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RESUMO: 

 

Um dos objetivos do projeto de pesquisa “Perfil fotoetnográfico das populações 

quilombolas da região do submédio São Francisco: identidades em movimento” é a 

realização de oficinas de fotografia junto às comunidades pesquisadas, ações que tem por 

finalidade contribuir com a construção/reconstrução da memória quilombola, registro do 

espaço e das pessoas a partir de demandas pontuadas pela própria comunidade. Este artigo 

traz o relato da experiência da primeira oficina, realizada na comunidade quilombola do 

Quipá, localizada na cidade de Juazeiro, a 20 quilômetros do centro. Após a apresentação 

da metodologia utilizada para a oficina, realizamos uma breve reflexão dos resultados 

alcançados, apresentando as imagens produzidas pela comunidade.  

 

PALAVRAS CHAVE: Fotografia, comunidade quilombola, fotoetnografia, comunicação 

visual. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa “Perfil fotoetnográfico das populações quilombolas da região do 

submédio São Francisco: identidades em movimento” tem por finalidade traçar um perfil 

das comunidades negras quilombolas que vivem na área indicada.
5
 A pesquisa é 

desenvolvida na área do submédio São Francisco, que compreende  as cidades de Juazeiro e 

Paulo Afonso, na Bahia; Petrolina, Ouricuri e Serra Talhada, em Pernambuco. 

(CODEVASF, 2009). 

 

                                                 
1
 Trabalho apresentado a Divisão Temática Comunicação Audiovisual Intercom Júnior - VII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação, como resultado preliminar de pesquisa “Perfil fotoetnográfico das populações quilombolas da 

região do submédio São Francisco: identidades em movimento” financiada pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). Colaboram com esse artigo os estudantes do curso de Comunicação 

Social Jornalismo em Multimeios, Juliano Ferreira do Carmo, bolsista da Fapesb no mesmo projeto e Adeilton 

Gonçalves da Silva Júnior, voluntário do projeto de pesquisa.   

 
2
 Graduanda do quarto semestre em Comunicação Social – Jornalismo em Multimeios pela Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), anacarlanunes19@gmail.com 
3
 Graduando do sexto semestre em Comunicação Social – Jornalismo em Multimeios pela Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), uilsonego@hotmail.com  
4
 Orientadora do trabalho, mestre e professora do curso de Comunicação Social – Jornalismo em Multimeios 

pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), marciaguena@gmail.com 
5
 A pesquisa é coordenada pela professora/mestre da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Márcia 

Guena dos Santos e tem como bolsistas de iniciação científica pela Fapesb a autora deste artigo, Ana Carla 

Nunes da Silva e Juliano Ferreira do Carmo.  
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O projeto já levantou informações sobre quatro comunidades localizadas na área 

metropolitana de Juazeiro: Barrinha da Conceição, Junco, Rodeadouro e Quipá. Todas essas 

comunidades foram identificadas como remanescentes quilombolas pelo Ministério do 

Desenvolvimento, apesar de duas delas, o Quipá e o Junco não se reconhecerem como tais. 

Essas comunidades ainda não possuem certificação. A população local está bastante alheia 

a esta história pregressa, ainda que os órgãos públicos já as tenham mapeado como 

remanescentes de grupos quilombolas. No documentário “Quilombos da Bahia”, Antônio 

Olinto inicia a construção da história dessas comunidades.  

 

A comunidade negra a qual o presente artigo se voltará é o Quipá. Está situada a cerca de 

20 quilômetros da cidade de Juazeiro e tem, aproximadamente, 300 habitantes. A memória 

quilombola local não está documentada apenas com um registro no documentário de 

Antonio Olinto, sendo apenas indicada como tal pelos órgãos oficiais do governo. Assim, a 

historia pregressa está guardada na memória dos moradores mais velhos, bisnetos ou 

tataranetos dos primeiros que habitaram aquelas terras.  

 

Assim, este artigo traz o relato da experiência da oficina de fotografia realizada no Quipá, 

no dia 23 de maio de 2012. Antes da atividade, havíamos efetuado um primeiro 

levantamento fotoetnográfico na comunidade, entrevistando moradores, dando destaque aos 

mais velhos, portadores da memória quilombola. Compreendemos que a oficina fotográfica, 

que acontecerá em outras comunidades mapeadas pelo projeto, é uma das metodologias 

mais importantes desta proposta, pois abre caminho para a pesquisa participante, permitindo 

que a comunidade produza seus próprios registros e paute para a equipe de pesquisa o que é 

importante, contribuindo e muito para o processo de construção identitária.    

 

Metodologicamente nos ancoramos em dois conceitos importantes para esse trabalho, o 

primeiro relaciona-se à conceituação de quilombo e o outro ao de fotoetnografia. Com 

relação ao primeiro, estamos chamando 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). Esses territórios não são fruto apenas da fuga de escravos 

no período escravocrata, com a conseqüente formação de grupos de resistência ao sistema 
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de então, eles representam formas diferenciadas de ocupação da terra, decorrentes de laços 

de consangüinidade, familiaridade entre outros:  

 
Nesse sentido, é a passagem da condição de escravo para a de camponês livre que 

caracteriza esses agrupamentos, independentemente da estratégia utilizada pelo 

movimento de resistência. Assim, além da fuga com ocupação de terras livres – 

estratégia já amplamente difundida por materiais didáticos – o recebimento de 

terras como pagamento por serviços prestados ao Estado, como heranças, 

doações, compras ou mesmo permanência em terras privadas cujos proprietários 

não deixaram sucessores, também constituíram meios recorrentes de formação 

dessas comunidades (ANDRADE E TRECANNI, 2000, p. 602, apud CHASIN, 

2009, p. 160). 

 

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 vida característicos num determinado lugar (ASSOCIÇÃO BRASILEIRA DE 

ANTROPOLOGIA, 1994, apud CHASIN, 2009, p. 160). Portanto trata-se de uma estrutura 

coletiva de uso da terra que as populações oriundas do sistema escravocrata engendraram 

para a manutenção da vida. Muitas dessas comunidades foram criadas após a promulgação 

da Lei Áurea (13 de maio de 1888), que extingui a escravidão no Brasil. Deve-se destacar 

apenas, que, a ocupação da terra por populações negras não foi garantia suficiente para a 

sua posse. A lei de Terras de 1850 substituiu o direito a terra ancorado no uso da mesma, 

pelo direito cartorial, o que privilegiou os grupos ligados às elites do poder, em prejuízo das 

populações distantes das benesses políticas. (MATTOS, 2008).
6
 

  

Com relação à fotoetnografia, o projeto ancora-se na etnografia e na antropologia visual. A 

etnografia, método advindo da antropologia, estuda os grupos da sociedade e suas 

características. Está bastante ligada a descrição de um grupo e a prática do antropólogo. 

(TRAVANCAS, 2006, p. 98). Quando a fotografia é o principal instrumento para realização 

da pesquisa, ela é denominada de fotoetnografia e pode estar presente em vários formatos, 

como livros, exposições etc. (BONI; MORESCHI, 2007). O trabalho, portanto segue os 

passos da antropologia visual, que pressupõe um mergulho do pesquisador na sociedade em 

questão. Travancas (2006) recomenda alguns passos para realização da pesquisa 

etnográfica. O primeiro deles seria a revisão bibliografia, incluindo aí a própria 

antropologia visual e a etnografia. Logo depois um caderno de campo, ou gravador, onde se 

                                                 
6
 Esta discussão foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa na elaboração do projeto Perfil fotoetnográfico das 

populações quilombolas da região do submédio São Francisco: identidades em movimento”,  apresentado à 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), em 2011. 
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registre todas as vivências. Logo depois a entrada no campo, com as conseqüentes 

negociações necessárias. 

 

Outros conceitos fundamentais na etapa de construção das oficinas são os de observação e 

pesquisa participantes. Muito inspirados no filme “Nascidos em Bordéis” (BRISKI; 

KAUFFMAN, 2004), no qual a diretora constrói uma relação positiva com um grupo de 

crianças de um bordel na Índia, através da fotografia, pretendemos interagir com a 

comunidade no sentido de discutir com o grupo a importância e a relevância da 

compreensão da área como um território quilombola, sem contudo tentar impor uma visão 

forânea, mas apenas indicando os direitos concernentes à área e às pessoas. No nosso caso, 

fazemos isso através da fotografia. Portanto, não temos uma participação neutra e 

pretendemos agir através da imagem, contribuindo para a construção da memória e da 

identidade locais, mas sempre a partir do lugar do outro. Assim, a oficina é, em parte, 

montada a partir das demandas da comunidade do Quipá. No caso do filme “Nascidos em 

Bordéis” o grupo de crianças passa a reconhecer o espaço onde vive, a casa, a cidade a 

partir de um olhar próprio, despertados pela instrutora e pelo equipamento fotográfico. 

Vamos em busca disso. É importante ressaltar que a observação participante significa que 

“o cientista social não se coloca ingenuamente, ou pelo menos não deve se colocar, em 

relação a sua presença no grupo” (TRAVANCAS, 2006, p. 103). Conscientes da nossa 

interferência, teremos o cuidado de apurar a escuta, levando a técnica como ferramenta para 

a construção/reconstrução ou reelaboração da memória local.  

 

2. UMA BREVE DESCRIÇÃO DO QUIPÁ 

         

Quipá. Planta comum na região e dá nome a comunidade. Fotos: Márcia Guena, em 06 de junho de 2012. 

 

Cerca de 300 pessoas vivem na localidade, distribuídas entre aproximadamente 60 ou 70 

famílias, de acordo com levantamento feito pela diretora da Escola Municipal Euridice 
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Ribeiro Viana, Margarete Barbosa
7
, que trabalha no Quipá há 12 anos. A escola atende 103 

alunos dispostos em séries que vão da pré-escola ao 5º ano.  A diretora relatou que, assim 

como nós, já tem a pretensão de realizar projetos que recuperem a memória local, 

recuperando a história pregressa. Em função disso, ela abriu a escola para que 

realizássemos a oficina de fotografia, organizou o grupo que participaram da atividade, e 

montou a infra-estrutura necessária.    

 

Segundo José Domingos
8
, um dos moradores mais antigos da localidade, quando sua 

família ali se instalou, a comunidade já existia e seus pais e avós também haviam morado 

ali, remontando a uma ocupação de 150 anos. Domingos não soube descrever ao certo sobre 

o surgimento do local, mas informou que originalmente a sede da comunidade ficava a 

algumas centenas de metros dali. As pessoas ocupavam uma área vizinha muito maior, a 

qual foi adquirida, no começo dos anos 70, por uma família de Juazeiro, que alegou a 

propriedade oficial da terra, e as expulsou deslocando-os para onde estão atualmente. Sem 

muita instrução ou conhecimento de seus direitos, a população buscou ajuda de um 

advogado juazeirense, Ivan Amorim, que tentou auxiliá-los no processo de recuperação da 

posse de terra, pois eles já moravam ali há mais tempo. A antiga área não foi recuperada, e 

os moradores foram deslocados para pequenos lotes de terras, bem próximos ao antigo 

local, tendo que construir suas moradias, como relata Domingos. 

 

A grande parte das casas da comunidade é feita de taipa e algumas de alvenaria. Mas em 

quase todas há uma antena parabólica. O meio de transporte mais comum dos moradores é a 

motocicleta, além de canoas utilizadas durante a pescaria e o barco mantido pela prefeitura 

para o transporte escolar. Para atendimento de saúde os moradores vêm até Juazeiro, onde 

também realizam suas compras. Não há saneamento básico e o esgoto corre a céu aberto, 

com fossas improvisadas nos fundos das casas.  O esgoto serve, muitas vezes, para adubar 

pequenos jardins. O principal meio de renda de toda a comunidade é a pesca, atividade da 

maior parte dos homens, uma profissão passada de pai para filho. Alguns moradores ainda 

produzem em suas próprias terras alimentos para subsistência, como feijão, milho, 

mandioca, além e manter a criação de caprinos. As fazendas vizinhas, voltadas para 

diferentes atividades agrícolas, como a fruticultura e a plantação de cana-de-açúcar, 

                                                 
7
 Entrevista realizada pela pesquisado Márcia Guena e o bolsista Uilson Viana à diretora Margarete Barbosa, 

no dia 26 de maio de 2012.  
8
 Entrevista realizada pelos bolsistas Ana Carla e Juliano Ferreira do Carmo, no dia 26 de maio de 2012. 
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também são uma importante fonte de emprego e renda. A comunidade possui ainda um 

campo de futebol; duas igrejas protestantes; e um mercadinho.   

 

2. ESTRUTURA DA OFICINA 

A oficina foi organizada pelo projeto de pesquisa em conjunto com a diretora da Escola 

Municipal Euridice Ribeiro Viana, Margarete Barbosa e lideranças comunitárias. A oficina 

aconteceu no dia 6 de junho de 2012, das 8h às 18h com a participação de 35 pessoas, um 

público composto por estudantes, crianças de 7 a 12 anos, professores e moradores da 

comunidade. No turno matutino foram passados alguns conceitos teóricos e práticos: a 

história da fotografia, com enfoque para a câmara escura e a evolução dos equipamentos; 

alguns aspectos técnicos, como luz, enquadramento, planos, ângulos e o funcionamento da 

máquina fotográfica. No turno vespertino, o grupo de 35 pessoas foi dividido em cinco 

equipes, cada uma acompanhada pelos instrutores da oficina, professores e estudantes, do 

curso de Jornalismo da UNEB, vinculados ao projeto de pesquisa. Cada equipe escolheu um 

tema da localidade para registrar em imagens, tentando associar esse tema à memória 

quilombola. Assim, a oficina constituiu-se de três momentos: demonstração e explanação 

de técnicas para o registro fotográfico; divisão de grupos e saída fotográfica; apresentação e 

socialização dos resultados obtidos na saída.  

 

Vale destacar que o grupo de instrutores teve um momento de lazer proporcionado pela 

direção da escola: o almoço coletivo com os professores e um passeio de barco até a Ilha do 

Quipá, utilizando como meio de transporte o barco-escola, o mesmo que conduz as crianças 

moradoras das comunidades ribeirinhas à escola municipal, todos os dias. 

 

   

Passeio de barco que levou os instrutores, juntamente com alguns professores da escola municipal Eurídice 

Ribeiro Viana até a Ilha do Quipá. Fotos: Márcia Guena e Adeilton Júnior. 

 

O grupo responsável pela organização da oficina foi constituído pela coordenadora, Márcia 

Guena, a bolsista da FAPESB Ana Carla, o bolsista pela UNEB Juliano do Carmo os 
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voluntários Gisele Ramos, Adeilton Júnior e Uilson Viana e contou também com a 

colaboração da monitora do Projeto Veredas – Agência de Imagens do Semiárido, Gildinha 

Passos e ainda teve a participação da fotógrafa, professora e mestre em semiótica, Silvia 

Nonata. Para a realização das aulas levamos os seguintes equipamentos: um data show, uma 

caixa de som, um notebook, quatro câmaras fotográficas profissionais Canon EOS 60D, 

quatro máquinas fotográficas compactas. Além disso, havíamos solicitado à direção da 

escola que os alunos levassem qualquer tipo de equipamento fotográfico que possuíssem, o 

que foi atendido por cinco deles.  

 

Durante a oficina contamos com a cobertura da TV WEB, da UNEB Juazeiro. A próxima 

etapa desse projeto prevê o retorno à comunidade para a realização de uma exposição 

fotográfica com as imagens produzidas pelo grupo na oficina. Essa exposição está prevista 

para o mês de setembro.  

 

2.1 PRIMEIRA PARTE: NOÇÕES DE FOTOGRAFIA 

 

Como a maior parte do grupo era composto por crianças, a metodologia desenvolvida na 

oficina buscou aproximar os conteúdos a este publico de forma dinâmica e participativa. 

Inicialmente a professora Márcia Guena, coordenadora do projeto fez uma explanação 

sobre o objetivo da oficina e apresentou o projeto de pesquisa, mencionando a importância 

de acontecer nesta comunidade, uma oficina de fotografia que pudesse ser útil para o dia a 

dia da escola e da comunidade, tendo em vista que ali é uma comunidade quilombola. O 

envolvimento dos participantes foi se dando a partir da integração proporcionada pelos 

oficineiros que tentaram não cansar o publico, aproximando a discussão da realidade local. 

A utilização dos diversos equipamentos como data show, exposição de fotografias, 

maquinas fotográficas profissionais digitais ajudaram também na apreensão e participação 

do grupo. 

 

No primeiro momento foram apresentadas aos participantes algumas noções técnicas, como 

enquadramento, tipos de planos, a evolução da máquina fotográfica etc. A aula foi 

pautando-se também na história da fotografia, baseada em autores como Jorge Pedro de 

Sousa (2002), Rubens Fernandes (ano), Susan Sontag (ano), em manuais de fotografia e nos 

exemplos de imagens produzidas por grandes nomes da fotografia nacional e internacional, 
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como Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Robert Capa, Walter Firmo, Pierre Verger, 

Claudia Andujar e Evandro Teixeira, sobre quem nos detivemos mais por tratar-se de um 

fotógrafo que registrou bastante o sertão.  

 

Numa dinâmica participativa, os oficineiros buscaram envolver o público com 

metodologias interativas, através de uma dinâmica proposta por Uilson. Silva Nonata trouxe 

a discussão para a esfera do cotidiano, estabelecendo relações, por exemplo, entre 

enquadramento e a paisagem local. Durante o intervalo fotografou o próprio grupo e 

utilizou as imagens para comentar algumas técnicas o que gerou bastante interação, com 

muitos comentários e risos por parte das crianças. Saiu da esfera conceitual e distante para 

algo muito concreto e tangível: eles mesmos. Foi esse o momento escolhido para a seleção 

de temas a serem fotografados pelos grupos. A fotografia passou a ter um novo valor a 

partir daquele momento. Neste ritmo o grupo elencou os diversos lugares que desejavam 

fotografar, relacionados com o cotidiano vivenciado naquela comunidade quilombola e 

ribeirinha.  

 

Um exemplo disto foi a escolha do rio por quase todos os grupos, lugar por onde transitam 

as historias vivenciadas por eles, por seus pais e por seus antepassados, representado 

também como a fonte possível para a produção agrícola,  espaço onde se dão as idas e 

vindas das famílias para a ilha, onde produzem seus alimentos, ou por onde navegam os 

estudantes que todos os dias atravessam o rio para chegar até a escola. Seja ainda pelo 

espaço de vivencia cultural e recreativo que o rio oferece por meio da pesca, do banho, da 

lavagem de roupa. Práticas centenárias reproduzidas nas comunidades quilombolas e que 

estão ali ainda tão presentes no Quipá. 

 

2.2 OS GRUPOS, AS MÁQUINAS, AS PAISAGENS E AS IMAGENS 

No segundo momento, já durante a tarde, os organizadores formaram os grupos para saírem 

em busca de registros fotográficos na comunidade. Na verdade esse era o grande momento 

esperado por todos. As sugestões dos espaços a serem fotografados foram feitas pelos 

grupos, majoritariamente compostos por crianças de 7 a 12 anos. Era o momento de 

percebermos se algo da técnica e da dimensão mágica e estética da fotografia haviam sido 

apreendido, isso dentro da proposta do despertar daquele espaço portador de uma herança 

quilombola, muito pouco conhecida, muito pouco explorada e muito pouco registrada. 
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Deve-se lembrar que apenas os moradores mais velhos dessa comunidade têm registro de 

que são descendentes de africanos escravizados. O Quipá não reivindica aquele espaço 

como quilombola. Portanto, falar desse tema para uma oficina de crianças e esperar algum 

resultado nessa direção seria uma incongruência. Na verdade, tentamos um despertar para o 

espaço e para a memória familiar, um registro que nunca foi feito de forma tão sistemática. 

Mais adiante continuaremos com essa discussão.   

 

O grupo foi subdividido em cinco equipes, onde cada um contou com a presença de um 

oficineiro, membro do projeto. Após escolher os lugares a serem fotografados, os 

participantes receberam instruções de como fotografar, tiveram contato com a câmara 

profissional e a compacta. Cada um pode participar deste momento fazendo registros com 

base no seu próprio olhar sobre o Quipá. O equipamento passou pela mão de todos.  

No terceiro e último momento todos os grupos trouxeram seus produtos para serem 

compartilhados. O que foge de nosso controle e não temos noção da dimensão do que venha 

causar é o “sentimento de serem vistos por eles mesmos”. Ou seja, o momento de ver as 

imagens e mais que isto sendo um produto que foi produzido a partir dali, dá um novo 

sentido de pertencimento, identidade e valor do local. Foi esta a sensação de crianças, 

jovens, homens e mulheres ao enxergar neles mesmos a capacidade de mudança 

“empunhada nas mãos e presente neste novo olhar” sobre seu lugar.  

 

AS PEDRAS E OS ANIMAIS 

 

O grupo liderado por Ana Carla saiu com cinco crianças, com idades que variavam de sete a 

doze anos. Quando argüidos sobre o que mais gostavam e o queriam fotografar foram 

unânimes: “vamos para as pedras, lá é legal e bonito”. E dessa forma o grupo se deslocou 

para um local próximo à margem do rio São Francisco. 

 

O registro das imagens se tornou uma brincadeira, nunca tinham manuseado máquinas 

fotográficas com as quais estavam fotografando. Cada um dos quatro garotos, Matheus 

Vitor da Paixão, Guilherme Silva, Edson Souza, Rodrigo da Silva e Marcelo João da Silva 

registraram o que mais lhe chamava atenção. As noções que tinham sido estudadas 

anteriormente foram colocadas em práticas. O rio e as brincadeiras entre os amigos 

formaram os quadros das crianças.  
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No momento em que já estavam retornando viram ainda necessidade de fotografar os 

animais, como bodes e cabras. A pecuária e a pesca são as atividades que geram renda para 

as famílias dessa comunidade. 

       

“As pedras”, as brincadeiras infantis e os animais. Demonstração dos ambientes que as crianças mais gostam e 

se identificam. Fotos, respectivamente: Guilherme Silva, Edson Souza e Marcelo João da Silva, em 06 de 

junho de 2012. 

 

O LIXO  

 

Sob a orientação de Márcia Guena e Juliano Ferreira, o grupo composto por Joamerson 

Rafael da Silva, Elineide dos Santos, Valdivino Gomes, Neuma Djane Evangelista e Jacira 

Santos Brito preferiu demonstrar a sujeira causada pelos próprios moradores do Quipá, o 

que indica também a ausência de coleta de lixo.  

As fotografias foram tiradas ao longo da comunidade, próximo ao rio, no cemitério, sempre 

com o olhar voltado para o lixo depositado em ambientes comuns a todos. Demonstraram o 

lado que não gostavam. Esse foi um dos poucos grupos que teve a participação de adultos, a 

maioria dos grupos era composto por crianças. Por isso uma visão mais crítica da 

comunidade. 

                     

O lixo na visão dos moradores da comunidade. Fotos em sequência por: Jacira Santos, Valdivino Gomes e 

Neuma Djane Evangelista em 06 de junho de 2012. 
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AS PEDRAS E AS ÁGUAS 

 

O grupo liderando por Gildinha Passos e Gisele Ramos seguiu com Arnaut Ribeiro, Gisely 

da Conceição, Willian Santos, Mário Patrício de Sena e Leonardo de Oliveira. Esse grupo 

decidiu registrar imagens do rio e das pedras, um lugar aonde alguns moradores vão se 

banhar, em dias muito ensolarados. 

 

Os membros do grupo eram crianças e gostavam do local escolhido, tinham uma relação 

afetiva com o local. O movimento das águas despertou a curiosidade dos jovens, que 

buscaram registrar os outros colegas dentro d’água, ou brincando, ou ainda, molhando um 

ao outro. 

 

Cada um fotografava sob a orientação de uma das duas monitoras, para ajudar como a 

máquina deveria ser segurada, como deviam observar a imagem, se o enquadramento estava 

coerente, entre outros pequenos detalhes técnicos. Os alunos demonstravam espontaneidade 

e alegria em segurarem máquinas compactas e profissionais.  

        

 O rio São Francisco, que tem muito significado para os moradores do Quipá. Fotos respectivamente de: 

Arnout Ribeiro, Gisely da Conceição e Wilian Santos em 06 de junho de 2012. 

 

 

O RIO 

Uilson Viana foi o monitor de um grupo que tinham cinco crianças, da comunidade e da 

escola, entre eles estavam Maria Eduarda da Silva, Rickson Rian Lima, José Alessandro da 

Silva, Náira Rafaela Veloso e Girlane da Silva Santos. Como o rio é a fonte de renda mais 

marcante da comunidade é um dos locais que todos tem mais aproximação. 
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Assim como em alguns outros grupos, cada um fotografou o entorno do rio, o momento da 

saída da escola até a chegada ao rio. As brincadeiras com a água foram intensas e a alegria 

também foi registrada nas imagens dos garotos.  

 

A atenção com o qual escutam as orientações é notória. Quando alertados em algo que 

estavam falhando, perguntam como é o modo correto a fazer e executam a ação. Durante 

quase uma hora e meia que fotografavam as crianças estavam atentas a todos os 

movimentos, sejam das águas, dos pássaros ou das aves que se aproximavam do rio. 

 

        

O São Francisco aos olhos das crianças. Fotos registradas em sequenência por: José Alessandro da Silva, 

Rickson Rian Lima e Náira Rafaela Veloso em 06 de junho de 2012. 

 

À BEIRA DO RIO 

 

Andréia Ferreira, Gabriela Aparecida Paulino, Fernanda de Albuquerque, Maria das Graças 

Martiniano e Iris Umbelina Ferreira saíram sob o olhar de Silvia Nonata, fotógrafa que foi 

participou da realização da oficina e passou conhecimentos sob fotografia, assimilando com 

o cotidiano das crianças. 

 

A beira do rio foi o foco das meninas, lá foram encontrados e fotografados alguns barcos 

que são utilizados pelos pescadores. As crianças quiseram demonstrar quais eram os 

instrumentos utilizados por seus pais, irmãos para conseguirem sua renda familiar. A 

chegada até o local também foi registrado. 

 

Além das margens do Velho Chico, a vegetação que fica próxima às águas foi fotografada, 

as meninas se divertiam e brincavam durante o registro das imagens. Registraram a 

monitora do grupo em momentos variados, sejam eles de conversa ou de contato com o rio. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

           

Às margens do Velho Chico se tornam o melhor lugar para diversão dos pequenos que vivem na comunidade. 

Fotos, em sequência por: Andréia Ferreira, Iris Umbelina Ferreira e Gabriela Aparecida Paulino em 06 de 

junho de 2012. 

 

A COMUNIDADE 

 

As crianças que saíram junto com Adeilton Júnior preferiram registrar o Quipá. O rio, as 

casas, os ambientes que freqüentam entre outros locais comuns a eles. Ruan Francisco da 

Silva, Wittney Dias, Maria Vitória Pereira, Lucas Emanuel Lima e Michele de Lima 

decidiram em comum acordo ir a todos esses locais e descrever em imagens a comunidade.  

 

O grupo primeiro se concentrou nas pedras, onde fotografou o rio e uns aos outros, em 

especial os meninos, demonstravam muita desenvoltura ao posar para os fotógrafos do dia. 

Ao saírem do rio quiseram registrar os animais que foram encontrando ao longo do 

caminho até chegar ao centro da comunidade.  

 

Ao se aproximarem do centro, o foco foi sendo modificado. As casas, o campo de futebol, o 

bar com uma mesa de jogos foram registrados pelas crianças, que demonstraram um olhar 

apurado para o que desejavam fotografar.  

 

           

A comunidade sendo observado com um outro olhar. O rio se tornou agora um segundo plano. Fotos 

registradas, nessa ordem, por: Maria Vitória Pereira, Wittney Dias e Michele de Lima, em 06 de junho de 

2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que dizer de uma oficina de fotografia em que as crianças gritavam em coro ao ver as 

amplidões de Evandro Teixeira: PLANO ABERTO! Ou os rostos indígenas de Claudia 

Andujar: PLANO FECHADO!  Podemos dizer que estamos em processo de descoberta dos 

significados das imagens fotográficas nessas comunidades. O Quipá ainda está por se 

conhecer enquanto comunidade quilombola. A proposta de nosso projeto é nova para o 

grupo que preserva apenas lampejos de uma memória que ficou num passado distante, 

oprimida por uma disputa perdida pela terra. 

 

A oficina do Quipá revela que temos muito trabalho pela frente. Porém revela também a 

pujança da fotografia enquanto linguagem, ou seja, o quanto ela pode despertar, 

principalmente em um grupo de crianças. Eles foram em busca do belo: eles mesmos, em 

poses diversas, mergulhando nas águas, subindo no rio, posando para a objetiva. Para eles o 

Quipá é belo! Os adultos viram outras coisas... O lixo, o esgoto, o cemitério. Assim, 

podemos dizer que a comunidade foi perfilada por seus próprios moradores e podemos 

dizer que se inicia, ou continua, um processo de construção da memória. As técnicas 

colaboraram na elaboração das imagens, pois todos os grupos relataram que tentavam 

representar os diversos planos e enquadramentos, por exemplos. As crianças mostraram-se 

bastantes sensíveis e curiosas a esses ensinamentos. O equipamento também funciona como 

uma caixa mágica, nova e naquele momento acessível.  

 

Assim há uma curiosa associação da técnica com o registro da memória, pois ambos 

parecem encantar o grupo. Tanto o equipamento com tudo que pode proporcionar, como o 

registro do lugar onde vivem e a percepção do belo e das dificuldades locais. Acreditamos 

que nas próximas oficinas e nas exposições previstas poderemos realizar uma reflexão mais 

aprofundada sobre os resultados, sempre fazendo uma leitura fotoetnográfica.  
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