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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar um perfil fotoetnográfico da comunidade 

quilombola de Barrinha da Conceição, localizada em Juazeiro, Bahia, a partir, das imagens 

e das entrevistas orais que compõem o banco de dados da pesquisa “Perfil fotoetnográfico 

das populações quilombolas da região do submédio São Francisco: Identidades em 

movimento”. Esta pesquisa consiste na construção de um banco de dados das Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas da região delimitada.  A fotoetnografia tem sido utilizada como 

metodologia principal do projeto com a finalidade de discutir as identidades em construção 

nas diversas áreas quilombolas investigadas. O artigo apresenta também a metodologia 

utilizada para realização das imagens e entrevistas orais, bem como as definições de 

“quilombos” e “fotoetnografia” que ancoram o corpo teórico da investigação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: antropologia visual; fotoetnografia; quilombos; identidades; 

comunicação. 

 

 

 

“Eu atirei, eu atirei e ninguém viu, Eu atirei, eu atirei e ninguém viu, seu Sete Flechas é 

quem sabe aonde a flecha caiu, seu Sete Flechas é quem sabe aonde a flecha caiu” 

Roberta Maria dos Santos Oliveira, moradora de Barrinha da Conceição 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho traz alguns resultados preliminares da pesquisa “Perfil Fotoetnográfico das 

populações quilombolas da região do submédio São Francisco: Identidades em movimento” 

que tem por objetivo a construção de um banco de dados sobre as comunidades negras 

rurais quilombolas nesta região delimitada. 

 

A localização do submédio São Francisco, de acordo com a área estabelecida pela 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) (2009) engloba 

municípios localizados nos estados da Bahia e Pernambuco, estendendo-se de Remanso até 

o município de Paulo Afonso (BA). Incluem as sub-bacias dos rios Pajeú, Tourão e 

Vargem, além da sub-bacia do rio Moxotó, último afluente da margem esquerda. Fazem 

parte as cidades de Juazeiro e Paulo Afonso, na Bahia; Petrolina, Ouricuri e Serra Talhada, 

em Pernambuco.  

 

Quatro comunidades quilombolas já foram visitadas: Barrinha da Conceição, localizada a 

13 quilômetros do centro de Juazeiro, Junco, comunidade que fica na região denominada 

Vale do Salitre, localizada a aproximadamente 30 quilômetros do centro de Juazeiro, 

Rodeador
5
, povoado conhecido pelas Ilhas em seu entorno, localizado há 15 quilômetros de 

Juazeiro e Quipá, comunidade localizada há 22 km de Juazeiro que fica entre este 

município e o município de Curaçá.  

 

Aqui, abordaremos através de estudo de caso
6
 a comunidade de Barrinha da Conceição, 

localizada próximo a zona urbana do município de Juazeiro, BA, e as margens do Rio São 

Francisco. Esta comunidade vive, portanto, em uma área de lutas históricas pela 

propriedade da terra. 

                                                 
5
 Embora atualmente na maioria das instâncias formais o nome da comunidade seja citado como Rodeadouro, 

a população local explicou que o verdadeiro nome da comunidade é Rodeador. Contaram-nos que com a 

chegada da escola, as professoras argumentaram que o nome Rodeador era errado e que o correto seria 

Rodeadouro, perdendo assim o nome verdadeiro e prevalecendo aquele imposto pela cultura letrada. 
6
 Embora não seja a abordagem metodológica predominante, este trabalho é constituído utilizando como 

metodologia complementar o Estudo de Caso proposto por Duarte apud Yin (2005, p. 216) como sendo “uma 

inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a 

fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 

utilizadas”. Sendo assim, argumenta a autora que é preciso responder questões do tipo “como” e “por que”, 

sendo estas perguntas cruciais a serem respondidas a partir de certa proposição ou acontecimento de 

organizações, neste caso específico, comunidades negras rurais quilombolas. 
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A particularidade da região do submédio São Francisco são estes constantes conflitos pela 

terra. Uma região bastante valorizada por projetos de irrigação - em particular o plantio e a 

industrialização de frutas, em particular da uva, com a fabricação de vinhos – se por um 

lado esses projetos têm trazido crescimento econômico para a região, por outro, tem 

dificultado os processos de reconhecimento de terras quilombolas e a manutenção das 

mesmas. Uma situação vivida também pelas comunidades do médio São Francisco 

(SANTOS, 2011, p.7). 

Estamos utilizando em nosso projeto de pesquisa o conceito de quilombo incorporado das 

discussões realizadas no campo da antropologia
7
. Assim chamamos de populações 

quilombolas às pessoas de origem africana, ou afrodescendentes, que vivem nas 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas, conceito que incorpora as “terras de santo”, 

“terras de preto”, “mucambos” e quilombos (AMORIN; GERMANI, 2005). Esse é um 

conceito aceito pela antropologia, que concebe os grupos quilombolas como aqueles que 

desenvolvem práticas de “resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vidas 

característicos num determinado lugar” (Associação Brasileira de Antropologia, 1994, apud 

CHASIN, 2009, p. 160). 

 

O conceito de “comunidade negra rural quilombola” é utilizado aqui para designar estas 

populações baseado nas discussões já realizadas, demarcando o que entendemos por 

quilombo e contemplando a contemporaneidade e as relações nesta comunidade específica.  

 

A compreensão e destinação de direitos jurídicos e civis a populações quilombolas 

começaram a concretizar-se a partir da Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 68 

estabelece o seguinte: "aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes 

os títulos respectivos". 

 

                                                 
7
 O grupo de pesquisa “Perfil Fotoetnográfico das populações quilombolas da região do submédio São 

Francisco: Identidades em movimento” está apresentando neste congresso três artigos, este que segue, um de 

autoria de Ana Carla Nunes da Silva e Uilson Viana de Souza (Oficina Fotográfica no Quipá: imagens de um 

Quilombo no Sertã)  e um terceiro da coordenadora do grupo, professora Márcia Guena dos Santos em co 

autoria com Silva Nonata Moreira da Silva (Quilombos e Sertões: Perfis Fotoetnográficos). Nos três 

utilizamos os mesmos conceitos de “comunidades rurais negras quilombolas” e de “fotoetnografia” para 

analisar diferentes aspectos da pesquisa.  
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Portanto, o reconhecimento das Comunidades Negras Rurais Quilombolas passa, 

prioritariamente, por um autorreconhecimento de sua identidade quilombola para, 

posteriormente, serem reconhecidas legalmente e, principalmente, terem a posse de suas 

terras reconhecidas. 

 

METODOLOGIA 

 

Realizamos a discussão metodológica a partir dos conceitos de etnografia de acordo com 

Travancas, (2005), onde a autora reforça a relevância do caderno de campo para o 

pesquisador. A fotoetnografia dentro do contexto da antropologia visual é discutida por 

Boni e Moreschi, (2005), apontando sua importância para essa investigação. A entrevista 

em profundidade dentro da pesquisa qualitativa com roteiro semi-estruturado é abordado 

por Duarte (2005), a pesquisa de imagens em antropologia é colocada por Ribeiro (2006) e 

finalmente a leitura e análise de imagens discutida por Coutinho (2006).  

 

A etnografia tem como proposta estudar os grupos sociais, assim como características 

culturais e do cotidiano. No entanto, quando se alia a fotografia aos estudos etnográficos, no 

qual a fotografia é o elemento principal surge a fotoetnografia, junção dos dois termos.  

Possibilitando estudos socioculturais através de registros fotográficos (BONI, MORESCHI, 

2007, p.138).  

 

As primeiras utilizações das imagens nos estudos antropológicos eram apenas como mera 

ilustração, com um caráter marcadamente positivista. Serviam apenas como auxilio a 

pesquisa. (RIBEIRO, 2006, p.628) Porém, com o passar do tempo, a fotografia ganhou 

espaço e passou a ser um instrumento primordial para os estudos antropológicos e 

comunicacionais. A imagem em si, tem poder de divulgar a cultura do outro, o que 

transcende conceitos de objetividade puramente cientifica. (BONI, MORESCHI, 2007, 

p.139). 

 

No entanto, quando a fotografia é utilizada como instrumento de comparação entre objetos 

e seu significado literal, trabalho de amostragem, que possivelmente não serão publicadas, 

perde sua utilidade como trabalho fotoetnográfico. De acordo com Collier Junior (apud 

BONI, MORESCHI, 2007), o trabalho de amostragem não é denominado de estudo 
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fotoetnográfico. Contudo, ainda assim favorece para o reconhecimento da fotografia como 

instrumento de pesquisa cientifica (BONI, MORESCHI, 2007). 

 

As imagens têm a função de mostrar aspectos culturais da comunidade estudada, e não 

apenas fazer comparações entre objetos e significados literais, como temos percebido ao 

longo das visitas realizadas nas comunidades quilombolas. 

 

A imagem, hoje, não pode mais estar separada do saber científico. A 

Antropologia não dispensa os recursos visuais – e não são recursos apenas 

como um suporte de pesquisa, mas imagens que agem como um meio de 

comunicação e expressão do comportamento cultural. A Antropologia 

Visual não almeja dentro dos novos padrões de pesquisa, apenas 

esclarecer o saber científico, mas humanisticamente compreender melhor 

que o outro tem a dizer para outros que querem ver, ouvir e sentir. 

(ANDRADE apud BONI, MORESCHI, 2007).  

 

Ainda que tenhamos na fotografia a principal linguagem deste projeto, a pesquisa realizada 

na comunidade de Barrinha da Conceição tem utilizado também o áudio e o vídeo com 

intenção de armazenar o maior número de informações possíveis. Costumes, crenças e 

hábitos rotineiros registrados em formatos diversos, buscando um discurso polissêmico da 

comunidade. Ou seja, o uso de diversos meios de comunicação permite uma apreensão de 

discursos diferenciados dos sujeitos e dos espaços.    

 

Alguns passos metodológicos foram adotados para a realização das imagens e para o 

levantamento etnográfico da comunidade: registro do espaço completo da comunidade, 

incluindo a paisagem, organização urbana, casas e interior das casas, em planos abertos, 

semi-abertos e fechados; registro dos entrevistados, no formato de perfis fotográficos; 

registro dos equipamentos como escolas, hospitais, associações etc.;  bem como  as práticas 

cotidianas, como a compra de víveres,  a manutenção da casa e as formas de trabalho na 

região e, com grande peso, a relação da comunidade com o Rio São Francisco, com a terra e 

com os espaços coletivos. Faz parte também desta etapa metodológica a verificação do 

calendário das manifestações culturais das comunidades para realização da cobertura desses 

eventos, a qual ainda será executada por esta investigação. 

 

Para a realização das entrevistas orais, estamos utilizando um roteiro de perguntas semi-

estruturadas como proposto por Duarte (2005) em suas reflexões sobre pesquisa qualitativa 

e entrevista em profundidade. Duarte argumenta que a entrevista individual em 
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profundidade é uma “técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca de 

informações, percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de 

forma estruturada”. O autor (DUARTE apud Demo 2005, p. 62) reforça que os dados na 

pesquisa qualitativa não devem ser apenas colhidos, mas é também resultado de 

interpretação e reconstrução realizando um diálogo crítico e inteligente com a realidade 

pesquisada. 

 

A entrevista no nosso projeto é organizada nos seguintes tópicos: identificação do 

entrevistado, com nome, idade, local de nascimento; origem familiar, quando o mesmo fala 

sobre a sua família, pais, avós tentando relacionar com o espaço em questão; abordagem 

sobre a família atual, mulher e filhos; a relação dos entrevistados com a comunidade, o que 

ele faz, como é a relação com os vizinhos, se participa de alguma organização política ou 

cultural etc; e por fim, a memória quilombola da região, indagando se conhece a história 

dessa origem, detalhando-a. 

 

 

Travancas apud Geertz (2005) conceitua o trabalho etnográfico como uma “descrição 

densa”, reforçando a relevância do trabalho de campo, entendido na contemporaneidade 

com a junção de outros mecanismos tais como o gravador que registra de modo  fidedigno 

relatos e memórias da comunidade visitada através de entrevistas semiabertas, investigando 

a identificação das pessoas que moram na localidade, a história familiar de país, avós, 

filhos, como se constitui as relações conjugais, sua vinculação com o lugar em que vive, as 

memórias acerca da herança quilombola, os traços identitários e de cultura.  

 

O caderno de campo é outro instrumento importante para este trabalho, apontado por 

Travancas (2005). Com as entrevistas e fotografias em mãos, um trabalho de sistematização 

é realizado, com as transcrições das falas e a organização das fotos para a construção do 

banco de dados. 

 

Coutinho (2005) compreende a utilização de imagens nas pesquisas em comunicação a 

partir de três grandes grupos de estudos. Uma das linhas de investigação considera a 

imagem como documento, outra propõe a análise das imagens como narrativas e ainda os 

que defendem sua utilização como Exercícios do Ver e a autora exemplifica neste terceiro 
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grupo nomes como Martín-Barbero e German Rey (COUTINHO, 2005, p. 331). Aqui, 

propomos a imagem tanto como documento, já que elas registram realidades e expressões 

que constituem nosso objeto de análise, mas também como Exercícios do Ver, já que nosso 

objeto constitui-se também enquanto narrativas, haja vista que o próprio conceito de perfil, 

inserido na temática da pesquisa, supõe-se a construção de narrativas perfiladas de 

personagens, formas que provocam a reflexão através das imagens das comunidades e de 

suas populações. 

 

A partir dessas matrizes metodológicas, analisamos as primeiras imagens obtidas nas visitas 

feitas à comunidade Barrinha da Conceição. 

 

BARRINHA DA CONCEIÇÃO: PERFIL DE UMA COMUNIDADE NEGRA 

RURAL QUILOMBOLA 

 

 

     

Nas fotografias acima, registros gerais das casas de Barrinha da Conceição. A última fotografia mostra o Rio 

São Francisco, localizado ao fundo da comunidade e, portanto alvo da cobiça de muita gente. 

Fotos de Márcia Guena, 20 de agosto de 2011. 

 

Localizada no município de Juazeiro (BA), às margens do rio São Francisco, Barrinha da 

Conceição é uma comunidade remanescente de quilombo. O nome do local é em 

homenagem a Nossa Senhora da Conceição, cujo grupo, em uma festa tradicional, 

comemora de 29 de novembro a 08 de dezembro, o dia da padroeira do local. 
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Em registros cotidianos, um homem lava na poça d´água suas ferramentas de trabalho como pedreiro, 

acompanhado por crianças, uma mesa de sinuca que representa área de lazer e uma criança atrás da cerca. 

Fotos1 e 2: Maurício Fidalgo. Foto 3: Adeilton Junior. 

 

A moradora mais velha da comunidade, Roberta Maria dos Santos Oliveira
8
, conta que o 

aldeamento do espaço começou a partir da vinda de seus antepassados de Canudos (BA) 

para Juazeiro. Eles fugiam da guerra que assolava a localidade, e que durou de 1896 a 1897. 

Com esse grupo foi trazida a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que a avó de 

Roberta conservou em sua casa de barro, onde realizava novenas em homenagem a santa. 

“Ela enfeitava a casa com correntes. Antes não tinha festa, mas as novenas”, explica a 

matriarca de Barrinha.  

 

A verdadeira comemoração começou algum tempo depois, quando depois da “reza” o povo 

se reunia em rodas para dançar o chamado Samba de Veio com tamborete, pandeiro, viola, 

em dias de sábado e em dia de Reis no período de Janeiro, ocorriam as manifestações 

culturais. A matriarca exemplifica com algumas cantigas daquele período: 

 

“Oh deixa eu Maria, oh deixa eu sambar, vou me embora, vou me embora, porque já disse 

que vou. Deixa eu Maria, oh deixa eu sambar (...) foi o tombo do navio, foi o balanço do 

mar.” 

 

“Amarra o boi Maria, amarra o boi iá iá, oh Maria, amarra este boi na porteira do curral, 

Amarra o boi Maria, amarra o boi iá iá, menino você não sabe que eu já tô pra te deixar. 

Amarra o boi Maria, amarra o boi iá ia (...) Se tu não tiver cachaça me dá ao menos 

rapadura.” 

 

                                                 
8
 Entrevista realizada pelo grupo de pesquisa  “Perfil fotoetnográfico das populações quilombolas da região do 

submédio São Francisco: Identidades em movimento”,em dois momentos: em agosto 2011 e 10 de junho de 

2012. 
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“Eu atirei, eu atirei e ninguém viu, Eu atirei, eu atirei e ninguém viu, seu Sete Flechas é 

quem sabe aonde a flecha caiu, seu Sete Flechas é quem sabe aonde a flecha caiu” 

 

Hoje a comunidade possui uma Capela própria para a santa. Apesar de se dizer um grupo 

essencialmente católico, os moradores recordam a existência de um terreiro de Candomblé 

na aldeia, e alguns frequentaram as festas organizadas pelo pai Arlindo, já falecido. 

Também é perceptível o sincretismo religioso, quando Roberta cita que, quando mais nova, 

havia a cultura de culto ao Caboclo, nas proximidades da aldeia, mais especificamente na 

Ilha do Rodeador (BA). Com pesar ela diz que esse tipo de celebração “se acabou tudo”, 

contando como recebia o caboclo “Juremeira”. 

 

   

Roberta Maria dos Santos Oliveira é a única moradora ainda viva que rememora os traços 

quilombolas de sua comunidade. Fotos1e 2 respectivamente :Maurício Fidalgo e Márcia Guena, 20 de 

agosto de 2011. Foto 3: Adeilton Júnior em 06 de junho de 2012. 

 

Larissa dos Santos Oliveira, 26 anos, é a vice presidente da Associação de Vizinhança de 

Barrinha da Conceição. Neta de Roberta, ela luta pelo reconhecimento da própria 

comunidade enquanto quilombola. Em uma estimativa, ela diz que o grupo tem 

aproximadamente 60 pessoas e que não aceita gente de fora. Os mais jovens do grupo veem 

dificuldade em admitir que ser remanescente de quilombo é uma coisa boa. Eles associam o 

fato ao preconceito racial. 
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Barquinhas fazem parte do cotidiano dos ribeirinhos. Em seguida, uma família toma banho no Rio São 

Francisco e as crianças se divertem. Na última foto uma visão geral da comunidade. Fotos 1: Adeilton Junior. 

Foto 2 e 3: Márcia Guena. 

 

Há algum tempo a Comunidade deixou de produzir o seu plantio. Hoje a maioria da 

população trabalha na zona urbana de Juazeiro. Larissa explica que um dos ganhos da 

associação foi que o ônibus chegasse até a aldeia e que viesse em mais horários, passando 

às 6h30, 12h e 17h. Ela diz que isso facilitou principalmente o acesso das crianças a escola, 

além do retorno dos trabalhadores. Na aldeia não há uma escola para as crianças, tão pouco 

um posto de saúde próximo. Outro problema é com relação à falta de saneamento básico.  A 

associação pensa em implantar a agricultura, construindo uma horta coletiva para os 

moradores, favorecendo a oportunidade de emprego e a alimentação. No entanto, não há 

irrigação, pois apesar da proximidade com o rio, eles não possuem um sistema para levar 

água às suas terras de plantio.   

 

   

Orlando dos Santos Barros, sua esposa e filho, nas duas primeiras fotos, e em seguida entardecer na 

comunidade. Fotos 1 e 2 de Adeilton Júnior e foto 3 de Márcia Guena. 

 

Um terceiro personagem entrevistado foi Orlando dos Santos Barros, que nasceu no dia 22 

de fevereiro de 1955 em Salvador, BA. Há três anos veio à Barrinha da Conceição para 

ajudar na construção do centro comunitário. Casou-se com uma das netas de Dona Roberta, 

teve um filho, que já tem um ano e seis meses e trabalha atualmente como supervisor de 

iluminação pública na Prefeitura de Juazeiro na Bahia.  
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Quando passou a morar em Barrinha, foi escolhido para ser o presidente da associação de 

moradores da localidade - Associação Comunitária dos Lavradores e Quilombolas de 

Barrinha da Conceição conhecida pelo nome fantasia de “Nossa Gente quilombola”.  Após 

assumir o cargo de presidente, tomou conhecimento de que já existiam outras comunidades 

remanescentes de quilombo como: Rodeador, Curral Novo, Quipá, Alagadiço, Passagem, 

Capim de Raiz, Angico, Deus Dará, Junco, Pau Preto e Barrinha do Cambão. Assim como a 

história do surgimento da comunidade, no qual os antepassados, negros, estavam fugindo da 

guerra de Canudos.  

 

Barros destaca que a maioria das comunidades quilombolas não se reconhece como tal. Pois 

segundo ele, têm uma visão deturpada do ser remanescente de quilombo. E quando se 

afirmam, o fazem inconscientemente, pois não sabem o que significa ser povo de quilombo. 

 

Alerta ainda, que as manifestações culturais existentes na comunidade como o samba de 

veio e o terreiro de caboclo se perderam ao longo dos anos. E os que não foram extintos, 

passam por um processo de enfraquecimento como o Rosário que é feito em homenagem a 

Nossa Senhora da Conceição padroeira da localidade. 

 

Diante de todos esses relatos é perceptível a falta de políticas públicas que abarquem e 

facilitem a permanência da tradição de comunidades remanescentes de quilombo como a 

Barrinha da Conceição. Apesar de ainda conservarem certa tradição, como a festa da 

padroeira do local, muito da cultura relembrada pela matriarca Roberta se perdeu com o 

tempo. Até mesmo a história da aldeia se vê na eminência de um fim, já que é apenas a 

idosa que sabe em essência a história do seu povo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baseado nos referenciais metodológicos apresentados no decorrer do texto, compreendemos 

que o perfil fotoetnográfico da comunidade Barrinha da Conceição foi realizado. 

Conseguimos localizar espacialmente a comunidade, mostrando as casas, a proximidade 

com o rio, as cores e uma certa desolação. Acreditamos que esse perfil ainda possa ser 

aprofundado, o que pretendemos realizar nas próximas visitas, revelando aspectos mais 

pormenorizados do cotidiano. O próximo passo será a realização de uma oficina de 
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fotografia na comunidade, o que certamente enriquecerá e muito o banco de imagens, pois 

trará uma visão do próprio grupo sobre si mesmo. 

 

Barrinha da Conceição é uma comunidade rural quilombola autorreconhecida, dinâmica e 

que busca sua certificação formal junto aos órgãos competentes. Esta autoafirmação 

quilombola é percebida no discurso da matriarca da comunidade, Dona Roberta. É através 

dela que a memória se concretiza e se perpetua. Parte dos moradores também representam 

essa autoafirmação, como o presidente e a vice-presidente da associação de moradores.  

 

Dentro da área pesquisada, o quilombo de Barrinha da Conceição é o que demonstra maior 

organização e capacidade de articulação dentre as comunidades quilombolas mapeadas em 

Juazeiro, inclusive mantendo contato com outras comunidades negras rurais quilombolas já 

reconhecidas e certificadas, como Tijuaçú, localizada no município de Senhor do Bonfim. 

 

Diante disso, compreendemos a relevância de continuar pesquisando e documentando com 

entrevistas orais e fotografias as comunidades para o êxito do banco de dados, objetivo 

maior da pesquisa ao qual este artigo está submetido. 
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