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Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo apresentar o perfil através de textos e imagens da 
comunidade quilombola do Alagadiço, localizada na cidade de Juazeiro, Bahia, o qual 
tem contribuído no processo de certificação junto à Fundação Palmares, a primeira do 
município a pleitear esse reconhecimento.  Esse trabalho apresenta uma parte dos 
resultados obtidos pela pesquisa “Perfil Fotoetnográfico das Populações Quilombolas 
do Submédio São Francisco: Identidades em Movimento”, que utiliza a fotoetnografia 
como principal metodologia. Inicialmente trabalhamos com a observação participante 
com registro de imagens, vídeos e entrevistas em áudio e, na atual fase da pesquisa, 
desenvolvemos a pesquisa ação. Parte da produção tem sido veiculada em plataformas 
virtuais, após autorização dos moradores das comunidades quilombolas.  
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INTRODUÇÃO 
A chegada à comunidade do Alagadiço se dá por um desvio de terra a aproximadamente 

18 quilômetros do centro de Juazeiro, cidade localizada no Norte da Bahia. Antes de se 

chegar lá passa-se pela entrada da Ilha do Rodeadouro, um dos pontos turísticos mais 

visitados naquela região do São Francisco.  Na verdade, um conjunto de comunidades 

ribeirinhas vizinhas à ilha e ao povoado do Rodeadouro guardam uma herança negro-

indígena, constituindo-se em importantes comunidades tradicionais, que preservam 

aspectos culturais da cultura negra na região. Todas muito pobres, com acesso mínimo 

aos equipamentos urbanos e, apesar da proximidade de um dos maiores rios do pais, não 

têm acesso à água para atividades agrícolas em função do alto custo dos processos de 

irrigação. É nesse corredor que se encontra a comunidade do Alagadiço. Com uma 

extensão de aproximadamente três quilômetros, abriga 43 famílias de origem 

quilombola.  

O objetivo principal da pesquisa é localizar e dar visibilidade às comunidades 

tradicionais de origem quilombola através da imagem e de suas histórias, para em 
                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 4 –  Comunicação Visual do  XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste  realizado de 15 a 17 de maio de 2014. 
2 Doutora e professora do curso de Comunicação Social – Jornalismo em Multimeios da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB), Campus III, Juazeiro.  
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seguida traçar relações com as construções identitárias 

na região, mostrando a força e a pujança dessas 

culturas, através das seguintes plataformas virtuais: um 

blog, www.quilombosesertoes.blogspot.com; uma 

página no flicker, 

https://www.flickr.com/people/quilombosesertoes; e 

uma página no facebook,  https://www.facebook.com/QuilomboseSertoes. O projeto é 

autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e, para isso, as imagens só são produzidas 

mediante autorização escrita do fotografado.  

 

No projeto de pesquisa temos trabalhado, desde 2011, com a perspectiva de que a 

herança cultural das populações afrodescendentes na região do submédio São Francisco, 

especialmente entre as cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), pode ser percebida de 

várias formas, como em todo o Brasil: as expressões da linguagem, a composição 

fenotípica da população, a comida, a religião etc. No submédio São Francisco 

expressões culturais como o Samba de Véio e o Samba de Lata representam marcas 

dessa ancestralidade. No entanto, se percebe de forma incipiente a ligação identitária da 

população como um todo com os elementos que compõe a cultura afrodescendente, 

como forma de construção contínua de identidades de sujeitos que carregam essa 

origem e de atuação política cidadã. Dessa forma, a chamada cultura “afro” muitas 

vezes é folclorizada, apesar de fazer parte do dia-a-dia sendo lembrada apenas nas datas 

festivas, como o 13 de maio ou o 20 de novembro. Essa observação preliminar encerra 

uma contradição, pois a presença dos povos de origem africana nessa região é marcante, 

representando 71% da população de Juazeiro e 63% da cidade vizinha, Petrolina, em 

Pernambuco.  

 

A área total da pesquisa corresponde ao submédio São Francisco, que engloba cidades 

nos estados da Bahia e Pernambuco, “estendendo-se de Remanso até a cidade de Paulo 

Afonso (BA), e incluindo as sub-bacias dos rios Pajeú, Tourão e Vargem, além da sub-

bacia do rio Moxotó, último afluente da margem esquerda”. (CODEVASF, 2009). Pelas 

cidades de Remanso, Sobradinho, Juazeiro, Curaça (1) e Paulo Afonso, na Bahia; 

Petrolina (2), Santa Maria da Boa Vista (3), Ouricuri, Belém do São Francisco, Floresta 

(2), Petrolândia (1) e Serra Talhada, em Pernambuco.. Neste perímetro, segundo a 

Fundação Palmares (2013), existem, pelo menos 9 comunidades certificadas e mais 17 
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sem certificação, representando, portanto, uma herança cultural inestimável para a 

região. 

Muitas dessas comunidades têm sua cultura confinada em seus locais de origem. 

Inicialmente a condição de marginalidade das populações africanas ou de origem 

africanas saídas da escravidão, condição que se perpetuou ao longo do século XX; e 

segundo os conflitos de terra, marcantes na região, nos quais essas populações 

continuam sendo empurradas de seus locais de origem.  

 

Segundo a Fundação Cultural Palmares3,  de acordo com dados de 2013, existem 2.197 

comunidades reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro como comunidades 

quilombolas; sendo que 2.040 comunidades foram certificadas pela Fundação Cultural 

Palmares, e 63% delas estão no Nordeste. A certificação requer inicialmente que a 

comunidade se auto reconheça como quilombola e encaminhe um pedido de 

reconhecimento à Fundação Palmares. Dessas apenas 207 comunidades tituladas pelo 

INCRA, pois essa questão envolve as seculares lutas pela posse da terra no país e as 

comunidades devem enfrentar os difíceis trâmites exigidos pelo Estado para titulação da 

terra. Assim, existem 1.229 processos abertos para titulação.  

 

Em Pernambuco, entre 2004 e 2013 foram 108 certificações e na Bahia, no mesmo 

período foram 470. Em Juazeiro, de acordo com a Fundação Palmares não existe 

nenhuma comunidade certificada; em Petrolina, existem duas. No município vizinho a 

Juazeiro, em Senhor do Bonfim, há 16 comunidades quilombolas certificadas, 

certamente em consequência de um trabalho de articulação já existente na região em 

torno do quilombo de Tijuassu, uma das primeiras comunidades certificadas naquela 

cidade, em 20054. Em Juazeiro existem 14 comunidades remanescentes de quilombos - 

Alagadiço; Aldeia, Angico, Barrinha do Cambão, Barrinha da Conceição, Capim de 

Raiz, Curral Novo, Deus Dará, Junco, Pau Preto, Juazeiro Passagem, Rodeadouro, 

Salitre, Quipá, Alagadiço - de acordo com levantamento do Ministério do 

Desenvolvimento. De acordo com os primeiros acercamentos realizados em nossa 

pesquisa, algumas dessas comunidades estão em fase de etnogêse, recuperando a sua 

                                                 
3
 A Fundação Cultural Palmares foi criada em 1988 com a finalidade de promover, preservar e preservar a cultura afro-brasileiras. 

Uma das funções mais importantes da Palmares foi de fato a formalização das comunidades quilombolas e, segundo o site da 
instituição tem a função de  “ assessorá-las juridicamente e desenvolver projetos, programas e políticas públicas de acesso à 
cidadania”. FUNDAÇÃO PALMARES, 2012. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/quem-e-quem/. Acessado em 
10 de junho de 2012.  
4Ibidem. 
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memória a fim de garantir, entre outras coisas, os direitos estabelecidos pelo estado. 

Outras, apesar de registradas nos órgãos do governo federal, não se reconhecem como 

quilombolas e nunca pensaram em qualquer vinculação dessa natureza.  

 

Apesar disso, percebemos nas entrevistas realizadas com os moradores mais velhos de 

sete dessas comunidades – Barrinha da Conceição, Barrinha do Cambão, Pau Preto, 

Capim de Raiz, Curral Novo, Junco, Quipá e Lagoa -  que a ocupação dessas áreas, em 

Juazeiro, data mais de 200 anos. Pessoas com mais de 80 anos relatam histórias de seus 

avós ou bisavós e suas formas de relação com a terra, que no passava necessariamente 

pela ocupação de uma área muito maior do que a que vivem hoje e com acesso à água, 

diga-se, ao rio.  Ou seja, há uma memória afrodescendente, ou negra na região, como 

passaremos a chamar partir de agora.   

 

Conceitos e metodologias 

 

Dois conceitos importantes norteiam todo o trabalho de pesquisa: o de comunidade 

quilombola e o de fotoetnografia. Como comunidade quilombola  trabalhamos com um 

conceito da antropologia  expressa na terminologia “comunidades negras rurais 

quilombolas”, onde vivem  as populações quilombolas de origem africana, conceito que 

incorpora as “terras de santo”, “terras de preto”, “mucambos” e quilombos 

(CODEVASF, 2011). Esses territórios não são fruto apenas da fuga de escravos no 

período escravocrata, com a conseqüente formação de um grupo de resistência ao 

sistema de então, eles representam formas diferenciadas de ocupação da terra, 

decorrentes de laços de consangüinidade, familiaridade, religiosidade 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 TRECANNNI, 
2000, p. 602, apud CHASIN ). 
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Essa definição se encaixa perfeitamente nas áreas delimitadas pela pesquisa, pois muitas 

comunidades foram fruto de ocupações por populações de origem africana, sem que ali 

tivesse sido registrado algum episódio de luta. As famílias continuaram habitando os 

terrenos, perdendo, na maioria das vezes, espaço para latifundiários ou empresas 

agrícolas5. É o que temos visto nas visitas às comunidades quilombolas.   

 

Para a construção do banco de dados da pesquisa temos utilizado uma metodologia 

central que é a fotoetnografia, porém trabalhamos com varias outras metodologias da 

antropologia e da comunicação: o caderno de campo como ferramenta da construção 

etnográfica, e a gravação de entrevistas semi abertas em áudio e vídeo com o objetivo 

de registrar a memória dos moradores mais velhos da comunidade, compreendendo a 

entrevista semiestruturada como um conjunto de questões temáticas, que guiam o 

pesquisador e preservam o espaço de fala aberta. Esses moradores são capazes de 

abordar vários aspectos do ser quilombola, que passa pela territorialidade e pela 

memória social do grupo, elementos indispensáveis para os processos de certificação.  

 

Para pensar a fotoetnografia um dos principais autores trabalhados por nós é Luiz 

Eduardo Achutti.  Para esse autor, esse termo encerra a idéia de ter a fotografia como 

principal linguagem narrativa nas pesquisas etnográficas e não apenas como 

complemento do texto (ACHUTTI, 2004). Dialogando com a antropologia visual, 

Achutti ressalta o “potencial narrativo das imagens fotográficas utilizadas sob a forma 

de narrativas visuais” (BIAZUS, 2006). Achutti propõe que se trabalhe com seqüências 

organizadas de imagens que permitam a construção de uma história. As fotografias 

“devem ser objeto de construções sob forma de seqüências e de associações de imagens, 

tendo por objetivo treinar o leitor a praticar outras associações para nelas encontrar uma 

significação” (ACHUTTI, p. 117, apud BIAZUS, 2006, p. 3). Como método ele sugere 

o planejamento prévio das imagens a serem realizadas e que sejam apresentadas sem 

textos explicativos, legendas ou outros comentários, o que pode ser feito previamente no 

texto.  

 

Seguindo a metodologia proposta por Achutti, apresentaremos algumas imagens da 

comunidade do Alagadiço, tentando estabelecer uma narrativa sobre a conformação 

                                                 
5É importante salientar que há uma vasta bibliografia que trata dos quilombos e a questão da posse da 
terra que não será explorada nesse artigo.  
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territorial e os sujeitos, fazendo considerações anteriores sobre sua história e formas de 

articulação políticas. Nas imagens indicaremos apenas o nome das pessoas fotografadas.  

Durante a pesquisa temos adotado como procedimento realizar uma primeira visita de 

reconhecimento à comunidade, fazendo as primeiras imagens e conversas informais. Em 

uma segunda visita realizar entrevistas com os moradores mais velhos e imagens que 

levem em conta os seguintes aspectos: conformação do território; equipamentos 

urbanos, como escola, posto de saúde, igreja, ponto de ônibus; principais lideranças e 

portadores da memória local; eventos culturais e políticos importantes. No Alagadiço o 

espaço mais importante é a igreja e a casa de Dona Alvina de Sousa, conhecida como 

Dona Vinô. É para lá que confluem as iniciativas políticas do local; a escola está 

desativada, sendo utilizada apenas para eventos pontuais, como foi o caso da feijoada 

que culminou a oficina de fotografia. Como temos um espaço restrito nesse artigo 

privilegiamos mostrar na segunda parte do artigo, imagens da comunidade 

principalmente no momentos de encontro, a casa de Dona Vinô, ponto de confluência 

política, e um dos momentos de discussão e confraternização ocorridos em setembro de 

2013.  Esse fragmento representa de forma amostral o conjunto de imagens levantadas 

na pesquisa.  

 

Realizamos oito visitas à comunidade do Alagadiço, com as seguintes ações: 1. Visita 

preliminar; 2. Palestras sobre direito quilombola; 3. Oficina de fotografia com a 

comunidade seguida de almoço coletivo; 4. Reunião com a comunidade para discussão 

do processo de certificação com a presença da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da 

Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR); 5. Encontro para revisão 

do estatuto da antiga associação de moradores; 6. Visita para organização das próximas 

atividades; 7. Assembléia para aprovação do novo estatuto da associação enquanto 

comunidade quilombola.   

Para uma reflexão breve desse perfil, discutimos o conceito de imagem técnica trazido 

por Villém Flusser (2011) com o objetivo de pensar, ainda de forma inicial, que tipo de 

imagem estamos produzindo e a que tipo de subjetividades conduz. Esse autor nos levou 

a refletir sobre isso em função da veiculação das imagens na rede social e de sua 

possível associação com documento final, impedido de proporcionar novas leituras.  

 

A comunidade do Alagadiço: imagens e perfis 
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Após levantar informações e produzir imagens sobre sete comunidades quilombolas de 

Juazeiro, no Alagadiço a pesquisa adquiriu outro perfil pois a comunidade nos requereu 

uma devolutiva: colaborar no processo de certificação e melhora das condições de vida 

do local. Ou seja, intermediar as relações com o Estado e os outros entes envolvidos no 

processo. Uma difícil tarefa para pesquisadores, mas percebemos que esse era um 

caminho natural. Passamos então a fazer pesquisa ação, compreendida como 

intervenção organizada dos pesquisadores nas questões da comunidade investigada, 

“uma metodologia coletiva que favorece as discussões a produção coletiva de 

conhecimentos” (MOLINA, 2010). E foi justamente Dona Vinô, de 68 anos, quem nos 

provocou: “Vocês vão voltar, não vão? Vão ajudar a gente ou só vieram dar uma 

passadinha”?  A pesquisa ação se concretizou então no direcionamento do perfil 

fotoetnográfico como parte da documentação necessária para o processo de certificação, 

o que nos levou a organizar uma oficina de fotografia com o objetivo de permitir que os 

moradores produzissem suas imagens, privilegiando seus olhares. Passamos também a 

mediar as relações com outras instituições, vinculadas ao processo de certificação.   

 

A comunidade do Alagadiço, que no passado ocupava uma grande área até as margens 

do rio São Francisco, a aproximadamente quatro quilômetros da comunidade, e se 

estendia para a direita, por mais 4 quilômetros, hoje está circunscrita a um corredor com 

casas dos dois lados, com 43 famílias e aproximadamente 120 moradores. A terra foi 

sendo ocupada por grandes proprietários e hoje um único dono ocupa as áreas 

circunvizinhas à comunidade, restringindo o espaço dos antigos moradores e 

bloqueando o acesso direto ao rio: de um lado o verde da propriedade irrigada e de outro 

a aridez do Alagadiço. As antigas famílias negras do Alagadiço ocupam aquela região 

há mais de 200 anos, como conta Dona Vinô, cujos avós já moravam na região, assim 

como boa parte das comunidades ribeirinhas vizinhas, foram perdendo território para os 

grande projetos do agronegócio ou para expansão dos latifundiários. Apesar de ser um 

direito constitucional o acesso à terra para as comunidades tradicionais, explícito no 

artigo 68 da Constituição Federal de 1988, a possibilidade de conquistá-lo não é muito 

fácil, começando pelo desconhecimento da legislação por muitas dessas comunidades. 

No Alagadiço a primeira tentativa efetiva de certificação e posse da terra só foi iniciada 

no ano passado.  
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A casa de Dona Vinô é o principal

visitas, os repórteres, todos 

da comunidade dos Remanescentes Quilombolas do Alagadiço Salitr

Junco – Juazeiro, Bahia,  Gregório dos Santos, 

por Dona Vinô e suas duas irmãs. A família de mulheres mora

naquela casa: dois quartos, duas salas, uma cozinha e um banheiro.

 

Dona Vinô nos recebeu com parcimônia, ouvindo mais 

questionando: “Vocês não vieram aqui p

nossas terras, não é?”. A todo o momento a pergunta voltava. A dificuldade maior foi a 

assinatura do termo de autorização de imagem e consentimento com 

A grande questão era a possibilidade d

Reduzidas as desconfianças, o perfil da ativista do Alagadiço foi se revelando

expressivo.  

O Alagadiço 

 

 

                        Foto 1 
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principal espaço político da comunidade. Lá são recebidas as 

tas, os repórteres, todos prontos para ouvi-la.  É lá que o presidente da Associação 

da comunidade dos Remanescentes Quilombolas do Alagadiço Salitre

Gregório dos Santos, articula suas ações, sempre aconselhado 

Dona Vinô e suas duas irmãs. A família de mulheres mora, desde a infância

naquela casa: dois quartos, duas salas, uma cozinha e um banheiro. 

Dona Vinô nos recebeu com parcimônia, ouvindo mais do que falando e sempre 

questionando: “Vocês não vieram aqui pra fazer mal não, não é? Não vieram pra tomar 

nossas terras, não é?”. A todo o momento a pergunta voltava. A dificuldade maior foi a 

assinatura do termo de autorização de imagem e consentimento com relação a

A grande questão era a possibilidade de falsidade da documentação e perda da terra. 

Reduzidas as desconfianças, o perfil da ativista do Alagadiço foi se revelando

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
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espaço político da comunidade. Lá são recebidas as 

É lá que o presidente da Associação 

e do Distrito de 

articula suas ações, sempre aconselhado 

desde a infância, 

que falando e sempre 

ra fazer mal não, não é? Não vieram pra tomar 

nossas terras, não é?”. A todo o momento a pergunta voltava. A dificuldade maior foi a 

relação ao projeto. 

e falsidade da documentação e perda da terra. 

Reduzidas as desconfianças, o perfil da ativista do Alagadiço foi se revelando, muito 
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Foto 2                                    Rita Júlia Nascimento Santos 

    

Foto 3                                     Rita Júlia Nascimento Santos                         
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Foto 5                                                                    Foto 6 

                                            

Foto 7                                        Casa de Don Vinô ao fundo 

 

 

                        Foto 8                                                   Casa de Dona Vinô 
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Foto 11     Lurdes de Souza             Foto 12
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Foto 9                                                      Foto 10                               Dona Vinô

   

Foto 11     Lurdes de Souza             Foto 12 
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Dona Vinô 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – João Pessoa - PB – 15 a 17/05/2014 

 12 

   

  Foto 13                                   Dona Vinô   

 

 Foto 14                                                          Foto 15 

  

Foto 16                                                         Foto 17 
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                           Foto 18 

 

 

   

Foto 19        Maria das Graças dos Santos  Foto 20                         Aparecida e Cícera 
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                       Foto 21 

 

Considerações finais 

As 21 imagens apresentadas mostram um trecho da narrativa imagética do Alagadiço no 

qual privilegiamos alguns espaços e momentos. Primeiro nos interessou mostrar o 

território, com os seus conflitos e logo os espaços de articulação política. Nas 

plataformas virtuais essas possibilidades se expandem em termos de representação e 

aqui conseguimos mostrar apenas um recorte menor disso. Temos perseguido, como 

metodologia a fotoetnografia, por isso o uso de planos e ângulos distintos de uma 

mesma situação com o objetivo de contar a história da localidade a partir de diferentes 

pontos de vista.  

Porém, apesar de perseguimos o método de Achutti, o texto ainda representa um 

elemento de relevância nessa pesquisa, ainda mais quando grande parte do processo de 

certificação passa pelo registro da memória em diversos formatos. É importante 

salientar um outro aspecto da discussão, não tocado ao longo do artigo, que é a questão 

da representação da imagem. Enquanto as instituições a qual é direcionado o processo 

de certificação trabalham com a fotografia enquanto documento verdade de um passado 

histórico, nós a compreendemos como uma imagem que precisa ser decifrada, como 

afirma Flusser (2011). Para ele, as máquina fotográficas digitais, produzem imagens 

técnicas, que aparentemente estão destituídas de subjetividades: “as imagens imaginam 

textos que concebem imagens que imaginam o mundo. Essa posição das imagens 

técnicas é decisiva para o seu deciframento” (FLUSSER, 2011, p.30).  Assim temos 

consciência que essas imagens não representam verdades absolutas, não são janelas, são 

imagens (FLUSSER, 2011, p.30).  
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Quando as imagens técnicas são corretamente decifradas, surge o 
mundo conceitual como sendo o seu universo de significado. O que 
vemos ao contemplar as imagens técnicas não é o “mundo”, mas 
determinados conceitos relativos ao mundo, a despeito da 
automaticidade da impressão do mundo, a despeito da automaticidade 
da impressão do mundo sobre a superfície da imagem” (FLUSSER, 
2011, p.31) 
 

E para nós está muito claro. Levamos nossos conceitos para as imagens, privilegiando a 

força de Dona Vinô e o trabalho coletivo. Está ali presente o autor relacionando-se com 

o aparelho. Sobre essas imagens há muito o que dizer: sobre um passado que se 

prolonga para o futuro das comunidades quilombolas, em particular do Alagadiço. Na 

verdade, é uma memória circular que aparece no registro presente, pois está nas faces, 

no chão, nas casas e nas imagens penduradas na parede a história dos remanescentes 

quilombolas do Alagadiço.  As memórias se reorganizam em um novo discurso textual 

ou imagético pautado pelo Estado e pela legislação quilombola que assim o quer. 

Apesar de parecer autoritário, e de fato o é, essa reorganização das imagens e das falas 

cria de fato novas histórias, não menos legítimas, que aqui estão expressas nas imagens.  
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