI, 2010, p. 2). 

Por fim, posso dizer que até então não sabia para onde rumar pelas veredas              

teórico-metodológicas. Acreditava que um registro fotográfico documental (no sentido         

clássico), e/ou de fotografias públicas, acerca da pandemia por Covid-19, se constituiria no             

meu fazer fotoetnográfico, e seu processo, no principal assunto da etnografia. Foi necessário             

que eu fosse a campo, assim como argumentam inúmeros autores e autoras, e compreendesse              

minhas dúvidas, erros, percursos pouco e mais exitosos, estratégias falhas, e dificuldades,            

como movimentos mesmo de pesquisa. E neste devir, “fazer”, compartilhar e sentir            

antropologia. 
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