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Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia 

M E S T R A D O E M A R T E S V I S U A I S 
Linha: Processos Criativos nas Artes Visuais 
Orientadora: profª drª Sônia Rangel 
Aluna: Maria Isabel Macedo Gouvêa  

Encantamento: Evocação fotográfica de poéticas submersas nas 
celebrações do mito de Iemanjá em Salvador e Ilha de Itaparica.   

RRootteeiirroo  ppaarraa  PPeessqquuiissaa  ddee  CCaammppoo  ––  AAnneexxoo  11   

 

Ambiente 1: Colônia de Pesca do Rio Vermelho 

Tipos de fontes: 

Pescadores, organizadores da festa e freqüentadores assíduos que façam parte do 

círculo de relações ou da família dos pescadores. 

Período:  

De 28/01 a 02/02  

Indicações de perguntas gerais: 

Quem é Iemanjá? Como a descreveria? 

Onde e como a presença dela é percebida? Como ela se manifesta? 

Conhece histórias próximas a você com Iemanjá? 

Você já vivenciou experiências com Iemanjá?  

Indicações de perguntas específicas aos organizadores da Festa: 

O que significa esta festa? Por que ela existe? Como ela nasceu? 

Como acontece a organização? Como o grupo se reúne? Como surgem as idéias e 

como são tomadas as decisões? 

Como é escolhida a mãe de santo que vai ser responsável por conduzir a parte 

religiosa da festa? 

O que representa para você participar da organização? Como você se sente?  

Indicações de perguntas específicas aos devotos: 

O que significa esta festa para você? Como você se sente participando dela? 
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O que olhar/ observar: 

Gestos e emoções expressadas durante as conversas/ entrevistas, 

Relacionamento entre os organizadores durante os preparativos, 

Relacionamento entre os organizadores e os membros da Casa de Candomblé 

responsável pelos aspectos religiosos, 

Tratamento estético dos ambientes, objetos e oferendas durante os preparativos e o 

desenrolar da festa.  

 

Ambiente 2: Candomblé no Engenho Velho da Federação  

Tipos de fontes: 

Mãe Aíce, responsável pela condução dos aspectos religiosos da Festa do Rio 

Vermelho, seus irmãos(ãs) e filhos(as) de santo, que compõem a comunidade 

religiosa da casa.  

Período: 

De 28/01 a 02/02  

Indicações de perguntas gerais: 

Quem é Iemanjá? Como a descreveria? 

Onde e como a presença dela é percebida? Como ela se manifesta? 

Conhece histórias próximas a você com Iemanjá? 

Você já vivenciou experiências com Iemanjá? 

O que significa esta festa do Rio Vermelho? Por que ela existe?  

Como você se sente participando do grupo responsável pela condução dos aspectos 

religiosos?  

Indicações de perguntas à Mãe de Santo: 

Como foi a escolha de sua Casa para ser a responsável pela condução dos 

aspectos religiosos da festa do Rio Vermelho? Quais os laços da Casa com a 

Colônia de Pesca? 

Como se sente desempenhando este trabalho?    

O que olhar/ observar: 

Gestos e emoções expressadas durante as conversas/ entrevistas, 

Relacionamento entre os membros da Casa durante os preparativos, 
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Tratamento estético dos ambientes, objetos e oferendas durante os preparativos e o 

desenrolar das cerimônias.  

 
Ambiente 3: Candomblé de São João de Manguinhos  

Tipos de fontes: 

Pai Lídio, responsável pela condução dos aspectos religiosos da Festa de 

Amoreiras, seus irmãos(ãs) e filhos(as) de santo, que compõem a comunidade 

religiosa da casa.  

Período: 

De 28/01 a 03/02  

Indicações de perguntas gerais: 

Quem é Iemanjá? Como a descreveria? 

Onde e como a presença dela é percebida? Como ela se manifesta? 

Conhece histórias próximas a você com Iemanjá? 

Você já vivenciou experiências com Iemanjá? 

O que significa esta festa? Por que ela existe?  

Como você se sente participando do grupo responsável pela condução dos aspectos 

religiosos?  

Indicações de perguntas ao Pai de Santo: 

Como foi a escolha de sua Casa para ser a responsável pela condução dos 

aspectos religiosos da festa de Amoreiras? Como a festa começou? 

Como se sente desempenhando este trabalho?    

O que olhar/ observar: 

Gestos e emoções expressadas durante as conversas/ entrevistas, 

Relacionamento entre os membros da Casa durante os preparativos, 

Tratamento estético dos ambientes, objetos e oferendas durante os preparativos e o 

desenrolar das cerimônias.     
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Metodologia 

Como já desenvolvo a pesquisa fotográfica durante vários anos, a minha presença 

nestes ambientes não será motivo de estranhamento. Com algumas pessoas, em 

especial com a comunidade do candomblé, por dois momentos já as presenteei com 

fotos obtidas no ano anterior, o que estreitou bastante os laços.  O elemento novo 

este ano será a realização das entrevistas e a minha chegada nos ambientes com 

alguns dias de antecedência.  

Pretendo apresentar aos entrevistados a proposta do tema da Festa de Iemanjá 

como meu objeto de estudo, para que entendam o objetivo das entrevistas, 

solicitando autorização assinada em documento do direito de uso de seus 

depoimentos e imagens em dissertação, exposições e publicações. 

As entrevistas se darão em clima coloquial, onde será evitada ao máximo por mim, a 

consulta do roteiro das perguntas. Estas já deverão estar incorporadas, para que 

aconteçam de maneira orgânica e fluida. As questões que denominei de gerais, que 

abordam os aspectos mais míticos, pretendo fazer para todos os entrevistados, pois 

considero ser o elemento central comum que irá costurar todos os depoimentos.                  
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