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RESUMO   

Esta pesquisa, fundada em linguagem fotográfica, revela meu processo criativo, 

buscando desvendar o imaginário subjacente nos processos criativos dos rituais 

que celebram Iemanjá, a intrigante entidade que povoa e encanta os fundos dos 

mares do inconsciente coletivo da cidade de Salvador e Ilha de Itaparica. O 

mistério como ponto de partida e o encantamento como um dos fios condutores 

movem a investigação em seus aspectos mitológicos, ritualísticos e na 

experimentação de um fazer fotográfico expandido. O objetivo central é o 

desenvolvimento de uma poética visual contemporânea, buscando evocar 

elementos da energia desse encantamento vivenciado em muitas celebrações, 

através da pesquisa em fotografia e da utilização de novos materiais e suportes 

para impressão e projeção. A Imagem foi considerada como proposta 

investigativa capaz de revelar e estabelecer elos entre elementos simbólicos 

submersos em expressões do imaginário. Do ponto de vista conceitual adota-se 

uma abordagem compreensiva para os eventos ligados ao tema, onde o 

pesquisador está presente no sentido de compreender, participar, não de 

classificar, inspirada em Michel Maffesoli, e, também, para o processo criativo, 

onde o objeto é visto como a força vital que conduz a pesquisa do ponto de vista 

operacional. Para compor esta abordagem, o embasamento teórico, abrangendo 

os campos do Imaginário, da Fotografia e dos Processos Criativos, se constituiu 

de autores tais como: Gilbert Durand, Luigi Pareyson, Cecília Salles, Roland 

Barthes, e, Brissac Peixoto, entre outros. Dentre os artistas contemporâneos 

visitados ressalta-se a fotógrafa Cláudia Andujar que decifra povos e mitos 

através de luzes.    

PALAVRAS-CHAVE: Poéticas visuais; Foto-instalação; Imaginário; Mito de Iemanjá; 

Celebrações; Encantamento.     



 
ABSTRACT   

This research, established in photographic language, shows my creative process, 

seeking to unveil the underlying imaginary of the creative process behind the rituals 

that celebrate Iemanjá, the intriguing entity that inhabits and charms the deep of the 

seas of the collective unconscious of the city of Salvador and Island of Itaparica. The 

mystery as a starting-point and the enchantment as one of the leads moves the 

research into mythological, ritual aspects and into an experimental expanded 

photographic making process. The central objective of this work is the development 

of a contemporary visual poetic, seeking to evoke elements of the enchantment’s 

energy that is experienced in many celebrations, through of the research in 

photographic and the use of new materials and media for printing and projection. In 

this process, the Image was considered as capable of revealing investigative 

proposal and establishing links between symbolic elements submerges in the 

expression of the imaginary. From a conceptual point of view is adopted an 

understanding approach to the events related to the theme, when the researcher is 

present in the process to understand, to participate, not to classify. This approach is 

inspired by Michel Maffesoli, and is also concerned to the creative process, where 

the object is seen as the lifeblood that leads the research among the operational 

point of view. To compose this approach, the theoretical basis, comprehending the 

fields of Imaginary, Photography and the Crative Process, it is constituted by authors 

such as: Gilbert Durand, Luigi Pareison, Cecília Salles, Roland Barthes and Brissac 

Peixoto, among others. Among the contemporary artists emerges the photographer 

Claudia Andujar that decrypts people and myths through the lights.   

KEYWORDS: Visual Poetics; Photo-installation; Imaginary; Myth of Iemanjá; 

Celebrations; Enchantment.        
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APRESENTAÇÃO    

A presente dissertação é resultado de uma pesquisa desenvolvida no 

Mestrado em Artes Visuais na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da 

Bahia. Apresenta uma investigação desenvolvida dentro da linha Processos 

Criativos, através de poética visual fundada em linguagem fotográfica, buscando 

expandir o campo expressivo através de experimentações visuais e de pesquisa 

com novos materiais e suportes.  

O objeto desta pesquisa compreende a abordagem do mito de Iemanjá 

através das celebrações públicas no bairro do Rio Vermelho em Salvador e no 

povoado de Amoreiras na Ilha de Itaparica, meu percurso como fotógrafa e as 

experimentações inerentes ao processo criador que culminaram com a produção de 

uma exposição como foto-instalação.  

Essa pesquisa fotográfica sobre as celebrações para Iemanjá vem sendo 

desenvolvida nos últimos quinze anos e, a partir de 2006, como mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, venho aprofundando e ampliando o 

seu campo, incluindo elementos teóricos enriquecedores, nos campos da estética, 

filosofia, história e antropologia. A imagem foi considerada tanto como proposta 

investigativa, capaz de revelar e estabelecer elos entre elementos simbólicos nas 

expressões do imaginário, como uma narrativa per si e não como ilustração do texto 

escrito.  

A realização deste projeto se justifica como uma contribuição para estudo, 

compreensão e documentação das celebrações deste mito, que mobilizam tão 

fortemente uma grande parte da população de Salvador e Ilha de Itaparica e que 

estão passando por transformações profundas e rápidas. Os cerimoniais que 

envolvem este mito revelam surpreendentes dimensões poéticas do imaginário, 

criando uma teia expressiva imbricada de dimensões estéticas e místicas.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foi decisiva a identificação da 

metodologia, pois, assim como os procedimentos técnicos e estéticos dão forma à 

poética, a metodologia dá corpo aos intentos do artista pesquisador. O 



 
desenvolvimento deste trabalho acontece dentro da abordagem compreensiva dos 

dois campos concomitantes da pesquisa, o campo do processo criativo e o campo 

do evento vivo das manifestações do mito, quando o pesquisador observa no 

sentido de compreender, não de classificar.  

Nesta perspectiva é vital como ponto de partida, a percepção da natureza do 

tema que se vai pesquisar e respeitar o campo de força que dele emana. O objeto é 

visto como a força vital da pesquisa e, através da conexão com este, a garantia de 

ser a “matriz” das respostas, livre de pré-definições ou de possíveis teorizações 

abstratas e generalizantes. Compreender, nesse contexto, consiste em ir além da 

aparência, buscar o quê de mais fundamental, descobrir os sentidos menos 

aparentes. O pesquisador se coloca dentro da manifestação estudada e através das 

técnicas de pesquisa participativa, é dada voz aos sujeitos envolvidos nas 

celebrações do mito e desse envolvimento é que nascem as imagens captadas.   

A imaginação compreendida como força produtora de conhecimento e função 

vital para a humanidade, defendendo o reconhecimento do direito ao imaginário de 

um povo ou grupo cultural, quando o processo de leitura e análise venha a ser a 

instalação de uma ética. A força da imaginação simbólica como definidora da 

liberdade humana, criadora de sentido e acima de tudo como força transcendente da 

própria limitação humana frente à sua mortalidade, são pistas importantes para 

compreender o complexo conjunto de representações inerente às celebrações do 

mito de Iemanjá.   

Alguns teóricos nortearam o processo de reflexão e foram fontes importantes 

para a constituição do pensamento conceitual. Vale ressaltar Roland Barthes, 

fornecendo subsídios para reflexão sobre a linguagem fotográfica, Ítalo Calvino 

contribuiu com sua reflexão sobre o princípio da visibilidade e Gilbert Durand com o 

conceito de imaginário.  

Para a abordagem do processo criativo, o conceito de Luigi Pareyson de arte 

como formatividade ressalta como aspecto essencial da arte o produtivo, o 

realizativo. A invenção e o fazer aparecem intrincados, simultâneos e se revelam 

nas pesquisas e experimentações de linguagem. As obras dos fotógrafos Carlos 

Moreira e Cláudia Andujar foram referências marcantes para o desenvolvimento de 

meu trabalho, pois registram a cena como o referente exterior onde o fotógrafo 

coloca sua subjetividade e extrai a essência, no transbordamento do olhar interior. 



 
Vêem a imagem como uma forma de comunicação, de troca cultural, uma forma de 

conversar com outras pessoas e consigo mesmo.  

Durante o percurso desta pesquisa, foram desenvolvidas experimentações 

com novas formas de impressão e novos suportes, que geraram a produção de 

imagens translúcidas em materiais leves, libertas dos suportes tradicionais. 

Experiências com imersão de imagens translúcidas em água, soluções com suportes 

transparentes buscando soluções técnicas com efeitos de flutuação. A proposta de 

trabalhar com água, como elemento expressivo, foi um grande desafio técnico. 

Várias experimentações realizadas com materiais e soluções, até a obtenção de 

resultados seguros e satisfatórios.  

Este trabalho, além desta apresentação, contém quatro partes e as reflexões 

finais. A primeira parte aborda aspectos conceituais referentes aos campos 

abordados pela pesquisa. No campo da linguagem fotográfica, o que ela instaura 

como pensamento estético e filosófico e modos de olhar.  Apresento questões 

referentes ao desafio de se trabalhar com fotografia neste congestionado mundo das 

imagens e as possibilidades trazidas por olhares restauradores, como o conceito 

apresentado pelo filósofo Nelson Brissac Peixoto. Para ele, do ofuscamento do olhar 

habitual nasce a experiência do visionário. A visão é uma evidência do invisível, que 

nos fala por enigmas. O olhar visionário enxergando no visível os sinais invisíveis.  

No campo do processo criativo em artes abordo questões referentes à 

intuição, pensamento e realização como forças propulsoras, complementares e 

indissociáveis. Para a artista pesquisadora Sandra Rey, é necessário o difícil 

exercício da razão e da sensibilidade, pois no desenvolvimento do trabalho é 

necessária a administração de forças dialéticas operantes e a constante 

necessidade de ajuste entre estes dois pólos. Finalmente, abordo conceitos relativos 

ao pensamento simbólico e às manifestações do imaginário, que para o sociólogo 

Michel Maffesoli representam forças abertas, de profundo conteúdo emocional, 

capazes de estabelecer vínculos, relacionar dados de uma realidade e despertar 

reconhecimento coletivo. Dentro do universo de estudo do imaginário, o historiador e 

sociólogo Juremir Machado da Silva apresenta o método de trabalho denominado 

narrativas do vivido, no qual o pesquisador compõe narrativas advindas de sua 

vivência dentro do campo pesquisado e seu trabalho é impregnado com conteúdos 

das vozes dos personagens e do próprio narrador.  



 
Na segunda parte do trabalho, através da metodologia das narrativas do 

vivido, apresento meu percurso como fotógrafa pesquisadora e o desenvolvimento 

da pesquisa sobre o mito de Iemanjá, narrando vivências e resultados de 

investigações históricas, teóricas e de campo sobre o tema. Observo que 

acompanhar a trajetória das festas públicas de Iemanjá é se conectar com a 

potência do imaginário e que conhecer a sua história é conhecer a história da 

expressão vitoriosa do mito como força propulsora e catalisadora. A força da 

imagem de Iemanjá como reveladora de uma aspiração, uma utopia coletiva.  

Na terceira parte, apresento narrativas visuais comentadas sobre as festas do 

Rio Vermelho e Amoreiras, construídas através de um processo de edição de 

imagens dentro de um universo de aproximadamente 4.000 fotografias produzidas 

no período de 1993 a 2008. Na construção das narrativas visuais, a imagem foi 

considerada como texto, geradora de um discurso aberto e múltiplo, coerente com o 

universo do imaginário. O conjunto das imagens é apresentado como fonte de 

informações e visão de mundo. 

Na quarta parte me reporto às cerimônias do meu fazer fotográfico, 

apresentando inicialmente uma reflexão e uma seqüência de “imagens imaginantes”, 

as que nos remetem à própria função da imaginação. Apresento a seguir um outro 

aspecto de minha investigação fotográfica articulado a este tema, denominado 

Pequeno Inventário de Sereias, contendo algumas imagens que foram realizadas 

durante todo o processo do trabalho. A seguir, algumas reflexões sobre o conceito 

da fotografia expandida, onde a força expressiva da linguagem fotográfica busca 

ampliação de fronteiras, e finalizo apresentando as pesquisas e experimentações 

artísticas desenvolvidas com novos materiais e suportes, culminando com a 

realização da Foto-Instalação Encantamento. 

Como conclusão, apresento reflexões sobre o percurso desta pesquisa e os 

avanços na busca por atingir novos patamares poéticos e conceituais. Abordo ainda, 

como se deu a fusão entre o corpo teórico e o fazer artístico, falo do mito como força 

propulsora e catalisadora, e de como meu trabalho fotográfico está vinculado ao 

conceito de Imaginário em conexão com a energia do Encantamento.       



 
OBJETO, OLHARES E IMAGINÁRIO     

Nunca a questão do olhar esteve tão no centro do debate da cultura e 
das sociedades contemporâneas. Um mundo onde tudo é produzido para ser 
visto, onde tudo se mostra ao olhar, coloca necessariamente o ver como um 
problema. Aqui não existem mais véus nem mistérios. Vivemos no universo 
da sobreexposição e da obscenidade, saturado de clichês, onde a 
banalização e a descartabilidade das coisas e das imagens foi levada ao 
extremo. Como olhar quando tudo ficou indistinguível, quando tudo parece a 
mesma coisa? (PEIXOTO, 1988, p. 361).    

No topos do “encantamento” localizo o próprio campo da fotografia, como ele 

me encantou e encanta, o que ele instaura como pensamento estético e filosófico e 

modos de olhar; meu fazer como fotógrafa nas experiências formadoras e no foco da 

pesquisa atual que expande esse lugar do encantamento como um pensar sensível 

associado ao fazer criativo na compreensão do mito de Iemanjá como narrativas de 

suas celebrações.    

O Olhar Intensificado  

O ofício da fotografia em nosso conturbado e congestionado mundo das 

imagens tem sido bastante desafiador. A imagem fotográfica na contemporaneidade 

é onipresente e causa um efeito imenso em nossa compreensão do mundo e na 

formação de nossa sensibilidade ou insensibilidade ética. O ímpeto de fotografar 

cada dia contagia mais e mais os habitantes de nosso planeta, já que além do 

desejo de captar e imortalizar a importância de um fato, pessoa ou objeto, todos 

identificam a idéia de que tudo no mundo pode se tornar interessante através da 

câmera. Assim, pelo olhar fotográfico podemos consumir o mundo.  

Para Susan Sontag, a fotografia sobrepõe ao já congestionado mundo real 

uma duplicação de imagens que formam um simulacro, que nos faz crer ser este 

mundo mais acessível do que na verdade o é. Ela tornou-se uma espécie de 

mediadora desta complexa relação entre o homem e sua realidade. “A imagem 



 
perfura. A imagem anestesia. (...) Mas à medida que nos expomos demasiadamente 

a uma determinada imagem, ela se torna menos real” (1981, p. 20).  

Na atividade fotográfica, desde sua origem, fotógrafos atuaram sempre na 

busca de captar o raro, o surpreendente, o momento decisivo, a proeza, o 

inesperado, sempre com maestria técnica. Para surpreender, ela fotografa o notável, 

mas em seguida, por uma inversão, ela decreta notável aquilo que ela fotografa. 

Então o valor da imagem torna-se ela própria. Para o filósofo Brissac Peixoto, o 

conceito de real passou a ser um problema, na medida em que as imagens vieram a 

constituir elas próprias a realidade. “Neste universo feito de imagens, o real não tem 

mais origem nem realidade” (1988, p. 362).  

John Berger coloca que as imagens em sua origem foram feitas para evocar 

as aparências de algo ausente. Depois ficou evidente que a imagem ultrapassava 

em duração aquilo que representava. “Mais tarde, também a visão específica do 

fazedor de imagens era reconhecida como parte do registro. Uma imagem tornou-se 

um registro de como X tinha visto Y.” (1999, p.12). Apresenta a importante ruptura que 

o advento da câmera fotográfica significou no conceito de realidade convencionada 

no Renascimento, quando a perspectiva torna o olho o único centro do mundo 

visível. A câmera liberta o olho do imobilismo e às fronteiras do tempo e do espaço. 

O visível passa a ser relativo, contínuo e fugidio. É a descoberta do fato de que toda 

situação está cercada de numerosos pontos de vista equivalentes, as possibilidades 

são inesgotáveis. O fotógrafo está sempre a buscar visões até então nunca 

percebidas, tanto fora como dentro. 

Acompanhar a emocionante reflexão, fio condutor do livro A Câmara Clara, 

por Roland Barthes, nos traz muitas pistas. O autor narra a experiência que viveu ao 

realizar a reconstituição fotográfica da vida de sua mãe, quando reconheceu em 

uma foto dela quando criança, o doce olhar que revelava a bondade que segundo 

ele, “de imediato e para sempre havia formado seu ser” (1984, p.103).. Pode então 

“reencontrar” neste olhar, sua mãe, mesmo que fugidiamente, pois a ressurreição 

fotográfica não pode ser mantida por muito tempo.       



 
Vai mais longe ainda apontando elementos essenciais da linguagem:  

A foto é literalmente uma emanação do referente. De um corpo real 
que estava lá, partiram irradiações que vieram me atingir, a mim, que estou 
aqui; a foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de 
uma estrela. (...) E se a Fotografia pertencesse a um mundo que ainda 
tivesse alguma sensibilidade ao mito, não deixaríamos de exultar diante da 
riqueza dos símbolos: o corpo amado é imortalizado pela mediação de um 
metal precioso, a prata; ao que acrescentaríamos a idéia de que esse metal, 
como todos os metais da Alquimia, está vivo” (1984, p.122).   

Por este ponto de vista, podemos compreender o porquê da desconfiança de 

alguns povos de que a fotografia seja capaz de roubar a alma das pessoas. Sontag 

denomina este aspecto como usurpação da realidade, pois como para Barthes, a 

foto não é só uma imagem, mas um vestígio, diretamente calcado sobre o real, 

como uma pegada, uma máscara fúnebre, formada por emanação de luzes que são 

vestígios materiais do tema fotografado, a tal ponto que nenhuma pintura poderia se 

comparar. Ela levanta a hipótese de que se Shakespeare houvesse sido retratado 

por Holbein e ao mesmo tempo, por acaso, sido também fotografado por alguém, a 

maioria dos admiradores teria escolhido a fotografia, por mais desbotada esta que 

fosse, pois nela teriam um pouco do próprio ser. Isto também explicaria o forte poder 

simbólico que atribuímos ao guardar ou rasgar fotos de pessoas significativas para 

nossas vidas.    

Na visão benjaminiana, a câmera registra a imagem do homem sem lhe 

devolver o olhar. Porém é inerente ao olhar a expectativa de ser correspondido por 

quem o recebe. Fazer retribuir o olhar é um poder que efetivamente se perde cada 

vez mais na fotografia atual. Nas imagens, agora nunca ninguém nos olha. O olhar 

agora vaga perdido, em outra direção. É preciso atentar nas imagens 

contemporâneas e descobrir rostos que estejam nos encarando de alguma forma. 

“Quem é visto, ou acredita estar sendo visto, revida o olhar. Perceber a aura de uma 

coisa significa investi-la do poder de revidar o olhar”. (BENJAMIN, 1985, p.139, Apud 

PEIXOTO 1996 p. 52).  

O olhar em retratos é muito significativo, pois além de poder estabelecer 

vínculos, pode enviar o espectador a dimensões poéticas, como sonho, devaneio, 

ausência, enigma. Barthes ao analisar um retrato realizado por Nadar, fotógrafo 

francês do séc. XIX, diz que pode perceber incerteza e flutuação no olhar de 

penetrante infinitude da mulher retratada. São imagens que nos levam em direção à 



 
imaginação e ao sonho, ou nos levam a tentar penetrar no universo íntimo, 

desvendando sentimentos e dores.  

O retrato pode ainda tentar ajudar a nos revelar a nós mesmos. Barthes 

coloca que nós só conseguimos nos ver em imagens, pois nunca vemos nossos 

olhos, “a não ser abobalhados pelo olhar que pousam sobre o espelho ou sobre a 

objetiva” (2003, p. 48). Nunca poderemos ver nossos olhos olhando alguém ou algo, 

sobretudo vendo nosso próprio corpo. Estamos portanto, condenados ao imaginário. 

Por isso nosso constante estranhamento ao nos vermos retratados.  

Com a rápida difusão da fotografia, o ato de ver-se a si mesmo, sem ser 

através de um espelho, passa a ser em escala de massa, gerando segundo o 

próprio Barthes, um distúrbio de civilização. No preciso momento do ato fotográfico 

acontece uma espécie de suspensão. Imaginariamente representa o sutil instante 

entre o ser e o se tornar objeto, vivendo uma microexperiência da morte, tornando-

se um espectro. Este espectro será embalsamado na foto revelada, e a imagem 

desapropria o ser de si mesmo, tornado em objeto.   

Quando o sujeito é transformado em foto, não tem o poder de definir o uso e 

as leituras que a sociedade irá fazer de sua imagem e como fruto desta operação o 

ser se descobre “Todo-Imagem, isto é, a Morte em pessoa” (1984, p.29). Então a vida 

privada passa a ser a única zona de espaço e tempo em que o ser não é uma 

imagem, um objeto e a partir daí o sujeito pode vir a defender seu direito político de 

ser um sujeito. 

O fotógrafo se move dentro da cultura e suas escolhas são decisivas. O gesto 

de apertar o botão é o momento da escolha, o momento do corte da fatia do espaço-

tempo contínuo. Aí está posto o paradoxo, pois “aquilo que deveria ter sido o 

flagrante, uma verdade revelada se converte em uma farsa incorrigível.” (SANTAELLA 

e NÖTH, 1997, p.118) 

A fotografia, instante no tempo e fragmento do espaço, é um recorte 

intensificador. Para Sontag seu grande triunfo tem sido sua capacidade de descobrir 

beleza no humilde e redimir o modesto e o banal. Ela tem uma capacidade redentora 

do real, pode revelar e alargar limites do próprio visível e enfatizar aspectos, tirando 

partido através de angulações, afastamentos, aproximações, iluminações, 

regulagens de abertura e diafragma, variados tipos de lentes etc. Fotografia é 

vestígio, mas também revelação.  



 
O Olhar Reinventado  

O escritor ítalo Calvino apresenta em sua obra Seis Propostas para o Próximo 

Milênio, o conceito de visibilidade dentro do universo do imaginativo. São as visões 

da mente, que não passam através dos sentidos. São as visões de olhos fechados, 

que nos fazem pensar por imagens. O pensamento por imagem é essencial na 

criação fotográfica. 

Para Brissac Peixoto, “quando estamos diante de algo intolerável, na 

presença de uma força muito intensa e bela que nos imobiliza e cega, descobrimos 

que algo ficou forte demais na imagem” (1996, p.32). Do ofuscamento do olhar 

habitual nasce a experiência do visionário. A visão é uma evidência do invisível, que 

nos fala por enigmas. O olhar visionário enxerga no visível os sinais invisíveis. Um 

fotógrafo cego como Evgen Bavcar1 pode fazer repensar toda a nossa relação com a 

fotografia, pois um cego vê o que não se pode ver - o invisível, através do vento, 

sensações e memórias. Visão dos que fecham os olhos para ver.  

...tu tens os olhos abertos à luz, mas não enxergas teus males... não tem os 
olhos da carne, mas tem os olhos do espírito e da inteligência: ele sabe. Será 
preciso então que Édipo, que tem os olhos da carne, fique cego para ter 
acesso a verdade. (SÓFOCLES Apud DURAND,1998, p.95)   

  

 

Figuras 01 e 02 – Evgen Bavcar, Fotografias, década de 1990.  

                                                

 

1 A obra do fotógrafo esloveno naturalizado francês Evgen Bavcar busca as relações 
possíveis entre a visão, a cegueira e a invisibil idade. É completamente cego dos dois 
olhos. O fotógrafo constrói as imagens através de uma relação verbal com quem enxerga as fotos. É 
através do relato dos outros que surge para ele um universo ordenado a distância. Em algumas 
ocasiões fotografa seguindo o som de vozes, instrumentos ou vento. 



 
Outra pista nos fornece ainda Brissac Peixoto nos convidando ao 

estranhamento do “olhar do estrangeiro”, como possível saída para o impasse em 

que vive a fotografia e a perda de sentido das imagens constitutivas de nossa 

identidade. Aquele que acabou de chegar, que não é do lugar, é capaz de ver aquilo 

que os que lá estavam não podem mais perceber. “Ele resgata o significado que 

tinha aquela mitologia (...) pode contar histórias simples, respeitando os detalhes, 

deixando as coisas aparecerem como são” (1988, p.363). O estrangeiro, ou aquele que 

estava ausente e retorna, pode reintroduzir a imaginação criadora e a linguagem 

onde tudo está vazio e mudo. Contra as imagens-clichês a busca das imagens 

sublimes e essenciais, que ao captarem a banalidade do cotidiano humano, lhe 

outorgue poesia.  

Ainda para Brissac Peixoto, a cultura em crise faz ainda apelo às suas 

criaturas mais sublimes para encontrar uma saída. O imaginário é uma força viva, 

que em seu universo, seres imaginários anunciam a presença de mitos que lá ainda 

habitam, buscando novos espaços de encantamento e expressão, com o potencial 

de levar ao exercício do pessoal e do subjetivo como contraponto ao simulacro. 

Assim é preciso reinventar a fotografia, repartindo novamente de suas 

origens, reintroduzindo nas imagens elementos de mistério, buscando testemunhar o 

indeterminado, o inexprimível, o intangível, algo que reside na profundidade da 

imagem, que não nos é dado como evidência, está na essência da fotografia.      

O Olhar Imaginador  

O que um imaginário quer dizer? O que um imaginário quer mostrar? 
Que cada olhar é uma imagem. Que cada imagem é um olhar. Imaginação do 
olhar. Olhar da imaginação. (...) Cada um imagina o que vê e vê o que 
imagina. Não haveria, realmente, oposição entre imaginário e tecnologia? Em 
caso afirmativo, será preciso considerar que há oposição entre o olho e a 
lente. Por enquanto, o olho contempla a lente espiar o mundo e imagina o 
que vê (...) Tudo está entremeado. A lente é tela. O Olho também. (SILVA, 
2003, p. 70).    

Fico a refletir: estaria meu olho de fotógrafa contemplando a lente espiar o 

mundo e imaginando o que ela vê? Muitas são as respostas possíveis, evidenciando 



 
um emaranhado a ser destrinchado e saboreado. Como primeiro impulso, vem uma 

resposta em contraponto, de que a lente estará revelando a mim, ao mesmo tempo                                                                                                                           

revelará o que estou a olhar, pois no exato momento do clique, busco revelar um 

mundo exterior que contenha meu mundo interior. Então pergunto: fotografar o 

mundo é também se fotografar? O artista tem que se saber “fotografado” ao 

fotografar.  

Quando perscruto meu imaginário no livre-lúdico pensar imaginador, definindo 

temas e lugares onde irei desenhar-captar imagens com minha lente-olho, sou um 

ser pleno de todas as categorias antropológicas, pois trago em mim, cultura, 

civilização e imaginário. Quando fotografo, entremeio a mim e ao outro, pessoas, 

objetos, cidades, e tudo o que possa vir a ser fotografado. Este “entremeio” creio ser 

um aspecto essencial na minha produção fotográfica. Nesse sentido faço a defesa 

de que o fotografado possa vir a “conversar” com o espectador. A fotografia funciona 

como um elo que conecta de forma bastante concreta elementos distantes. 

Sem dúvida, cada um imagina o que vê e vê o que imagina. Isto também vale 

para o leitor. Este enigma entre real e imaginário desafia o mais potente paradigma 

da fotografia, de ser a expressão do real, a testemunha de uma verdade. Este 

aspecto é bastante singular do fazer fotográfico, não me ocorre outra linguagem, 

além do cinema documental que contenha esta aspiração de ser expressão de 

“realidade”, contida em sua gênese. Esta aspiração evidentemente me re-conduz ao 

ilusório que está contido em si mesmo e passo a supor a fotografia como uma fábula 

que imagina ser real. “Ora, é exatamente esse entrechoque entre o imaginário e o 

real que o paradigma fotográfico inaugurou”. (SANTAELLA e NÖTH, 1997, p.191) 

O filósofo Vilém Flusser conceitua imaginação como a capacidade de fazer e 

decifrar imagens. Como se dá então a imaginação do olhar? A fotografia é a 

representação de um ato de percepção acompanhado de toda a memória 

iconográfica do fotógrafo e de sua visão de mundo. Isto também se aplica ao 

espectador pela forma que percebe esta imagem. “O gesto fotográfico é série de 

saltos por cima de barreiras que separam as várias regiões do espaço-tempo. É 

gesto quântico, procura saltitante”. (FLUSSER, 1985 p.39) 

Ítalo Calvino vê a imaginação como “repertório do potencial, do hipotético, de 

tudo quanto não é, nem foi e talvez não seja, mas que poderia ter sido. (...) e torna-

se indispensável a toda forma de conhecimento atingir esse golfo da multiplicidade 

potencial”. (1990, p.106-107). Ele distingue dois tipos de processos imaginativos: o que 



 
parte da palavra para chegar à imagem visiva e o que parte da imagem visiva para 

chegar à expressão verbal. O primeiro processo é quando através de um texto, 

somos levados a ver uma cena. No segundo, quando criamos mentalmente uma 

imagem, ou uma seqüência de imagens e a trazemos para o mundo das palavras. 

Eu arriscaria acrescentar a idéia de que existem processos imaginativos específicos 

dentro do universo da imagem. O que parte da imagem para a própria imagem e o 

que parte da imagem visiva para se chegar à expressão imagética através de 

recursos de representação gráfica ou virtual.     

Intuição, Pensamento e Realização   

Considero, então, o pensamento, ser também criação, que se faz numa 
arquitetura complexa, onde deve habitar o olhar de competência única do seu 
autor, ou seja, o sujeito deste olhar precisa ser convocado em sua 
complexidade desde o início do percurso (RANGEL, 2006, p. 311).    

Na instauração de uma obra, coloca Sandra Rey em seu artigo Por Uma 

Abordagem Metodológica da Pesquisa em Artes Visuais, uma primeira dimensão 

abstrata ocorre ao nível do pensamento e revela-se em forma de idéias, intuições ou 

projetos que poderão ou não ser concretizados. Num segundo plano temos a 

dimensão da prática, dos procedimentos, das interfaces, quando a obra apresenta-se 

como um enigma, pois muitas vezes o fazer leva a idéia por caminhos inesperados 

ou mesmo o inverso de nossa pretensão inicial. Em um terceiro nível, a obra em 

processo conecta-se com o conhecimento, articulando-se com conceitos e 

estabelecendo elos entre as manifestações da cultura. 

Podem-se indicar algumas fontes de onde as idéias fotográficas evoluem, mas 

com certeza muitas delas são constituídas durante o próprio trabalho – uma imagem 

aponta para a próxima – não de forma linear, mas em seu conjunto. São 

“pensamentos” ou “memórias” de imagens inseridos no universo das “não-palavras”. 

Uma imagem vista ou produzida no passado evoca a relação com a nova fotografia, 

em um poderoso processo de síntese. Sônia Rangel compreende e configura o 

processo criativo como “campo” e “método” de pesquisa para o artista pesquisador, 



 
que opera na fronteira, tanto no âmbito individual como no coletivo. Para lidar com a 

criação, “necessário se faz provocar e suportar as incertezas, não se livrar delas, 

produzir experiências de múltiplas tentativas, chegar aos limites, lidar com a sobra e 

com a sombras com o lixo e com as perdas”. (2006, p. 312).  

No processo criador das imagens a pesquisa desenvolve-se em direções 

opostas e complementares: o pensamento estruturado da consciência e um 

afrouxamento das estruturas subjetivas e inconscientes. É necessário o difícil 

exercício da razão e da sensibilidade, pois no desenvolvimento do trabalho é 

necessária a “administração de forças dialéticas operantes e constante necessidade 

de ajuste entre estes dois pólos da inteligência e psique humana” (REY, 2002, p.135). 

Para Luigi Pareyson, o ato criador é um fazer onde o aspecto realizativo é 

particularmente intensificado, unido a um aspecto inventivo. Mas esta realização para 

ser arte necessita ser inventiva e ontologicamente inovadora. A realização artística 

leva a um “cumprimento e inteireza, de modo que é uma invenção tão radical, que dá 

lugar a uma obra absolutamente original e irrepetível” (2001,p.26). A 

contemporaneidade entre execução e invenção e a co-presença de incerteza e 

orientação caracterizam o processo artístico como uma relação dialética entre forma 

formante e forma formada. Ele acrescenta que este processo criador é guiado por 

uma espécie de antecipação e de pressentimento de êxito, pelo qual a própria obra 

age antes de existir. Nesse sentido, “a forma já é ativa antes mesmo de existir” 

(1993,p.75), pois presente enquanto processo de uma atividade que a inventa no 

próprio ato que a executa, “agindo assim como formante, antes ainda de existir como 

formada, oferecendo-se às adivinhações do artista, e, por isso, solicitando seus 

eficazes presságios e dirigindo as suas operações” (2001, p.188). 

Meu processo criativo em fotografia dentro da pesquisa do tema do mito de 

Iemanjá vem acontecendo em um continuum: imaginar o que pretendo fotografar, 

fotografar, editar, conectar com imagens anteriores, imaginar, fotografar novamente 

no ano seguinte, editar, relacionar com imagens anteriores e assim sucessivamente. 

Este continuum se estabelece pela construção de um fio condutor de intricada 

elaboração mental e visual. Esta operação mental se faz visualizar pelo conjunto de 

imagens editadas e organizadas em sub-temas, fios condutores menores que irão 

constituir esta narrativa central, elaborada em anos de trabalho.   



  
O trabalho de estabelecer relações entre índices de uma história e adotar o 
sentido de mudança, na busca pela compreensão do todo, é o mesmo 
manuseio de rastros feito pelo arqueólogo, o geólogo, o historiador. No 
estabelecimento de conexões entre as diversas camadas da história, da 
gênese, conhecemos um processo marcado pela estabilidade precária de 
formas. Pois o ato criador se realiza na ação. (SALLES, 1998, p.20)  

O momento da realização das fotos em si representa sentimento de mergulho, 

total concentração e envolvimento. Procura simultânea de tema, cor, enquadramento, 

imagens significativas e bem resolvidas técnica e esteticamente. Esta procura 

sempre envolve a possibilidade de escape, de perda da cena, da percepção. É 

preciso agilidade, precisão e ao mesmo tempo, calma e imersão. A obra realizada 

dentro desta pesquisa, ocorre no ambiente das celebrações, num tempo dinâmico e 

às vezes em situações não muito propícias ao ato fotográfico. Ela vai acontecendo 

em um momento em que não tenho plena consciência do fazer, permeada por uma 

grande dose de intuição, tensionada em atenção e percepção. 

No ato de fotografar, a percepção da luz - pois fotografia é a própria luz 

encarnada em imagem – é decisiva. Mas, toda a atenção é necessária, pois ela pode 

nos cegar, nos ofuscar o olhar, quando o nosso impulso se dirige apenas à maestria, 

ao domínio técnico. Na própria fotografia temos uma pista interessante, através do 

conceito da profundidade de campo: quanto mais luz, mais precisamos fechar a íris 

do olho (ou o diafragma da câmera), obtendo um maior número de planos focados e 

maior sensação de nitidez. Enigmático ainda observar este recurso de linguagem que 

a fotografia apresenta: foca um plano e deixa os outros completamente borrados, 

quando abrimos muito nosso olho/lente.            



 
   Imaginário   

O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, 
que se mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável. (MAFFESOLI, 
s/d, p.75, Apud SILVA, 2003 p. 17).    

Meu sonho em evocar fotograficamente o mito de Iemanjá está dentro do 

espírito que Brissac Peixoto coloca como tentativa sublime de buscar dizer o que 

não pode ser dito e de representar o que não pode ser representado, a “escrita da 

descrição impossível. (...) Como podem as imagens abordar aquilo que nos escapa? 

A visão fotográfica quer assinalar a presença de um mistério, fazer falar o que não 

tem palavra”. (1996 p. 31-27). 

Para desenvolver uma pesquisa através da arte sobre uma manifestação viva 

da cultura e da religiosidade é preciso evocar a legitimidade do conhecimento 

simbólico. Gilbert Durand coloca que desde o advento e a hegemonia do 

pensamento cartesiano, o “simbolismo vai perder, em filosofia, seu direito de 

cidadania. (...) A imaginação, como, aliás, a sensação, é rejeitada por todos os 

cartesianos como a senhora do erro.” (1988, p.25). A exploração científica é tida como 

a única que tem direito ao título de conhecimento. É o regime do pensamento direto 

em detrimento da imaginação simbólica e dos modos de pensamento indireto.  

Para ele a virtude essencial do símbolo é assegurar, no seio do mistério 

pessoal, a presença da transcendência. Seu papel profundo é a confirmação de um 

sentido para uma liberdade pessoal:  

É por isso que o símbolo não pode ser explicitado: a alquimia da 
transmutação, da transfiguração simbólica só pode ser efetuada, em última 
instância, no cadinho de uma liberdade. E a força poética do símbolo define 
melhor a liberdade humana do que qualquer especulação filosófica: esta se 
obstina em ver, na liberdade, uma escolha objetiva, enquanto na experiência 
do símbolo sentimos que a liberdade é criadora de um sentido; ela é poética 
de uma transcendência no seio do assunto mais objetivo, mais engajado no 
evento concreto. Ela é o motor da simbólica. Ela é a Asa do Anjo. (1988, 
p.37)   



 
Para Durand um aspecto chave é a compreensão do conceito de ícone como 

a encarnação de uma espiritualidade concreta, em oposição às alegorias, que são 

geralmente formulações conceituais de dogmas. A arte religiosa alegórica não 

“reconduz” a uma iluminação, ela simplesmente ilustra as verdades dogmaticamente 

definidas. O funcionamento essencial do símbolo – em oposição à alegoria - é uma 

“recondução instauradora em direção a um ser que se manifesta através dessa 

imagem singular.” (1988, p. 68) 

A imaginação como função simbólica na atualidade não é mais relegada 

como uma pré-história ou uma inadequação do pensamento. Ela é a reequilibração 

da objetivação científica através da poética e se revela como um fator de 

equilibração psicossocial. Através das imagens são organizadas as estruturas 

discursivas do imaginário, por forças dinâmicas e às vezes antagônicas, que 

permitem compreender as grandes manifestações da imaginação simbólica e sua 

variação no tempo.    

Historicamente, de modo geral, duas interpretações básicas sobre o campo 

da imaginação simbólica. Em uma o símbolo é reduzido a um subproduto, um efeito, 

um sintoma e os esforços de deciframento mergulham em um passado biográfico, 

sociológico, no sentido da desmistificação. Na outra, o símbolo é amplificado, 

“deixando-se levar por sua força de integração para se ter acesso a uma espécie de 

supraconsciente vivido” (1988, p. 93), no sentido da remitificação, ou seja, recolhimento 

do sentido colecionado, vivido.  

O deciframento e a desmistificação do símbolo equivaleriam a anular os 

valores da vida diante da constatação brutal de nossa mortalidade. A imaginação 

simbólica para Durand tem como função geral a de negar eticamente o negativo e 

seu sentido primeiro é ser a mensageira da transcendência no mundo da 

encarnação e da morte. E se “tantos símbolos, tantas metáforas poéticas animam o 

espírito dos homens, não é porque, em última análise, eles são os “hormônios”2 da 

energia espiritual?” (1988, p. 97) O símbolo em sua essência  é a manifestação do 

sagrado e do valor. 

A função da imaginação e das demais estruturas do projeto imaginário então 

passa a ser uma tentativa de melhorar a situação do homem no mundo e de insurgir 

contra a morte biológica. A imaginação simbólica do ponto de vista social passa a ter 

                                                

 

2  A palavra é de Bachelard. 



 
um papel equilibrador de dinâmicas e conflitos e exprime as concepções de cada 

sociedade ou grupo. O imaginário tem um aspecto ecumênico dialético, pois permite 

que inúmeras culturas e manifestações coexistam, sem classificação de estágios ou 

aperfeiçoamento.  

Durand ainda coloca ser necessário que venhamos a contrabalançar nosso 

pensamento crítico e nossa imaginação desmistificada, através do inalienável 

“pensamento selvagem” que estende a mão fraternal da espécie ao nosso 

desamparo orgulhoso de civilizados.  

O sociólogo Michel Maffesoli defende que as categorias, conceitos e grades 

metodológicas do universo do cogito cartesiano cedem terreno às imagens, 

metáforas e conceitos provisórios para entender o aqui e o agora. Para isso, recorre 

à tradição da cultura popular que fora oculta pela lógica dominante da modernidade 

racionalista. Defende um importante papel para o mundo das imagens na sociedade 

contemporânea. Para ele, pelo fato da imagem não permitir a certeza e o dogma, 

por ser essencialmente relativa e de não pretender o absoluto é o que a coloca sob 

suspeita. O pensamento ocidental da razão pura segue a via reta da utilidade e da 

eficácia, através de aquisições diretas da verdade. A imagem, ao contrário, é aberta, 

de profundo conteúdo emocional e remete ao mundo irreal: simbólico, imaginário ou 

mítico. Apresenta assim, o conceito de imagem religada, enfatizando que esta tem o 

poder de estabelecer vínculos, relacionar dados de uma realidade e despertar 

reconhecimento coletivo. 

Segundo ele, estaríamos assistindo o ressurgimento da cultura do 

sentimento, relações que se organizam sob a ordem da proximidade, e são 

animadas pelas experiências do cotidiano, transformando o laço social em laço 

emocional, buscando reviver a idéia de tribo, como elemento novo da possibilidade 

de identificação não só pelo sangue, mas também pelas afinidades eletivas – 

preferências musicais, estilo de vestir, cultura religiosa, dentre muitas outras 

capazes de catalisar o agrupamento. Coloca que é preciso que os cientistas sociais 

encarem com seriedade a tarefa de analisar o mundo imaginal, no qual as diversas 

manifestações da imagem, do imaginário, do simbólico, ocupam um lugar de 

crescente primazia. 

Para Maffesoli o ressurgimento do mundo imaginal só pode ocorrer a partir de 

dois pontos fundantes, a retomada dos elementos arcaicos - os arquétipos, os mitos 

e a aceitação das coisas como são, insistindo na nobreza da vida cotidiana e nos 



 
sentido construído por uma sensibilidade coletiva. O mito não se conceitualiza, ele é 

portador de imagens. Na conjunção entre o estético e o religioso, o mito, ao mostrar, 

favorece o estar-junto, o sentir comum. “A imagem, que lhe serve de suporte, religa 

as pessoas entre si e religa o tempo imemorial, ainda que acentuando a vivência, 

em sua atualidade e cotidianidade.” (MAFFESOLI, 1995, p.113). 

O antropólogo Juremir Machado da Silva conceitua que o imaginário emana 

do real, estrutura-se como ideal e retorna ao real como elemento propulsor:  

Como motor, o imaginário é um sonho que realiza a realidade, uma força que 
impulsiona indivíduos ou grupos. Funciona como catalisador, estimulador e 
estruturador dos limites das práticas. O imaginário é a marca digital simbólica 
do indivíduo ou do grupo na matéria do vivido. Como reservatório, o 
imaginário é a impressão digital do ser no mundo. (SILVA, 2003 p. 12)   

No imaginário nunca há verdade, pois nele tudo é invenção, narrativa, 

seleção, bricolagem, modo de ser no mundo. No imaginário, portanto, não há 

verdadeiro e nem falso, todos os enredos são possíveis e legítimos. O imaginário é 

uma usina de mitos e seus discursos e fábulas os informam. O imaginário é a 

presença do indivíduo no inconsciente coletivo e na sua própria vida, como outro e 

como si mesmo. 

Para ele, em síntese, o imaginário é a “bacia semântica” que orienta o “trajeto 

antropológico” de cada um na “errância existencial”. O imaginário é determinado 

pela idéia de fazer parte de algo, partilhando de uma filosofia de vida, uma 

atmosfera, uma idéia de mundo na encruzilhada do racional e do não racional. O 

imaginário, o tribal, retira o indivíduo da solidão para inseri-lo numa atmosfera de 

partilha. Todo o imaginário é fabulação coletiva. 

O processo de compreensão acontece em função de transferências 

projetivas/identificatórias e de mediações. Compreender é sempre incerto, impreciso, 

arriscado, mas necessário. Caminho feito por um caminhante, que precisa saber 

quem é o outro e a ele dar voz:  

O pesquisador do imaginário mergulha na bacia semântica do outro e trilha o 
seu próprio trajeto antropológico, na contramão das verdades de acostamento 
e das certezas de retrovisor. Torna-se ele mesmo parte do imaginário 
repisado. (...) O imaginador imagina o imaginado através dos imaginários dos 
imaginantes. Nada, em tese, o impossibilita de imaginar-se no lugar do outro, 
fora de si, desentranhado, despido, aberto. (SILVA, 2003 p. 75) 



  
Da relação dialógica observador / ator nasce a pesquisa fotográfica. Esta 

relação nascida do estranhamento inicial passa a ser de entranhamento quando 

estou mergulhada na ação e na convivência. Minha narrativa fotográfica nasce e se 

desenvolve nesta dualidade: estranhamento / entranhamento. 

Construir narrativas baseadas em linguagem fotográfica, advindas desta 

vivência, é impregnar o trabalho com conteúdos das vozes dos personagens e do 

narrador, que darão um testemunho de uma experiência ímpar de expressão 

comunitária e religiosa. As narrativas do vivido fotografam os campos de luta e de 

interação e partilha simbólica e narram a explosão irredutível e sempre renovada da 

vida e das imagens.  

Nesta ótica, o artista pesquisador se colocando dentro da manifestação 

estudada, o processo criador acontecerá a ela imbricado. Para a compreensão do 

campo da criação dentro desta perspectiva, é bastante inspirador o trabalho de 

Cecília Salles dentro da linha da critica genética3 ao apresentar o quanto é rica a 

possibilidade de se conhecer e acompanhar processos criadores, buscando o 

movimento criativo, o gesto, o trabalho. “O olhar que focaliza a ação do artista 

reintegra, portanto, a obra a seu movimento natural” (1998, p.13). É a possibilidade de 

se olhar para os fenômenos criativos em uma perspectiva de processo.           

                                                

 

3 A crítica genética nasceu na França no final dos anos 60, mais precisamente 1968, quando por 
iniciativa de Louis Hay, o Centre National de Recherche Scinentifique reuniu uma equipe de 
pesquisadores encarregados de organizar os manuscritos do poeta alemão Heinrich Heine, que 
tinham sido recebidos pela Bibliothèque Nationale de France. No Brasil a crítica genética chegou de 
modo oficial, pelas mãos do professor Philippe Willemart no I Colóquio de Crítica Textual, acontecido 
em 1985, na Universidade de São Paulo. O Centro de Estudos de Crítica Genética da Pontifícia 
Universidade de São Paulo, do qual Cecília Salles é membro, é um grupo ligado ao Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica que ampliou o campo de estudo para além de 
manuscritos, incluindo linguagens artísticas diversificadas. 



  
NARRATIVAS DO VIVIDO  

Quem quiser aprofundar o significado e restituir as dimensões abstraídas pela 
imagem, deve permitir sua vista a vaguear por sua superfície seguindo a 
estrutura da imagem, mas também os impulsos no íntimo do observador. O 
significado decifrado por este método será, pois, resultado de síntese entre as 
duas intencionalidades. (FLUSSER, 1985 p.13)   

Experiências Fotográficas Formadoras  

A descoberta da fotografia como potente linguagem expressiva aconteceu 

para mim no início da década de 1970, quando tive a oportunidade de ver aos 

dezessete anos, uma retrospectiva bastante abrangente da obra do fotógrafo 

francês Henri Cartier-Bresson (1908-2005), no Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. Foi um impacto muito forte. Em um universo de mais de 

trezentas fotografias em preto e branco, onde países, culturas, singelos momentos 

cotidianos, dramáticos momentos históricos, mistérios orientais e especialmente 

almas humanas expostas com respeitosa e solidária intensidade, testemunhavam o 

drama humano na Terra. Desta vibrante descoberta nasce meu olhar de fotógrafa.       

            

 



 
      Figura 03 – Cartier-Bresson, Índia,1947                       Figura 04 - Cartier-Bresson, Itália,1952 

Num primeiro momento, mesmo sem câmera fotográfica, passei a realizar 

obsessivamente fotografias mentais das cenas de meu cotidiano. Experimentava 

luzes e enquadramentos, fechando um olho e circundando o outro com os dedos, 

para ter a sensação de um visor. As molduras dos olhos a que se refere o cineasta 

alemão Wim Wenders (1945) em seu depoimento no filme Janela da Alma, quando 

fala sobre sua predileção em olhar o mundo através da moldura de seus óculos.   

Este olhar fotográfico significou uma mudança de postura profunda, frente ao 

meu olhar para mundo, pois “o olhar deseja sempre mais do que lhe é dado ver” 

(Novaes, 1988, p.9). O olhar passa a ser também um exercício de busca do não 

aparente, do invisível. O ato de fotografar passou então a ser para mim a busca de 

um testemunho sensível, procurando aprofundar temas que me eram caros em um 

período tão turbulento e obscuro do momento histórico do país, a ditadura militar. 

Como contrapartida, um momento de muita efervescência intelectual, de profundo 

desejo de participação e de construção de mudanças efetivas.   

Desenvolvi então nesta época uma série de ensaios fotográficos em preto e 

branco, sendo que eu mesma processava os filmes e realizava as ampliações 

fotográficas. É um período de intensa produção, tendo realizado várias reportagens 

temáticas, exposições. Em um curto período, desenvolvi ensaios fotográficos sobre 

o sertão de Minas e Bahia através de viagem de trem e de vapor por todo o trecho 

navegável do Rio São Francisco e sobre as cidades e povoados que iriam 

desaparecer no Estado da Bahia com a construção da Barragem de Sobradinho.   

  

  

Figura 05 – Isabel Gouvêa, Sertão de Minas, 1974       Figura 06 – Isabel Gouvêa, Sertão de Minas, 1974  



 

   

 

Figura 07 – Isabel Gouvêa, Sertão da Bahia, 1976        Figura 08 – Isabel Gouvêa, Cachoeira - BA, 1974 

 

Figura 09 – Isabel Gouvêa, Cidade de Manga, Rio São Francisco, 1974 

   

 

Figura 10 – Isabel Gouvêa, Sertão da Bahia, 1976    Figura 11 – Isabel Gouvêa, Sertão da Bahia, 1976 



  
Realizei ainda neste período, em parceria com os fotógrafos paulistas João 

Musa e Sônia Lorenz, um ensaio fotográfico sobre a região amazônica através de 

viagens de barco entre Belém e Manaus pelo rio Amazonas e entre Manaus e Porto 

Velho pelo rio Madeira. O trabalho resultou na publicação do livro Amazonas – 

Palavras e Imagens de um Rio Entre Ruínas com fotos e poemas4. 

 

Figura 12 – Isabel Gouvêa, Rio Amazonas, 1975  

          

Figuras 13 e 14 – Isabel Gouvêa, Amazonas, 1975 
                                                

 

4 Amazonas – Palavras e Imagens de um Rio Entre Ruínas é um livro de produção autoral em co-
edição com a Livraria Diadorim de São Paulo, 1979. Tem a participação dos escritores amazonenses 
Milton Hatoum e Márcio de Souza.  



  

Figura 15 – Isabel Gouvêa, Família de Circo, Rondônia, 1975  

  

 

Figura 16 – Isabel Gouvêa, Circo, Rondônia, 1975  Figura 17 – Isabel Gouvêa, Circo, Rondônia, 1975  



  
Andar pelas regiões norte e nordeste com minha câmera fotográfica, 

descobrindo mundos dentro do mundo brasileiro foi um ponto de partida que acabou 

por definir a direção do meu olhar, a busca por locais e expressões culturais que eu 

considerava significativas para o Brasil e para mim e o desejo de testemunhar e 

expressar minha solidariedade e admiração por estes mundos recônditos. Susan 

Sontag diz que para os fotógrafos humanistas, “a vocação mais elevada da 

fotografia é a de explicar o homem ao homem” (1981, p.107).     

Desde o advento da fotografia, inúmeros foram e continuam sendo os 

fotógrafos que aspiram fazer um testemunho, um inventário da vida humana em 

seus mais amplos aspectos. Este sentimento tomava conta de mim nesta época, 

como se uma câmera houvesse se instalado à minha mente, aos meus olhos e às 

minhas emoções. A câmera passou então a permear a minha relação com o mundo.   

Muitos foram os fotógrafos com os quais dialoguei neste período. Havia uma 

troca muito intensa entre os fotógrafos paulistas, estávamos sempre nos reunindo e 

mostrando nossos trabalhos, havia um hábito de se analisar e debater as propostas 

e resultados. Debates polêmicos, pois na época havia uma discussão muito intensa. 

Por um lado os que acreditavam que a fotografia tinha o papel histórico de 

testemunhar a vida humana no planeta e o papel político de revelar verdades 

encobertas e populações marginalizadas. Por outro lado, os que desenvolviam 

trabalhos centrados em pesquisas formais, buscando quebra dos parâmetros 

estabelecidos e novas formas de expressão dentro da linguagem.  

Neste período formador, o fotógrafo Carlos Moreira5 foi uma das referências 

mais marcantes para o meu trabalho. Seu processo de criação se estabelece 

inicialmente por uma atração sentida pelo que vai fotografar, depois pela cor e pela 

composição. Olha pelo visor e vê algo que não é o fato em si, mas a ficção que 

aquele fato pode sugerir. A cena então passa a ser para ele apenas o motivo 

exterior de alguma coisa na qual colocou sua subjetividade e extraiu a essência. 

Nesse momento há uma certa tensão, concentração. A imaginação fotográfica para 

                                                

 

5 Carlos Moreira, fotógrafo paulista nascido em 1936, desenvolve uma extensa e destacada obra sobre 
a cidade de São Paulo, realizando e participando de diversas exposições coletivas e individuais 
nacionais e internacionais. Distingue-se como grande educador, tendo sido professor da Escola de 
Comunicações e Artes da USP entre 1970-1990 e a partir desta data mantém o M2 Estúdio, centro de 
formação e criação em fotografia. Destaque para a Exposição: São Paulo, Dos Olhos Para Dentro, na 
Pinacoteca do Estado em janeiro de 2004, retrospectiva de sua obra sobre a cidade, quando da 
comemoração dos 450 anos.  



 
ele acompanha o fotógrafo e nele está presente o tempo todo, na observação de 

cores e formas, na memória das fotos de outros fotógrafos, no diálogo permanente 

com outros artistas.   

Para ele o ato fotográfico é também uma relação de equilíbrio, nem é o real 

exterior nem a subjetividade pura, muito bem definido por Cartier-Bresson na 

expressão “um olho vira para dentro e o outro olho vira para fora”. Nessa fusão, o 

momento do clique, após a tensão da concentração, vem o sentimento de plenitude, 

de identificação do equilíbrio e da harmonia orgânicas e sutis. Esta harmonia é o 

transbordamento do olhar interior, fluxo da sua própria energia visual, formado por 

convicções artísticas, fusão contínua entre o processo de formação do artista, com 

sua expressão espontânea. 

 

 Figura 18 – Carlos Moreira, Praça Ramos, São Paulo, 1974 

Compara ainda a atividade da fotografia com a de piloto, profissão que 

sonhou em sua adolescência. O piloto para ele é tão solitário quanto o fotógrafo e 

suas atitudes se encontram, saem do chão, ficam sobrevoando a realidade e sempre 

vivem em estado de aventura. “A fotografia é aventura. Você tem a máquina e o 

mundo inteiro para ser explorado. É como voar” 6.  

                                                

 

6 Entrevista concedida a Rosely Nakagawa. Photos – O Portal da Fotografia. São Paulo, 1996. 
Disponível em:<http://photos.uol.com.br>. Acesso em: 03 de agosto de 2004.    

http://photos.uol.com.br>


  
Este ponto de equilíbrio entre o real exterior e a subjetividade pura, referido 

por Carlos Moreira, é o ponto central de minha identificação. Em meu trabalho 

percebo que diferente da ficção buscada por ele em sua obra, busco colocar o 

fotografado em relação quase direta com o espectador. Nesta fase, desenvolvo 

muitos retratos e ao olhar as pessoas com as quais convivi durante as reportagens, 

agora no papel, paradas, com seus olhares, feições e corpos, vejo a relação estreita 

de minha expressão com a das pessoas e isto me emociona.   

Cada detalhe é um elemento que compõe a história de suas vidas: sua casa, 

sua roupa, seus objetos. O contato com cada imagem flui à primeira vista como um 

bloco que poderá vir a ser esmiuçado, como uma somatória dos elementos do 

entorno com os aspectos emocionais da pessoa fotografada, criando uma unidade: o 

retrato.   

            
Figura 19 – Isabel Gouvêa, Amazonas, 1975               Figura 20 – Isabel Gouvêa, Amazonas, 1975    



 
A carga emocional é muito forte. O sentir a outra pessoa, seu mundo interior, 

sua marca individual, o pressentir alguém pelo desenho que adquire no papel é uma 

troca subjetiva entre o fotografado, o fotógrafo e o espectador. Nesse sentido, no 

meu trabalho, o retrato busca expressar além de uma relação estética, uma relação 

humana.  

 

Figura 21 – Isabel Gouvêa, Povoado de Piri, Bahia, 1976  

Fatalmente, ao me reencontrar depois de trinta anos com estas imagens, me 

vêm perguntas: como estarão estas pessoas? Que farão? Estarão vivas? A 

fotografia parece querer ir além de captar e imortalizar momentos, lugares e em 

especial pessoas.  

Outro aspecto de meu trabalho são as paisagens, retratos de tempos e 

espaços. Retratos e paisagens são inseparáveis. Percebo o rosto humano como 

lugar de acontecimentos, tornando-se espaço de expressão e significação. Com as 

paisagens dá-se o mesmo, vejo-as como territórios de emoções e identidades, como 

“certas arquiteturas que não são o projeto, mas a própria experiência do lugar” 

(PEIXOTO 1996 p. 39). 



  

Figura 22 – Isabel Gouvêa, Povoado de Piri, Bahia, 1976   

A partir do ano de 1978, no rastro destas intensas vivências, passei a morar 

em Salvador. A região nordeste me comovia profundamente, em especial pela 

intensidade e vibração de sua cultura e pela forma como o povo se manifestava, 

com uma espontaneidade e organicidade que eu desconhecia. A cidade ainda vivia 

o reflexo da efervescência cultural do movimento tropicalista, misturada às dores e 

lutas pela sobrevivência e combate à ditadura militar e aos esforços do movimento 

negro em conquistar espaço e reconhecimento.   

O antropólogo Antonio Risério refere-se a Salvador como um “espaço geo-

cultural com uma cultura popular organizada, densa e inventiva” (2004, p.529) e que 

viveu uma experiência muito significativa na década de cinqüenta, quando uma 

vanguarda universitária européia cosmopolita se encontrou dialeticamente com a 

realidade local e a cultura popular. Neste período, segundo ele, não havia um cordão 

de isolamento entre a cultura universitária e a cultura boêmia e a vida cultural da 

cidade efervescia no campus, nos bares, na cidade.  

No final da década de sessenta, o movimento tropicalista expressou o 

processo formador vivido por seus líderes, oportunizado por este momento singular 

da universidade baiana, pela forma com que encaravam os processos culturais, pela 

abertura mental e pelo gosto para a invenção. Esta abertura mental se dava tanto 

para o experimentalismo, como para a cultura popular e a cultura de massa. Assim o 

tropicalismo chegou a uma estética essencialmente sincrética.  



  

Figura 23 – Isabel Gouvêa, Festa de Santa Luzia, Salvador, 1980  

 

Figura 24 – Isabel Gouvêa, Festa da Conceição da Praia, Salvador, 1978 



  

   

Figura 25 – Isabel Gouvêa, Festa da Conceição da Praia, Salvador, 1979  

 

Figura 26 – Isabel Gouvêa, Festa da Conceição da Praia, Salvador, 1979 



 
Quando cheguei a Salvador, vivi uma aproximação muito forte com a cultura 

popular, especialmente participando das festas de largo e do carnaval afro que 

acompanhava rigorosamente todo o calendário. Foi uma vivência intensa. A 

descoberta do candomblé, que só conhecia por literatura ou cinema. Este encontro 

profundo e constante causou uma mudança em minha visão de mundo, a 

desconstrução de velhos modelos e a ampliação de visões, concepções e 

sentimentos.   

 

Figura 27 – Isabel Gouvêa, Candomblé, Bairro do Uruguai, Salvador, 1980  

               

Figuras 28 e 29 – Isabel Gouvêa, Oferenda para Iemanjá, Bairro da Ribeira, Salvador, 1984    



  
Neste período acompanhava com entusiasmo e admiração o trabalho que a 

fotógrafa Claudia Andujar7 desenvolvia desde a década de setenta junto ao povo 

Yanomami, dramaticamente ameaçado de extinção. A maneira como se colocava 

dentro da temática, indo viver por muitos anos dentro das aldeias, fazendo de seu 

trabalho um testemunho solidário e ativo, me encantava profundamente.   

Minha identificação com a obra e os propósitos da fotógrafa é muito grande, 

pois ela coloca o fio condutor de sua trajetória como fotógrafa como essencialmente 

afetivo. Diz que a imagem para ela é uma forma de comunicação, de troca cultural, 

uma forma de conversar com outras pessoas e consigo mesma. A fotografia é o 

coroamento de um método de comunicação e convívio muito particular:  

Fotografo os Yanomani há mais de vinte anos. Tenho um acervo de vários 
milhares de negativos, que considero uma mina repleta de imagens (...) 
Fotografei dezenas de vezes festas e rituais, inclusive a pedido deles, 
interpretando seus transes e sonhos após eles próprios terem me contado 
seus encontros com os espíritos da natureza, em seus transes xamânicos, 
expressão essencial de sua cultura. Quando lhes mostrei as imagens 
resultantes, perceberam de imediato o propósito dos recursos visuais que 
adotei, enquanto o público em geral sempre se mostrava surpreso e 
indagava: Como fez? (...) Busquei com o meu trabalho fotográfico, a 
construção de um espaço poético em torno de um povo ameaçado. 
(ANDUJAR, 2005, p.167)   

     

 

Figuras 30 e 31 – Cláudia Andujar, Índios Yanomami, década de 1970. 

                                                

 

7 Cláudia Andujar, nascida na Romênia em 1931 e naturalizada brasileira, na década de 1960 
participou junto com George Love e Maureen Bissiliat da implantação da revista Realidade, marco do 
desenvolvimento da Fotografia Brasileira e foi a primeira curadora de fotografia do Museu de Arte de 
São Paulo, na década de 1970. Vem desenvolvendo extensa obra criativa, com destaque para o 
registro fotográfico do povo Yanomami, aliado ao seu ativismo poético - político em prol da proteção e 
possibilidade de sobrevivência deste grupo.  



 
Pesquisando o Mito de Iemanjá  

Imagens, tais como os textos, são artefatos culturais. O uso de imagens 
acrescenta novas dimensões à interpretação da história cultural, permitindo 
aprofundar a compreensão do universo simbólico, que se exprime em 
sistemas de atitudes por vezes muito sutis. O uso de imagens contribui para 
captar e transmitir o que não é imediatamente transmissível no plano 
lingüístico (...) Não é mais aceitável a idéia de relegar a imagem a segundo 
plano nas análises dos fenômenos sociais e culturais. (NOVAES, 2005, 
p.110)    

A função imaginativa do olhar fotográfico em conjunção com o encantamento 

advindo de minha vivência com a cultura popular em Salvador, me levaram a 

realização desta pesquisa. O ponto de partida que me moveu foi o mistério. O 

estranhamento de alguém que veio de uma cultura totalmente diversa, calcada em 

lógica e razão, percebendo o sutil e indescritível sentimento se apoderando das 

pessoas, como se um invisível e poderoso ímã que a inúmeras mentes levasse para 

a beira do mar, quando da aproximação do dia da festa de Iemanjá. 

Ao iniciar a fotografar a festa de Iemanjá eu vivia um momento muito especial 

de observação, mergulho e participação nas celebrações do mito, buscando uma 

experiência a mais direta possível. Estava atenta ao que Calvino adverte que, ao 

sermos tão bombardeados por esta absurda quantidade de imagens, um verdadeiro 

dilúvio imagético, nos torna difícil distinguir quais foram nossas experiências visuais 

diretas das que vieram pelos meios, em especial a televisão e o cinema. Minha 

narrativa fotográfica, então, nasce e se desenvolve nesta dualidade: 

estranhamento/entranhamento.   

Busquei realizar uma série de imagens que evocassem o mito, que tivessem 

sintonia com a estética das manifestações e que pudessem vir a ser um testemunho, 

um conjunto que celebrasse a potência e a inerência desta devoção dentro do 

espírito da cidade. Iniciei a pesquisa de forma sistemática no ano de 1993, 

fotografando a festa do Rio Vermelho com constância e continuidade. Nos anos 

seguintes acompanhei de forma esparsa, algumas celebrações nos bairros do 

Nordeste de Amaralina, Jardim de Alá, Boca Rio e Praia de Buraquinho que 

aconteceram entre janeiro e fevereiro de cada ano. A partir do ano de 2002 venho 

também sistematicamente acompanhando a festa de Iemanjá do dia 3 de fevereiro 

que acontece no povoado de Amoreiras, na Ilha de Itaparica.  



 

       
Figuras 32 e 33 – Isabel Gouvêa, Oferenda para Iemanjá, Bairro da Boca do Rio, Salvador, 2002  

No ano de 2007 documentei a festa de Iemanjá da cidade de Cachoeira no 

recôncavo baiano, como um desdobramento da pesquisa.  

       
Figuras 34 e 35 – Isabel Gouvêa, Oferenda para Iemanjá, Cachoeira, Bahia, 2007 

 

                 Figura 36 – Isabel Gouvêa, Oferenda para Iemanjá, Cachoeira, Bahia, 2007 



 
Por ser um universo de imagens muito amplo, para o âmbito desta 

dissertação irei focar os trabalhos fotográficos desenvolvidos nos bairro do Rio 

Vermelho e na Ilha de Itaparica. 

 

          Figura 37 – Mapa identificando os locais da pesquisa: Bairro do Rio Vermelho em Salvador 
                             e Praia de Amoreiras na Ilha de Itaparica   

No período de 1993 a 2002, o trabalho fotográfico desta pesquisa foi 

desenvolvido através da fotografia analógica com a utilização de filmes negativos 

coloridos. Anteriormente, nas décadas de 70 e 80, o meu trabalho autoral havia sido 

realizado em negativo preto e branco, sendo que o processamento dos filmes e 

papéis em laboratório era realizado por mim, tendo neste período me dedicado muito 

à pesquisa e ao aperfeiçoamento técnico em fotografia preto e branco.  

Porém, a partir dos meados da década de 1980, minha atuação como 

fotógrafa profissional começa a ser demandada pela produção em fotografia colorida. 

Na década de 90, quando iniciei este trabalho sistemático na festa do Rio Vermelho, 

eu já havia adquirido certa desenvoltura técnica com a fotografia colorida, em 

especial com a experiência intensa que vinha obtendo como fotógrafa especializada 

em dança, junto ao Balé do Teatro Castro Alves em Salvador8.  

                                                

 

8 Trabalho como fotógrafa do setor de Multimeios, desde o ano de 1986 até o momento, 
documentando a programação artística e em especial produzindo imagens junto à Companhia de 
Dança do Teatro.  



  
A partir do ano de 2003 passei a realizar as fotos dentro da tecnologia digital, 

que exigiu o desenvolvimento de novas práticas fotográficas e de ordenamento e 

tratamento do acervo.  

A pesquisa de campo se deu através da participação durante quinze anos, 

fotografando, observando, refletindo, imaginando, vivenciando, etc. as festas 

públicas de Iemanjá do Rio Vermelho e durante cinco anos as festas da Praia de 

Amoreiras na Ilha de Itaparica. Pela utilização de técnicas de pesquisa participativa, 

através de entrevistas, conversas, visitas em domicílio e terreiros juntamente com as 

fotografias realizadas, busquei dar voz aos sujeitos envolvidos nas celebrações do 

mito. 

Durante os anos que fotografei a festa, fui conhecendo espontaneamente 

várias pessoas que participam da organização da festa ou das cerimônias religiosas. 

Muitas vezes eu levava fotos do ano anterior para aqueles a quem mais me 

aproximava, em especial, Mãe Aíce do Terreiro Odé Mirim de Oxossi do Engenho 

Velho da Federação, que nos últimos anos tem sido a responsável pelos rituais da 

festa junto à Colônia dos pescadores do bairro do Rio Vermelho.  

Na Praia de Amoreiras, na Ilha de Itaparica, houve um movimento similar, 

pois também levei fotos para pai Lídio do Terreiro Ile Ashé Babá Ominguian de São 

João de Manguinhos que promove a festa na praia de Amoreiras. A constância de 

minha presença, o fato de eu partilhar o resultado de meu trabalho, demonstrar 

carinho e consideração por eles, foi criando laços de camaradagem e respeito e 

cada vez mais minha presença começou a ser encarada com naturalidade.   

Nos dois últimos anos, desenvolvendo uma maior sistematização da pesquisa 

dentro da proposta do mestrado em Artes Visuais, passei a realizar entrevistas 

livres, com pescadores, com os organizadores da festa e alguns familiares, 

buscando informações mais elaboradas. Foi realizado um roteiro livre, contendo as 

informações ou temas a serem procurados nas conversas. (Anexo 1)  

Minha busca ao pesquisar dentro do campo do imaginário das celebrações de 

Iemanjá junto a comunidades místicas era de captar, narrar a fluência, o cotidiano, o 

extraordinário e a complexidade do vivido. O fio condutor foi a minha intuição, minha 

observação e meu processo criativo como fotógrafa.     



 
A Festa do Rio Vermelho  

O narrador – pois este é o verdadeiro papel do pesquisador de imaginários – 
narra “desde de dentro”. Trata-se de um narrador implicado, mas não 
onisciente. Narra o pouco que sabe. (SILVA, 2003, p.83)   

Meu estranhamento inicial ao ter contato com as festas públicas de Iemanjá, 

em especial a do Presente de Iemanjá da Colônia de Pesca do Rio Vermelho, foi 

entremeado de encantamento, fascínio e mistério. Nos primeiros anos como 

moradora de Salvador, fiquei bastante impressionada e intrigada com a imensa e 

indiscriminada sintonia das pessoas em relação às cerimônias do dia 2 de fevereiro. 

Percebia que nos dias precedentes, crescia uma espécie de expectativa, um preparo 

de ordem devocional nos mais variados tipos de pessoas.  

Vivi uma experiência muito marcante, na véspera da festa, com uma colega 

de trabalho. Uma senhora branca, católica, de classe média e com valores bastante 

conservadores, solicitou ao motorista que comprasse uma cesta de flores. Quando o 

arranjo chegou, ali no ambiente de trabalho, no meio de várias pessoas, a senhora 

pegou um pequeno papel para escrever uma mensagem para Iemanjá. Ficou em 

silêncio por muito tempo, concentrada, apertando o papel entre as mãos. Depois 

começou a escrever muito emocionada, com a cabeça baixa, próxima ao papel 

como se murmurasse algo profundo e secreto. Vagarosamente, com muita contrição 

dobrou, guardou a mensagem dentro de um pequeno envelope, o beijou e o 

escondeu no meio das flores. Depois voltou o olhar para o motorista que, juntamente 

com todos os outros colegas, havia assistido a cena em total silencio e naturalidade 

e fez para ele uma romaria de pedidos e recomendações para que ele não deixasse 

de ir levar a cesta lá no Rio Vermelho e colocar a oferenda no barracão dos 

presentes, pois ela não poderia ir. Depois que o motorista saiu, total sentimento de 

normalidade, nem sequer uma troca de olhares entre as pessoas. Apenas eu, 

troquei olhares comigo mesma. 

Confesso que isto despertou o desejo de compreender, para mim, tamanho 

mistério. Estava intrigada, pois acreditava até então que apenas os pescadores, o 

povo de candomblé e seus pares é que se vinculavam espiritualmente à Iemanjá.  

Eu achava que a participação das demais classes sociais se dava apenas ao 



 
aspecto lúdico/social. Descobria algo novo para mim, algo que não cabia nas 

categorias culturais e religiosas que trazia comigo até então.  

A Festa do Rio Vermelho acontece todos os anos no dia 02 de fevereiro faz 

parte do “principal ciclo festivo da capital da Bahia: o que começa nos primeiros dias 

de dezembro e se fecha com o carnaval (...), as chamadas festas de largo9” (SERRA, 

1999, p.55). Esta festa se destaca das demais por ser a única centrada em um culto 

afro-brasileiro, voltada a celebrar um Orixá, uma divindade negra. Apesar de ser 

celebrada ao lado de uma igreja católica, esta permanece fechada e com ela não 

existe nenhum tipo de comunicação. Na verdade, nos últimos anos, a Igreja de 

Senhora Santana, a nova e grande, que fica exatamente na beira-mar, ao lado da 

Casa do Peso e do Barracão dos Presentes, permanece fechada e protegida por 

tapumes por alguns dias no período da festa. Mas na sua origem, tudo foi bastante 

diverso.   

A Festa Começa como Senhora Santana   

O conhecimento do processo formador da festa do Rio Vermelho é bastante 

significativo como embasamento para uma reflexão sobre a potência do imaginário e 

a compreensão do atual significado da festa.  

A origem da festa do Rio Vermelho nos remete a uma lenda que é contada de 

várias formas, como podemos observar nos depoimentos colhidos pela equipe do 

                                                

 

9 O ciclo de Festas de Largo de Salvador, compreende atualmente, basicamente, as festas de Santa 
Bárbara (4 de dezembro), Conceição da Praia (8 de dezembro), Nosso Senhor dos Navegantes (1º 
de janeiro), Lavagem do Bonfim (janeiro-data móvel) e Rio Vermelho–Iemanjá (2 de fevereiro). 
Entremeadas acontecem algumas festas hoje com menor participação, como Santa Luzia, São 
Lázaro, Lapinha, Itapoã e outras. As festas de largo são celebrações que acontecem em espaços 
públicos, geralmente praças, vinculadas a sítios de igrejas católicas correspondentes às santidades a 
serem celebradas dentro do calendário. Segundo o antropólogo Ordep Serra, tipologicamente, elas 
correspondem ao modelo das velhas celebrações católicas populares, realizadas em dias de santos, 
em centros urbanos, com grande concentração de povo e intensa movimentação comercial e lúdica. 
Uma característica importante das festas de largo baianas, segundo o autor, vem a ser o sincretismo 
que as afeta: são realizadas, interpretadas e vividas de diferentes perspectivas religiosas, gerando 
uma complexidade simbólica. As festas são definidas por um rito sagrado sincrético, agregado por 
uma programação festiva para estrito divertimento e apresentam um aspecto essencial: a fusão entre 
o sagrado e o profano expresso por sentimentos e atitudes, à primeira vista díspares, como respeito, 
denso amor e contrição pelo Santo, misturado com a vontade de foliar, dançar, namorar, comer, 
divertir-se... O autor nos alerta que o profano só tem sentido em uma perspectiva religiosa, na medida 
em que estas duas categorias estão dispostas em estreita correlação. “Aquele para quem não há 
nada sagrado, nada pode considerar profano”. (1999, p.53) 



 
Projeto História dos Bairros de Salvador10 durante o ano de 1984. Vários depoentes 

narram que a devoção a Senhora Santana nasceu de um acontecimento marcante 

ocorrido no século XIX.  

Nesta época o Rio Vermelho era bastante isolado da cidade, com poucas e 

humildes casas onde vivia um povo simples, composto na maioria por pescadores. 

Contam que um dia, alguns afirmam que era um dia de domingo, muitos pescadores 

estavam reunidos conversando, quando apareceu uma senhora muito idosa que 

ninguém conhecia e os advertiu que estava chegando uma tropa do governo e que 

eles deveriam fugir em suas jangadas para o alto-mar. Todos seguiram a sua 

orientação e do alto-mar puderam assistir à cena quando momentos depois a tropa 

chegou, vasculhou tudo e se retirou sem encontrar nenhum homem. Todos voltaram 

a salvo.  

As versões apenas divergem sobre o motivo para esta tropa ter estado no 

local. Uns dizem que foi na época da Guerra da Independência, que eram os 

portugueses fazendo represálias contra os brasileiros e que neste período, quase 

todos os moradores do Rio Vermelho tiveram que se retirar por muitos meses, indo 

alguns para a Pituba e outros para Itapoã. Outros dizem que eram tropas buscando 

homens para a Guerra de Canudos e outros que era para a Guerra do Paraguay. 

Bem, por qual dos motivos tenha sido, o importante foi que todos se salvaram pelo 

aviso dado pela velha senhora. Quando se sentiram seguros e gratos, atribuíram 

que se tratava de Senhora Santana, a mãe da Virgem Maria, a avó de Jesus Cristo 

que os havia salvado. Nasce então uma profunda devoção pela santa e ela passa a 

ser a padroeira do local.  

A historiadora Edilece Couto, em sua tese de doutorado Tempo de Festas: 

Homenagem a Santa Bárbara, N.S. da Conceição e Santana em Salvador (1860-

1940), diz que a devoção se iniciou através da Romaria dos Jangadeiros em 1832.  

                                                

 

10 O Projeto História dos Bairros de Salvador foi desenvolvido por uma equipe da Fundação Cultural 
do Estado da Bahia durante a década de 1980, coordenada inicialmente pela historiadora Tânia 
Penido Monteiro. Utilizando a técnica da História Oral, a equipe levantou através de entrevistas 
gravadas, levantamento, reprodução e produção fotográfica e pesquisa em bibliotecas e arquivos a 
memória de alguns bairros de Salvador, entre eles o Rio Vermelho. Duas publicações deste projeto 
forneceram muitas informações para o conhecimento das origens e mudanças da festa de Iemanjá: a 
revista Rio Vermelho, realizada em 2004 e publicada em 2007 e o livro Rio Vermelho e suas 
Tradições contemplando as memórias do pintor e pescador Licídio Lopes, já falecido, morador e 
amante do bairro, contendo minuciosas e preciosas informações sobre os festejos e inúmeros outros 
aspectos. Este livro escrito desde 1969, foi descoberto pela equipe da pesquisa e com apoio do 
escritor Jorge Amado, o livro foi publicado em 1984. Nestas duas publicações a pesquisa e a 
produção fotográfica foram de minha autoria. 



 
A historiadora faz um relato pormenorizado do histórico da festa, ao qual entremeei 

informações das memórias do pintor Lidício Lopes, completando ainda com dados 

dos depoimentos colhidos pela pesquisa do Projeto Historia dos Bairros.     

A Romaria dos Jangadeiros era quase exclusiva de pescadores e constituía-

se de um ritual que se iniciava na noite da véspera da procissão, quando percorriam 

com suas famílias, trajando as melhores roupas, todo o povoado com uma imagem 

de Santana, entoando cantos e angariando donativos. Todos contribuíam cada um 

de acordo com suas posses. Quando retornavam à igreja, já era de madrugada e 

aguardavam a primeira missa. 

Após a missa, a procissão marítima com jangadas enfeitadas e com muitos 

fiéis, que se dirigia à Pituba até a igreja de Nossa Senhora da Luz, onde se 

encontravam com jangadeiros que vinham de outros locais, como Amaralina, 

Armação e até Itapoã. Depois todos se dirigiam novamente para o Rio Vermelho e a 

procissão por terra caminhava pelo povoado até chegar na igreja. Depois começam 

os festejos com danças e demais manifestações. Era chamada a Festa das 

Jangadas. 

No período de 1823 a 1860, a igreja e a festa eram organizadas e conduzidas 

pela Irmandade dos Pescadores, não havia um padre permanente. Neste período foi 

marcante a intensidade da devoção dos moradores pela santa e a procissão se 

fortalecia a cada ano. As casas, por mais humildes que fossem, construíam 

avarandados de palha para receber os parentes e amigos e a fama da festa crescia.  

Um ponto interessante é a data escolhida para a devoção, pois pelo 

calendário católico a data oficial para celebrar Senhora Santana é o dia 26 de julho. 

Os pescadores, alegando corresponder ao domingo em que a velha senhora 

apareceu para alertar os pescadores, definiram uma data móvel, sempre um 

domingo antes do entrudo11.  

                                                

 

11 Festa popular de tradição portuguesa bastante rústica que precedia a quaresma. No entrudo, 
apenas uma brincadeira, não havia música nem dança. Destacavam-se jogar água, farinha, tinta e os 
limões-de-cheiro - pequenos objetos com a forma e o tamanho de uma laranja, feitos de cera fina, 
com água suja e outras impurezas dentro, quase sempre urina humana. No Brasil, apesar de 
intensamente reprimido, e posteriormente proibido pela polícia, o entrudo tinha acolhida não apenas 
entre as classes populares. O entrudo caiu em declínio no início do século XX a partir de 
transformações introduzidas pelos cordões carnavalescos, cedendo lugar ao confete, à serpentina e 
ao lança-perfume.  Dicionário Cravo Albim da Música Popular Brasileira. Rio de Janeiro, 2001. 
Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br>. Acesso em: 02 set. 2007  

http://www.dicionariompb.com.br>


 
A partir de 1860, com a melhoria do sistema de transporte pela construção de 

linhas de bonde, o povoado começa aos poucos a se integrar na cidade e começam 

a chegar famílias abastadas e de classe média para os veraneios anuais. Isto vai 

mudando a fisionomia do bairro, da festa e das relações. Aos poucos os novos 

moradores temporários começam a participar da organização da festa e vão 

introduzindo novos elementos.  

Com o passar do tempo, as festividades para Senhora Santana começam a 

acontecer desde os domingos de dezembro, com quermesses, jogos e outros 

atrativos e vão evoluindo até o ápice da festa, um domingo antes do carnaval. Uma 

semana antes do domingo da procissão, desfilava pelo bairro o bando anunciador 

com o edital de tudo que iria acontecer durante a festa. Este evento acabou tomando 

uma grande proporção, passando a ser um pré-carnaval. As pessoas de fora que 

vinham para participar, na sua maioria ficava para a programação da semana toda.  

Na quinta-feira era realizada a lavagem da Igreja de Santana que mobilizava 

a todos, neste dia ninguém trabalhava. O largo ficava todo enfeitado, forma-se um 

cortejo com cargueiros12 e mulheres com latas de água nas cabeças para buscarem 

água nas fontes do bairro. Os barris e as lata eram pintadas com cores variadas e 

eram enfeitadas com fitas e flores e o ritual da lavagem da igreja durava o dia todo. 

No sábado acontecia a Romaria dos Jangadeiros, nos mesmos moldes de 

sua origem, só que com muito mais gente participando. No domingo acontecia a 

procissão marítima13 e na volta no final da tarde a intensidade da festa passa a ser 

muito forte, com inúmeras coisas acontecendo concomitantemente, tanto na orla, 

como nas casas das famílias. O povo festejava, cantava e dançava até altas horas. 

Na Segunda-Feira Gorda pela manhã saíam os blocos e iam cantando de 

casa em casa, sempre com muita fartura de comida, pois todo mundo se virava para 

não passar vergonha em não ter o que oferecer. Pela tarde acontecia a procissão de 

Nossa Senhora do Parto, quando em especial as mulheres participavam. Pela noite 

a festa continuava e sempre tinha muita capoeira. Por um longo período, conta o 

                                                

 

12 Na época não havia água encanada, os cargueiros eram homens que utilizavam jegues ou mulas 
com uma canga com quatro barris para transportar e fornecer água para a população mediante 
pagamento. Na lavagem da igreja, trabalhavam voluntariamente.  
13 O antropólogo Armando Vallado indica que Nina Rodrigues faz uma referência em 1896, “quando 
descreve o presente de Iemanjá sendo levado às águas na praia do Rio Vermelho e no dique do 
Tororó, em pequenos barcos de pescadores, em ruidosa procissão”. (VALLADO, 2002, p.164) 



 
pintor Licídio Lopes, mestre Bimba, que morava no Nordeste de Amaralina, 

participava das rodas. 

Na terça-feira acontecia o ultimo ritual, uma romaria até as casas daqueles 

que seriam os organizadores da festa no ano seguinte, com a entrega de ramos 

simbolizando a missão que teriam de realizar.  

A programação incluía inúmeras atividades, algumas de caráter local e de 

origem popular e outras que vieram com os forasteiros. Havia por um lado, ranchos, 

ternos de reis, cheganças, batuques, capoeira, samba de roda, cantorias, blocos de 

músicos, etc. coexistindo com desfiles, vários tipos de concursos com venda de rifas 

(a mulher mais bonita, o homem mais feio...), bandos anunciadores, carros 

alegóricos, banho de mar à fantasia, jogos, etc. Houve um período que a romaria de 

jangadas, passou a ser corrida de jangadas. A festa foi cada vez mais se 

carnavalizando, atraindo mais gente de várias regiões da cidade e o aspecto 

religioso foi se retraindo.     

A Ruptura  

Em 1913 foi criada oficialmente a paróquia de Santana. Nesta época alguns 

veranistas começam a fixar residência no bairro que aos poucos vai se integrando à 

cidade. Os pescadores já estavam perdendo espaço e importância na organização 

da festa e da própria igreja e percebem que seriam constantemente supervisionados 

por um padre. Começam a surgir desentendimentos entre a comunidade e o clero. 

Até então a pequena Casa do Peso, local de guarda dos apetrechos de pesca, 

balança e venda do peixe, ficava encostada à pequena igreja do Largo de Santana e 

os pescadores pagavam uma espécie de dízimo por isto.   

Em 1919 começam a questionar esta situação, pois achavam que somente 

eles eram responsáveis pela manutenção da igreja, rompem com o padre e se 

retiram da Casa do Peso. Conseguem uma doação de um terreno da marinha ao 

lado do antigo fortim e lá constroem uma outra no local onde permanece até hoje, na 

beira do mar. Em 1924 acontece um segundo conflito. Neste ano a pescaria não 

estava bem e os pescadores estavam muito angustiados, passando necessidades. 

Por sugestão de várias pessoas, resolveram então fazer um presente coletivo forte 



 
para a Mãe d’Água, pois até então, as oferendas a ela eram realizadas 

individualmente, discretamente, sem datas definidas14. 

Neste ano então resolveram mandar rezar uma missa pela manhã e pela 

tarde partiram para o alto-mar para oferecer um presente em uma caixa de papelão. 

Começaram os comentários que o ritual não estava correto e então solicitaram no 

ano seguinte, os serviços da mãe-de-santo Júlia Bugã15 do Terreiro Língua de Vaca, 

próximo ao Gantois, que entendia dos preceitos africanos: balaio grande, talha de 

barro, flores e fitas nas cores do Orixá, brancas e azuis. O balaio grande ficou na 

Casa do Peso recebendo as oferendas dos que chegavam e pela tarde, foi levado 

ao alto-mar por um grupo de jangadas, revivendo a procissão.  

Mas o grande conflito acontece em 1930, quando o padre de plantão se 

recusa a celebrar a missa matinal, sabendo que pela tarde teria a oferenda para a 

Mãe d’Água. Muitas negociações e o padre enfim resolve celebrar, só que os 

pescadores ficam extremamente ofendidos pelo sermão, quando foram chamados 

de “ignorantes” por homenagearem uma mulher com rabo de peixe. A partir de 

então, os pescadores passam a assumir o culto sem a presença da igreja. 

O pintor Licídio Lopes em seu depoimento fala que com o progresso os 

brancos foram tomando a festa e tudo foi ficando sem graça. Parou de ter a lavagem 

da igreja, a romaria das jangadas e a procissão. “Os pescadores ficaram sem nada, 

só com a sua fé”. Ele conta que nesta época os pescadores comentavam com 

preocupação, que várias festas estavam acabando como a de Nossa Senhora dos 

Mares de Amaralina e a festa religiosa da Barra e que não queriam que o mesmo 

acontecesse no Rio Vermelho.  

A partir desta ruptura, os pescadores formam uma comissão com cinco 

membros e passam a organizar a festa nos preceitos do candomblé. Licídio Lopes 

indica que foi o pescador Alípio Capenga quem sugeriu a data de 2 de Fevereiro, por 
                                                

 

14 As oferendas para Iemanjá eram colocadas em uma gruta que ficava nas pedras, atrás do atual 
Morro da Sereia, entre a praia do Canzuá e Paciência. Era uma gruta muito grande, no salão cabiam 
várias pessoas em pé e tinha uma peculiaridade, no centro havia uma poça em forma de banheira 
que conservava a água doce que minava nas pedras. O nome do local era pedra da Mãe d’Água. O 
pintor Licídio Lopes narra que a Mãe d’Água ou a Sereia, depois que tomava banho de água doce, 
ficava sentada na pedra penteando os longos cabelos. A gruta da Sereia foi destruída por uma 
pedreira, durante a década de 1920, para utilização como material de construção.  
15 A casa de mãe Júlia Bugã, da nação Ijexá, ficava onde hoje está situado o Instituto Médico-Legal 
Nina Rodrigues e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), no Vale dos Barris. Na década de 1940, 
de lá partia a procissão formada por sacerdotisas, tocando pequenos tambores chamados de 
ilubadami, além de uma cabaça totalmente preparada para a música: o xequerê, em direção ao 
Gantois.                       Secretaria de Cultura. Salvador, 2007. Disponível em: 
<http://www.cultura.ba.gov.br/noticias>. Acesso em 10 set. 2007. 

http://www.cultura.ba.gov.br/noticias>


 
ser dia de Nossa Senhora das Candeias. A mãe-de-santo Júlia Bugã continuou 

como responsável pelos preceitos, sucedida depois por Emília. Na década de 1960, 

quem estava encarregada era Catita do Terreiro do Engenho Velho da Federação, 

mas aconteceu um atrito e a partir de 1968 foi acertado com Cipriano, filho de 

Manoel do Bogum. Neste período o pescador encarregado pela festa era Flaviano, 

que inovou muito, introduzindo elementos mais grandiosos no presente principal, 

grandes esculturas de peixe, talhas com ornamentações mais elaboradas, etc. 

Como tinha um bom relacionamento com o Departamento de Turismo, consegue em 

1969 a compra e a instalação do pedestal e da sereia pelo escultor Manoel Bonfim. 

Nesta época a festa passa a ter muito prestígio e uma enorme afluência de pessoas 

de vários locais.  

A partir de então a festa de Senhora Santana foi transferida para o dia 26 de 

julho, a data oficial da santa, comemorada pela paróquia da igreja.    

O Espírito Civilizador   

O período de 1889 a 1939 foi de consolidação da Reforma Católica, entre a 

proclamação da República a realização do Concílio Plenário Brasileiro sob a 

coordenação direta da Cúria de Roma. 

O efeito desta Reforma na festa de Senhora Santana, segundo a historiadora 

Edilece Couto, se fez sentir na medida em que o clero, a partir de 1913, com a 

oficialização da paróquia do Rio Vermelho, passa a se desagradar dos aspectos 

carnavalizados da festa. Várias atividades sobre as quais tinham ingerência 

começam a ser desativadas e outras, em especial as brincadeiras patrocinadas 

pelos veranistas, como bando anunciador, banhos de mar à fantasia, batalhas de 

confete e lança-perfume, concursos de beleza, são tolerados. Mas os rituais dos 

pescadores para Mãe d’Água não, por serem vinculados ao candomblé. 

Em 1939 o Concílio Plenário defende a ortodoxia. Por outro lado, neste 

período crescem em várias partes do Brasil, o candomblé e suas variações, o 

espiritismo e o protestantismo. Os terreiros em Salvador começam a se expandir e a 

se fortalecer como espaço religioso e de identidade. Foram anos cruciais de conflito 

com a igreja, com a imprensa e a sociedade civil.  



 
Edilece Couto analisa que os jornais baianos da época passam a publicar 

sistematicamente relatos das diligências policiais aos candomblés de Salvador, 

refletindo a preocupação do clero, das autoridades civis e da própria imprensa, que 

na época estava imbuída do espírito “civilizador”. A elite estava empenhada em 

modernizar a cidade, nos aspectos arquitetônicos, higiênicos e nos costumes. 

Queria se livrar da barbárie e do atraso da época colonial.  

Os higienistas combatiam a venda dos alimentos nas ruas, outros o exercício 

ilegal da medicina e o cárcere privado e a promiscuidade que o candomblé submetia 

seus adeptos, sem falar do barulho infernal dos batuques, comparado a um 

ambiente de manicômio. “Os civilizados acreditavam que a sociedade baiana 

precisava passar por um processo de branqueamento”. (COUTO, 2004, p. 191) Passam 

então a noticiar com ênfase, as festas católicas da elite e silenciam as que são 

organizadas pelo povo.   

Narrando o Vivido no Rio Vermelho   

Acompanho e participo da Festa de Iemanjá, desde o início da década de 

1980. Nas primeiras vezes, tudo era um enigma, pouco pude compreender. 

Multidões nas filas dos presentes, nos rituais à beira-mar, um fluxo enorme de 

informações e novidades. Um terno sentimento de encantamento e desejo de 

conexão.  

A estrutura religiosa da festa continua muito parecida com esta que foi 

narrada pelo pintor Licídio Lopes, quando os pescadores resolveram ser 

independentes e fixar a data para 2 de fevereiro. Mas o que mudou profundamente 

desde que venho freqüentando, foi o entorno da festa.  

Os preparativos começavam vários dias antes, com a montagem das 

coloridas e tradicionais barracas artesanais de madeira, delirantemente decoradas 

com fitas e tiras de papéis coloridos, os balcões adornados com expressivas 

pinturas de temáticas populares: caboclos, florestas, paisagens, orixás, sereias. As 

mesas e os bancos caprichosamente pintados com efeitos geométricos precisos, 

obtidos através de um jogo de formas e cores criativo e diverso.  As barracas 

constituíam um precioso conjunto de arquitetura dinâmica, funcional e de uma 



 
beleza estética ímpar. A montagem delas era o anúncio da festa que estava a 

chegar. Era muito prazeroso passar por lá no final do dia e ficar andando, olhando, 

conversando e participando daquela adorável expectativa. 

Este foi o aspecto que mais mudou. Não se tem mais o sentido de 

permanência da festa, nos últimos anos ela está praticamente resumida ao dia 2 de 

fevereiro. Apenas na noite da véspera é que algumas pessoas começam a circular 

próximo ao barracão e a Casa do Peso. Hoje o que anuncia a proximidade da festa 

é a construção do barracão coberto de palha para abrigar os presentes e os rituais, 

que são iniciados uns três dias antes. As barracas e os bancos de madeira foram 

proibidos pela prefeitura de Salvador há quase dez anos e hoje são barracas 

uniformizadas e as mesas e cadeiras são de plástico, com propagandas de 

indústrias de bebidas. A ambiência da festa foi radicalmente descaracterizada. 

Nos primeiros anos, freqüentei a festa de maneira lúdica, como espectadora e 

por raras vezes fotografei. Nesta época a responsável religiosa pela festa era a mãe-

de-santo Olga Calossi, mas por timidez, não cheguei a me aproximar dela ou 

mesmo entrevistá-la. A partir de 1993 é que passei a fotografar sistematicamente, 

mas só alguns anos depois que eu me aproximei da mãe-de-santo que então 

passou a se responsabilizar pelo ritual religioso, mãe Aíce do Terreiro Odé Mirim de 

Oxossi do bairro do Engenho Velho da Federação. Mãe Aíce, em entrevista a mim 

concedida em fevereiro de 2007, diz que há aproximadamente quatorze anos, após 

a desistência de mãe Olga, por já estar idosa e muito cansada, está responsável 

pela festa. Na época foram indicados alguns nomes e por três anos seguidos os 

pescadores fizeram eleição sendo ela a escolhida, a partir de então, se mantém no 

cargo até hoje.  

Ela se diz muito cansada, pois o processo é trabalhoso e envolve uma série 

de obrigações. As preparações começam sete dias antes, arranjando as obrigações 

dos santos, as comidas dos Orixás, os sacrifícios dos animais, o balaio de Oxum e o 

balaio de Iemanjá. Os preparativos só podem ser feitos por mulheres. Existe ainda 

um aspecto que é a relação com os outros Orixás. Iemanjá é mãe de Exu, o primeiro 

presente a ser preparado é o dele. Oxum é irmã e é ciumenta, por isso antes de se 

fazer oferendas à Iemanjá é preciso agradá-la, senão nada dá certo. Todos os anos, 

na véspera, lá pelas 2 horas da madrugada, acontece um cortejo com entrega de 

oferendas para Oxum no Dique do Tororó.   



 
Conta ainda Mãe Aíce, que o presente de Iemanjá começou no ano de 1924 e 

que freqüenta a festa do Rio Vermelho desde criança e que jamais poderia imaginar 

nesse mundo que um dia seria a responsável religiosa por ela. É filha de mãe 

Arcanja de Oxum, a criadora do Terreiro Odé Mirim. Na época, há cem anos, o 

barracão era de palha de dendê e o Engenho Velho da Federação era puro mato. É 

mãe-de-santo desde os vinte anos de idade, função muito trabalhosa, que exige 

muito equilíbrio, pois o Terreiro tem mais de cem filhos-de-santo.  

Sente-se muito gratificada em ser a responsável pelos rituais da festa e que 

se apegou muito à Iemanjá, mas que aos setenta e dois anos já está muito cansada 

e que chegou a pensar em abandonar esta obrigação e passar para outra mãe-de-

santo. Conta que na hora da saída do “presente principal”16 do ano anterior ela ficou 

muito contrariada e nervosa, pois os pescadores não estão mais assumindo a tarefa 

de levá-lo até o barco. É uma responsabilidade muito grande, pois o preceito manda 

que o “presente principal” não pode ser colocado no chão de forma alguma e, como 

é muito pesado, quando faltam homens para carregar, sempre gera uma crise. Nos 

últimos anos tem sido um momento muito desgastante, tem que se contar com os 

homens que estiverem por lá e com o pessoal dos Filhos de Ghandy.  

Depois que o presente foi embarcado, conta Mãe Aíce, “eu fiquei na beira do 

mar para conversar com Ela para explicar que eu não poderia mais continuar 

comandando a festa, que estava velha e cansada, que eu A amava muito, mas, não 

poderia mais, não tinha força. Ela então me deu uma lição. Veio uma onda que me 

deu um tombo e me arrastou para o fundo. Foi uma trabalheira para os homens me 

tirarem de lá, quase que fui embora”. Com isto Mãe Aíce resolveu continuar até 

quando tiver vida, ou até quando for do querer de Iemanjá.  

Ela acha que os pescadores não estão mais tão empenhados na festa como 

antigamente. De uns três anos para cá, as coisas mudaram. Na véspera da festa, 

quando vai realizar os fundamentos da Casa do Peso, na preparação de tudo, 

                                                

 

16 O “presente principal” permanece no Barracão das Oferendas, guardado pela mãe-de-santo 
responsável, acompanhada de seus filhos-de-santo, durante toda a festa. A base do presente é uma 
caixa de madeira com um orifício por onde são colocados os bilhetes, os pedidos, jóias e as coisas 
mais importantes, fortes e secretas. Sobre a caixa é colocada uma escultura de grande tamanho, 
geralmente em forma de peixe, sereia ou cavalo marinho, acompanhada de inúmeros outros 
adereços menores, enfeites com papéis, flores, pequenas imagens de sereias, iemanjás, marujos, 
espelhos adornados, etc. No final da tarde o presente principal é levado em um pequeno cortejo pela 
família-de-santo, atravessando a multidão até a beira do mar e embarcado para ser levado em 
procissão marítima até o alto mar, em um lugar sagrado, para ser entregue a Iemanjá. Ele é 
considerado a cabeça do Presente e seu segredo em relação aos bilhetes que encerra, é inviolável.  



 
aparecem poucos pescadores. Acredita que está havendo um desentendimento 

político entre eles e o presidente da Colônia de Pesca e que isto está afetando 

muito. Mas a crença em Iemanjá continua a mesma, “todos ainda crêem muito nela, 

a Poderosa depois de Deus, a mãe de todos os Orixás, só faz o bem, a 

coordenadora do amor”. Só os que vivem no mar podem compreender o quanto é 

profunda a crença dos pescadores em Iemanjá. Lá no alto-mar a fé dos pescadores 

se expressa, pois levam o presente até o lugar dela, o lugar onde ela convive o 

tempo todo. Avalia que a festa hoje cresceu muito e que tem muita gente com fé em 

Iemanjá, a cada dia aumentando mais. 

Nestes anos em que tenho vivenciado a festa, observo que o ritual é iniciado 

com uma etapa da preparação das cerimônias tanto no Terreiro de Mãe Aíce, como 

na Colônia de Pesca. Os pescadores são responsáveis pela construção do barracão 

coberto de palha de coqueiro, para abrigar os presentes, localizado entre a Casa do 

Peso e a igreja nova de Senhora Santana. Geralmente conseguem apoio da 

prefeitura e dos órgãos de turismo para aquisição de materiais para a construção. 

Compram ainda centenas de balaios de palha na feira de São Joaquim, para 

poderem organizar os presentes. A força do crescimento da festa pode também ser 

avaliada por números. Iniciada em 1924 com um balaio, hoje são disponibilizados 

pelos pescadores, uma média de 400 balaios, fora os colocados espontaneamente 

por fiéis e por vários grupos de candomblé e umbanda.  

Na véspera, dia 1º de fevereiro, realizam a preparação do ambiente, tanto 

organizando os espaços e os balaios, como realizando os preceitos religiosos dos 

preparativos da festa, junto com mãe Aíce e seus filhos-de-santo. É sempre um 

clima de alvoroço e expectativa, em especial no final da tarde quando são 

distribuídas as camisas da comissão organizadora. Vestir a camisa, significa ser um 

pescador membro da Colônia, imbuído de autoridade como membro organizador da 

festa. Na multidão será distinguido e terá deferência. Muitas pessoas já estão se 

acercando do ambiente e já começam a deixar seus presentes.  

Ao redor, inúmeros vendedores de flores, fitas, imagens e diversos tipos de 

comida e bebida. As emissoras de TV já reservaram seus lugares nobres, com visão 

panorâmica perfeita. O ambiente está preparado e o sentimento de encantamento 

está deflagrado. Ao escrever posso sentir o cheiro das flores e da alfazema que 

começam a impregnar o ambiente no Rio Vermelho.  



 
No Terreiro Odé Mirim de Oxossi, no Engenho Velho da Federação, tudo está 

preparado. Os balaios adornados com flores e cores de Iemanjá e Oxum, as 

comidas dos Orixás preparadas e colocadas junto aos assentamentos das duas 

Santas, lindamente organizadas em um canto, rodeado de imagens e peças 

significativas. É um conjunto de objetos e cores estonteantes.  

Mãe Aíce e seus filhos estão sentados aguardando dar início à cerimônia. 

Vão chegando pessoas, todas vão cerimoniosamente saudar a Santa, algumas se 

curvam, deitam no chão, gesticulam e balbuciam emocionadas. Colocam oferendas 

e flores nos balaios e vão se colocando nas laterais do barracão, outros vão 

chegando e o ritual vai se repetindo.   

Começam os tambores e a cerimônia religiosa acontece, conduzida por mãe 

Aíce. No final alguns homens presentes, carregam o balaio de Oxum e mais 

algumas oferendas e sai o cortejo para o Dique, anunciado por fogos. Seguem em 

um pequeno caminhão, acompanhado dos carros lotados com todos os presentes, 

uns dando carona a outros. No Dique, algumas dezenas de pessoas que 

tradicionalmente acompanham a cerimônia, já estão aguardando.  

Mãe Aíce e alguns integrantes do Terreiro saem com as oferendas em dois 

pequenos barcos e realizam a cerimônia de entrega a Oxum em um ponto distante 

do lago, celebrando com outra queima de fogos. Retornam ao Terreiro no Engenho 

Velho para pegar o balaio de Iemanjá e as demais oferendas e seguem para o Rio 

Vermelho. 

Ao nascer do sol, a Alvorada. Muitas queimas de fogos quando é realizada a 

cerimônia para saudar o “presente principal” colocado no local reservado no 

Barracão das Oferendas. Mãe Aíce informa que a cada ano, é Iemanjá quem define 

o que será o presente. Neste ano de 2007 foi um cavalo marinho, atendendo ao 

pedido Dela. Muitos fiéis neste momento já se encontram no local e participam deste 

momento solene. A família-de-santo se coloca ao lado do “presente principal” e duas 

filas começam a se formar. Uma para a entrega dos presentes para serem 

abençoados pela mãe-de-santo e colocados nos balaios e a outra para entrar na 

Casa de Iemanjá, uma sala que faz parte da Casa do Peso, que tem um altar em 

forma uma pequena gruta, rodeada de conchas e as paredes adornadas com 

pinturas relativas ao fundo do mar e ao reino da sereia. Todos querem entrar e se 

ajoelhar para se benzer na água sagrada da gruta, enquanto os pescadores 



 
organizam o fluxo da fila e simultaneamente jogam perfume de alfazema em todos 

que entram no ambiente sagrado.  

A multidão vai crescendo e por todo o dia vai chegando mais e mais gente. As 

filas vão ficando imensas, às vezes alcançando vários quarteirões de distância. 

Todos carregando flores, bonecas, perfumes, sabonetes, espelhos, fitas e o 

importante para as mulheres ao chegar próximo da entrega dos presentes é lembrar 

de soltar os cabelos, para soltar os caminhos. O sol está quente, mas ninguém se 

desanima, é preciso entregar os presentes e fazer seus pedidos e agradecimentos.  

Por todo o dia, os pescadores vão levando as centenas de balaios que vão 

sendo preenchidos no Barracão e vão arrumando em um enorme tablado na beira 

do mar. Vai se formando um espetáculo cênico fantástico, um mar de flores, no meio 

de uma praia. Muitos grupos religiosos se manifestam e inúmeros rituais são 

realizados na areia. A multidão vai tomando conta de todos os espaços, na beira do 

mar e nas ruas ao redor da festa. As pessoas transitam em todos os espaços e 

acontece a alternância entre o sagrado e o profano a que se refere o antropólogo 

Ordep Serra.  

No final da tarde, a saída de um grande número de barcos, carregando os 

inúmeros balaios de oferendas. Na frente segue o barco Rio Vermelho, com os mais 

destacados membros da Colônia de Pesca, no barco do “presente principal” a 

proibição da entrada de mulheres. A procissão, com barcos de todos os tipos, se 

dirige ao alto-mar e em um local sagrado, são colocados os presentes. Se 

afundarem, é porque Iemanjá aceitou os presentes e será um ano bom de pesca e 

os pedidos serão atendidos. Se não aceitar, nem é bom pensar... 

Da terra, a multidão acompanha com o olhar, com a mente e o coração a ida 

dos barcos. O sol está baixando e na areia, os Filhos de Gandhy fazem sua 

celebração e tocam seu ijexá17 inconfundível. Aos poucos o povo vai se retirando da 

praia, alguns vão para suas casas, mas a maioria vai festejar até altas horas.   

                                                

 

17 Ijexá: aquilo que refere à cultura e ao povo iorubano, do sudoeste da Nigéria, na África. No texto se 
refere ao tipo de toque adotado pelo Afoxé Filhos de Gandhy, coerente como o pacifismo de seu 
inspirador. Com o toque e a dança mais lenta inspirados na cultura ijexá, são mais calmos do que a 
maioria dos toques de outras culturas africanas. Os Ijexás são considerados um povo que cultiva a 
calma e uma das características também é o silêncio: tradicionalmente, os ijexá, assim como o povo 
jeje, não costumam falar muito dos seus ritos e tampouco abriram muitas casas irmãs.     Secretaria 
de Cultura. Salvador, 2007. Disponível em: <http://www.cultura.ba.gov.br/noticias/na-midia/impresso>. 
Acesso em 14 set. 2007. 

http://www.cultura.ba.gov.br/noticias/na-midia/impresso>


 
A Festa de Amoreiras  

O vilarejo de Amoreiras fica localizado na Ilha de Itaparica, a maior das 56 
ilhas da Baía de Todos os Santos. A Ilha, distante 14 km de Salvador, detém mais 
de 40 km de praias, predomínio de vegetação tropical, dois centros urbanos mais 
significativos, Itaparica e Mar Grande e inúmeros vilarejos de pescadores, 
remanescentes de aldeias indígenas. Amoreiras fica na beira da praia com o 
mesmo nome e é contigua à praia de Ponta de Areia, sendo difícil saber onde 
começa uma e termina a outra.  Abriga duas significativas festas de Iemanjá, 
promovidas por dois importantes Terreiros de Candomblé da região.  

O Terreiro Omon Ilê Aboulá, fica situado no Alto da Boa Vista em Ponta de 

Areia, uma singular comunidade religiosa consagrada ao culto dos pais ancestrais, 

os Babá Egum18. No início do século XX, ficava próximo ao mar, em frente à área 

onde hoje está a Igreja de Nossa Senhora das Candeias em Amoreiras, mas a 

construção de casas próximas ao barracão, a chegada de novos moradores e 

muitos veranistas ao então quase desabitado povoado fez com que o terreiro fosse 

transferido para um lugar mais distante e reservado, o Barro Vermelho. Alguns anos 

depois, com a ajuda de mãe Senhora do Ilê Axé Opô Afonjá, que comprou o terreno, 

a casa foi transferida para outro local, batizado pela própria ialorixá de Alto da Bela 

Vista, inspirada na visão que se tem lá de cima, quando se olha para o mar. O 

Terreiro Ilê Aboulá leva o nome do Egum que tinha devoção especial de mãe 

Senhora.  

É do Alto da Bela Vista que desce todos os anos a procissão do dia 2 de 

fevereiro, levando o presente para Iemanjá. O ritual começa no dia 20 de janeiro, 

quando os fiéis descem do Aboulá em direção ao mar e, seguindo uma trilha de 

pedras, fincam em um ponto exato, uma bandeira azul clara e branca. No dia da 

festa, no período da manhã as cerimônias são restritas às pessoas da casa. Pela 

tarde, as portas são abertas ao público para a cerimônia que começam com o padê 
                                                

 

18 Nos rituais de Babá Egum os ancestrais são invocados. O Egum é a morte que volta a terra em 
forma espiritual e visível aos olhos dos vivos. Ele "nasce" através de ritos que sua comunidade 
elabora e pelas mãos dos Ojé (sacerdotes) munidos de um instrumento invocatório, um bastão 
chamado Ixã, que, quando tocado na terra por três vezes e acompanhado de palavras e gestos 
rituais, faz com que a "morte se torne vida", e o Egungum ancestral individualizado está de novo 
"vivo". Apresenta-se com uma forma corporal humana totalmente recoberta por uma roupa de tiras 
multicoloridas, que caem da parte superior da cabeça formando uma grande massa de panos, da 
qual não se vê nenhum vestígio do que é ou de quem está sob a roupa. Fala com uma voz gutural 
inumana, rouca, ou às vezes aguda, metálica e estridente - característica de egum, e que está 
relacionada com a voz do macaco marrom, chamado ijimerê na Nigéria. Os Babá-egum (pai), são 
Eguns que já tiveram os seus ritos completos e permitem, por isso, que suas roupas sejam mais 
completas e suas vozes sejam liberadas para que eles possam conversar com os vivos.                
Centro de Tradições Afro-Brasileiras. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 
<http://www.cetrab.org.br/artigo8.htm> . Acesso em 14 set. 2007 

http://www.cetrab.org.br/artigo8.htm>


 
de Exu19 e ainda no barracão, Babá Omorô Mitodô, de Iemanjá, e Babá Nilô, de 

Oxum, aparecem para agradecer e abençoar as oferendas. Na saída da procissão, 

após um foguetório, homens e mulheres seguem descendo o morro em direção ao 

vilarejo e à praia, com balaios e talhas sobre as cabeças, guiadas pelo som das 

cantigas sagradas, para serem levados ao mar. No caminho, sempre cruzam com a 

procissão de Nossa Senhora das Candeias, organizada pela igreja católica.  

Esta festa, por ser uma celebração mais voltada aos fiéis da casa e por 

acontecer na mesma data da festa do Rio Vermelho, criou uma impossibilidade da 

pesquisadora estar ao mesmo tempo em dois lugares, portanto, só foi fotografada 

uma vez, em caráter de registro. A pesquisa fotográfica mais profunda deu-se então 

fotografando de 2002 a 2007 a segunda festa, que abordo a seguir. 

A segunda Festa de Iemanjá é organizada pelo Terreiro Ile Ashé Babá 
Ominguian localizado em São João de Manguinhos que fica próximo à praia de 
Amoreiras. É uma festa pública e acontece a partir do barracão do Clube Jangada 
de Amoreiras, que é cedido pela prefeitura local. A comunidade do terreiro, tendo 
a frente o pai Lídio de Oxalá, vem organizando nos últimos vinte e seis anos, esta 
festa que acontece no dia 3 de fevereiro de cada ano. 

Inicialmente a festa acontecia em 2 de fevereiro, dia da padroeira local, 
Nossa Senhora das Candeias, juntamente com missa e procissão católicas. Narra 
Pai Lídio em entrevista concedida a mim em fevereiro de 2007, que esta festa 
existe pelo menos a cento e sessenta anos e que sua mãe, hoje com 
aproximadamente noventa anos, conta que desde criança participava desta festa 
e que era muito animada, havia “um horror de barcos na procissão marítima”. Por 
solicitação do padre, as celebrações do presente de Iemanjá foram então 
transferidas para o dia seguinte, porque “era coisa demais: preparação de 
oferendas, cortejo e saída dos barcos, além de tudo que já havia”. A partir de 
então, a festa católica e a festa do candomblé, acontecem em dias separados. 

Os primeiros presentes para Iemanjá, “segundo o que o povo diz”, narra 
Pai Lídio, foram colocados em uma tartaruga. Fizeram pequenos furos no casco e 
amarraram muitas fitas e nas fitas, amarraram sabonetes, perfumes, talco, escova 
e a colocaram no fundo do mar, próximo a duas pedras encantadas chamadas 
Mariquara e Lençóis, em que o povo sempre via Sereia e muitas coisas lindas. 
Inventaram então de colocar quinze dias antes da festa, uma bandeira no nome 
de Oxum e outra no nome de Iemanjá, as duas moças da água. Muita gente ia 
para colocar as bandeiras, soltavam foguetório e faziam muita festa lá nas pedras 
do mistério. 

Naquela época não havia a igreja, a missa era campal. Depois da missa 
para Nossa Senhora das Candeias, tinha a procissão e depois no final da tarde 
era colocado o presente na tartaruga. A festa foi crescendo, a igreja foi construída 
e aí as coisas começaram a se embolar e o padre então transferiu o presente de 
Iemanjá para o dia seguinte. Muitos pais-de-santo vieram colocar presente 

                                                

 

19  Padê de Exu é um rito propiciatório que ocorre antes de iniciar cerimônias para que Exu faça o 
papel de mensageiro na obtenção da boa vontade dos Orixás.  



 
naquela época, sua mãe colocou muitos presentes em Amoreiras quando ele era 
criança. Também vieram fazer presentes, Neve Branca, Eduardo Mangabeira, o 
finado Olegário, João de Caipó e depois veio Manoel Rufino de Souza seu pai-de-
santo, que colocou por muitos anos. Desde então, Pai Lídio ficou responsável 
juntamente com pai Rufino pelo presente e depois que este faleceu há vinte e seis 
anos, vem assumindo a festa pública, juntamente com sua comunidade de santo. 
Uma semana depois da festa, acontece novamente uma romaria para a retirada 
das bandeiras nas pedras sagradas.  

O presente específico do Terreiro Ominguian é colocado depois, em outro 
dia, geralmente pela manhã. Pai Lídio foi feito no candomblé desde criança e 
assumiu o terreiro com dezesseis anos de idade. A comunidade dele é muito 
grande, já fez mais de três mil filhos-de-santo em todo o Brasil e uma média de 
quinhentos freqüentam o Terreiro. Considera-se católico, além do candomblé, 
mandou construir há anos atrás uma capela para São João na beira da estrada, 
na entrada do Terreiro.  

Pai Lídio dá um depoimento dramático, falando das dificuldades que tem 
encontrado para poder realizar o Presente de Amoreiras, mantendo os mesmos 
moldes de qualidade e de grandeza dos anos anteriores. Não tem encontrado o 
devido apoio da prefeitura, e principalmente, o número de pessoas do local que 
contribuem com a festa diminuiu muito, pois o avanço das religiões evangélicas 
na Ilha de Itaparica, segundo ele, é imenso. Existe uma campanha ferrenha de 
evangelização e combate ao candomblé e assim, a participação do povo local, 
diminuiu significativamente. Tem se sentido muito desgastado no processo de 
preparação da festa, quando precisa adquirir muitos objetos e materiais e 
providenciar a confecção de vestuário e adereços para as bonecas. Até a 
véspera, a expectativa quanto aos recursos é imensa e aí fica tudo uma grande 
correria e as coisas não saem tão bonitas como poderiam ser.   

Narrando o Vivido em Amoreiras  

A preparação do presente acontece durante os dias que precedem a festa, 
arrumando todos os objetos, adereços e flores que serão organizados no 
barracão, desde a madrugada do dia da festa. A praça da igreja Nossa Senhora 
das Candeias fica bem próxima do clube e indica sinais da festa da padroeira 
acontecida na véspera, pela presença de algumas barracas tocando som alto e 
de vários vendedores ambulantes.  

A partir do início da tarde, começam a chegar inúmeros visitantes no barracão 
onde inúmeras bonecas vestidas de variados Orixás, talhas ornamentadas com 
sereias, pombas, peixes, muitas flores, cestos, barcos, imagens de variados 
tamanhos, uma explosiva profusão de cores e imagens. É uma primorosa 
construção cênica, um desfile em miniatura, disposto com uma disposição 
estética que lembra uma escola de samba muito vistosa. O barroco popular 
flamejante. 

As pessoas ao entrarem sempre param por um instante, pois a visão causa 

um impacto, mesmo já visto muitas vezes, é sempre surpreendente. Uns se 



 
aproximam da parte da frente do presente, uma arca onde são colocados bilhetes e 

jóias, ladeada por uma enorme sereia. Alguns colocam presentes, moedas e fazem 

um momento de reflexão, tocam nos objetos, balbuciam segredos. Outros ficam de 

longe a admirar o espetáculo.  

Vão chegando as filhas-de-santo em seus belos trajes e vão se colocando ao 

redor do barracão. Começam a namorar os objetos que irão levar em suas cabeças 

durante o cortejo. Alguns vieram de longe para participar da festa. Valdice Kaiodé, 

que vive em Salvador, freqüenta a festa há cinqüenta anos, pois o pai-de-santo dela 

era o mesmo de pai Lídio, Rufino do Beiru. Nunca mais deixou de vir, tem setenta e 

sete anos de idade e sessenta e sete anos de santo.  

Lá fora do barracão já tem muita gente, Pai Lídio e seus ajudantes ficam de lá 

para cá tomando providências o tempo todo. Está tudo preparado agora, chegam os 

atabaques, vai começar o padê de Exu. A roda se forma e a cerimônia acontece na 

frente do clube, debaixo de um sol escaldante.  

A seguir, uma por uma, as filhas-de-santo saem carregando em suas cabeças 

todas as oferendas dispostas no barracão, formando na rua uma longa fila, 

preparando o cortejo. Pai Lídio na frente vai comandando o carro de som e dando 

orientação do caminho a seguir. O cortejo se dirige para a praça e passa 

solenemente na porta da Igreja de Nossa Senhora das Candeias, faz um rodeio 

completo no largo e pega a rua da beira da praia e segue até Ponta de Areia. O 

cortejo causa uma atrapalhação no trânsito, muitas horas as coisas ficam bastante 

confusas. Em momento algum o poder público faz qualquer ação no sentido de 

permitir um melhor desenrolar do cortejo, ou garantir um espaço mais protegido ou 

adequado à natureza do evento. Por outro lado, a ausência do poder público, 

garante a autenticidade e a livre expressão cultural do evento. 

Em Ponta de Areia, o cortejo retorna até encontrar o local sagrado da 

cerimônia, na praia de Amoreiras. Quando a maré está baixa, acontece uma imensa 

roda na areia, onde os presentes todos são dispostos e acontece um novo ritual. 

Quando a maré está alta, todos ficam se apertando na beirada do barranco que dá 

na praia e os presentes vão sendo passados de mão em mão até todos serem 

embarcados.  

Os barcos saem com as oferendas para o alto-mar. Na terra ficam todos a 

olhar os barcos se afastarem e o som do batuque ir ficando cada vez mais longe, até 

desaparecer. A multidão se dispersa e aí um dos mais belos momentos. Ao cair do 



 
sol, os filhos e filhas-de-santo que não embarcaram, permanecem em seus trajes 

brancos, a olhar para o horizonte, poeticamente conectados e concentrados. Ali 

podemos perceber um poderoso fio que os liga aos barcos fora da linha da visão e 

aos presentes colocados no longínquo alto-mar, quem sabe a África sonhada.  

Ali permanecem em silêncio até a volta de todos. Na volta, a procura pelas 

notícias, saber se tudo correu bem, se o presente foi aceito.  Na praça da igreja de 

Nossa Senhora das Candeias, a festa continua. Nas barracas um pouco de 

movimento, a música tocando alto, alguns dançando.  Segundo Pai Lídio, nem de 

longe lembra a antiga agitação da festa da padroeira. E sem ir muito longe, nem de 

longe, lembra o vigor do cortejo que acabara de acontecer.  

Trajetos e Ressignificações do Mito  

Observar a trajetória das festas públicas de Iemanjá no Rio Vermelho e em 

Amoreiras é se conectar com a potência do imaginário. Conhecer a história destas 

festas é conhecer a história da expressão vitoriosa do mito como força propulsora e 

catalisadora. A imagem da Mãe d’Água / Iemanjá propiciando a conjunção entre o 

estético e o religioso, que ao se mostrar, favorece o estar-junto, o sentir comum. A 

imagem suporte que religa as pessoas entre si e ao tempo imemorial, acentuado por 

uma intensa vivência, em sua atualidade e cotidianidade. O historiador Jaime Sodré 

acredita que o desejo profundo do povo negro de Iemanjá, ao colocar os presentes 

em alto-mar, é que eles cheguem até a África. 

A força da imagem de Iemanjá revela uma aspiração, uma utopia coletiva, 

como no dizer de Maffesoli:  

Pode-se chamar de “religação” este cimento misterioso, não-lógico, não-
racional, que não é feito unicamente de momentos especiais: festas, liturgias, 
rituais, mas que mais precisamente se inscrevem no mais anódino cotidiano. 
(...) Essa coisa “arcaica” que é a necessidade de religação, a pulsão de estar 
com o outro, em suma, a atração social, retoma o primeiro plano, com seu 
cortejo de imagens agregadoras. (...) uma empatia que torna o outro, 
participante de um conjunto mais amplo, totalmente contaminado por idéias 
coletivas, emoções comuns e imagens de todos os tipos. É também isso que 
proponho de chamar de mundo imaginal. (MAFFESOLI, 1995, p. 109/110).  

O imaginário é fabricado pelo olhar interior, um sonho que realiza a realidade, 

uma força que impulsiona indivíduos e grupos, deixando sua marca simbólica no 

mundo. A festa de Iemanjá em sua ritualística tem uma peculiaridade ímpar, pois é 

um momento de reunião, de convergência de dádivas. Existe um clima bastante 



 
diverso do cotidiano apressado da cidade e da ganância consumista. É um momento 

inverso, de lentidão, de espera, de dádiva, de conexão com desejos profundos e 

com sentimentos de gratidão: 

O etnólogo Pierre Verger coloca que na África o Orixá era coletivo, referia-se 

a cidades, às vezes até Nações. Quando o escravo vinha, trazia o Orixá consigo, 

individualizado em sua sorte. No Brasil o Orixá passa a ter assento pessoal. O 

recurso adotado em eleger um Orixá como patrono do terreiro representa um 

símbolo do reagrupamento aspirado. A congregação de centenas de milhares de 

pessoas em torno da celebração do mito de Iemanjá pode representar esta força 

reagrupadora agindo em um outro continente, em uma outra situação cultural, plural, 

sincrética e amplificada.  

A figura do pescador tem um papel muito importante nesta celebração. Ele foi 

realmente quem criou a festa e é quem tem autoridade para falar em questões de 

mar, de gratidão e reverência por sua rainha. Portanto seu papel na festa, em 

especial na do Rio Vermelho, é fundamental. Ele torna-se uma espécie de 

interlocutor, de guia das pessoas que A amam e que não têm a mesma familiaridade 

e propriedade. Para a população de um modo geral, o pescador representa uma 

figura mítica, cercada de poesia, embora sua vida real seja diametralmente diversa. 

O pescador “é o símbolo do provedor de alimento, é o arrimo de família, mas é 

também o que se encanta com a sereia”. (Vallado, 2002, p.171).  No imaginário, são 

eles quem mais perto vivem e mais vínculos possuem com Iemanjá. Para os 

pescadores, louvar Iemanjá é decisivo, para que ela não os leve para o fundo do 

mar, seja benevolente e lhes dê boa pesca. Eles consideram uma obrigação saudá-

la em agradecimento pela abastança que já propiciou e que assim continue.  

Nas festas públicas aqui abordadas, coexistem duas formas de celebração.  

O povo de santo segue os preceitos, a liturgia de seus rituais. A grande massa 

segue um ritual difuso, híbrido, seguindo uma espécie de senso comum, quando 

cada qual ao seu modo se conecta com o espírito de Iemanjá. A beleza, a 

imensidão, o fascínio e o mistério do oceano propiciam a reverência e o 

encantamento. Atualmente, a maior parte dos terreiros de candomblé realiza seus 

próprios presentes, em variadas datas e locais e a eventual participação de alguns 

de seus membros na grande festa é por uma motivação de natureza mais social, 

cultural ou mesmo lúdica. Mesmo o candomblé de Amoreiras que promove a festa 

pública, realiza seu presente particular, onde os preceitos são observados com rigor.  



 
A imagem de Iemanjá para a população em geral apresenta aspectos que 

transcendem e até mesmo divergem da visão religiosa tradicional. Para o povo de 

santo, Iemanjá aparece como a figura da grande mãe, a provedora, a “coordenadora 

do amor” como fala mãe Aíce, mas também como exigente e severa, e, por vezes 

voluntariosa e misteriosa, mas sempre justa. Ela é vista como quem sempre dá 

aquilo que a pessoa merece e defende quem é vítima de contratempo. Seu Licídio 

Lopes em seu depoimento mostra conhecer seu lado colérico quando diz que “ela 

não faz graça com os que estão fora da lei”.  

Pela mitologia iorubana, Iemanjá deu a luz aos Orixás, sendo portanto sua 

mãe e consequentemente de seus descendentes míticos, os homens. Ao lado de 

Oxalá, é tida como responsável pela criação dos homens, de onde recebe a 

devoção de divina maternidade. Armando Vallado, sociólogo e pai-de-santo, 

considera que para o povo do candomblé, ela equivale ao papel que Nossa Senhora 

ocupa para os católicos.  

Originalmente na África era a Orixá da água doce, deusa do rio Ogum que 

passa pela hoje cidade de Abeocutá, na atual Nigéria. No Brasil, Oxum é a Orixá das 

águas doces, rios e lagos e Iemanjá governa as águas salgadas dos mares. São 

Orixás irmãs e como os rios deságuam no mar, Iemanjá é a suprema deusa das 

águas. Ela é a própria água, inclusive de nosso corpo. Sua beleza é forte, de mulher 

poderosa.  

O povo de candomblé tem em Iemanjá a guardiã da sanidade mental e dona 

de nossas cabeças. É ela que delega aos homens as capacidades da inteligência e 

da astúcia. O princípio da existência humana, o “ori”, é objeto de culto, do seu 

equilíbrio depende o bem-estar da pessoa. Daí a reverência a quem o protege:  

No universo do candomblé, Iemanjá governa o que há de mais importante 
para o ser humano: sua consciência. É ela quem garante sanidade, equilíbrio 
e clareza mental. Mantenedora portanto duma força importantíssima: a força 
do pensamento. Por isso reverenciamos a dona das nossas cabeças. 
(Vallado, 2002, p.201)     

Na devoção mais abrangente, o amor maternal, protetor e acolhedor de 

Iemanjá é incondicional. Ela ainda é tida como responsável por nosso destino, nossa 

felicidade, daí o imperativo de agradá-la, muitas vezes de forma apoteótica. A 

concepção mítica desta visão é bastante diversa daquela contada nas histórias 

africanas, da mulher guerreira, sensual, aquela que luta ao lado do marido Ogun em 



 
um mito, ou luta contra ele em outro, e que deixou de lado as pelejas com sua irmã 

Oxum e passou a ser benevolente com ela e ainda esqueceram daquela que 

praticou o incesto com o filho dileto Xangô ou foi vítima da tentativa de estupro por 

seu filho Orungã.20    

Na concepção popular, as características e os “defeitos” humanos são 

minimizados e mesmo para os praticantes do candomblé que conhecem os mitos 

originais, com a força da cultura e do imaginário sincrético brasileiro, acontece em 

maior ou menor grau uma ressignificação, observada, por exemplo, na descrição 

dada anteriormente por mãe Aíce ao falar sobre Iemanjá.   

O Professor Agenor Miranda Rocha, em uma entrevista concedida a Armando 

Vallado em dezembro de 1998, a coloca como a grande mãe africana do Brasil, pois 

mesmo quem não sabe seus fundamentos, ou nem passou por eles, a tem como 

mãe. Daí a grandiosidade dos cultos que todos que prestam a ela, sejam os “boris”21 

no candomblé, ou os presentes que se dão no mar. Todos que freqüentam as festas 

acabam contagiados por essa manifestação religiosa. “Não há um só brasileiro que 

não conheça Iemanjá, nem que seja somente por seu nome”. (Vallado, 2002, p.223).    

O mito de Iemanjá está ainda entrelaçado com um drama que a humanidade 

hoje carrega, a imensa preocupação com o meio ambiente, em especial com a 

questão das águas. A antropóloga cubana Lydia Cabrera apresenta o sábio 

comentário feito pelo babalorixá, também cubano, Celestino Gaytán: “Se Iemanjá o 

abandonasse, o que seria do mundo, quando lhe faltasse a água? A partir do rei ao 

mosquito, todos morreriam” (CABRERA, 2004, p.33).   

                                                

 

20 Sobre as inúmeras lendas africanas sobre os Orixás ver: VERGER, 1997; PRANDI, 2001; 
CABRERA, 2004.     
21  “Bori” é uma cerimônia pela qual se cultua a cabeça, o “ori”. Significa dar comida à cabeça.  
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