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No Brasil, Iemanjá recebe diferentes nomes, dentre eles: Dandalunda, Inaé, Ísis,
Janaína, Marabô, Maria, Mucunã, Princesa de Aiocá, Princesa do Mar, Rainha do Mar e
Sereia do Mar (PORDEUS, 2010). Em várias localidades do país esse orixá é saudado
em festivais nas praias reunindo milhares de pessoas. No Rio de Janeiro, em 29 de
dezembro, uma das homenagens acontece por meio de uma carreata que conduz a
imagem de Iemanjá de Madureira, subúrbio carioca, até o mar de Copacabana. A
presente comunicação faz parte da pesquisa “Festas populares de matriz africana na
cidade do Rio de Janeiro: Samba, Carnaval, Iemanjá, São Jorge, entre outros festivais”,
que deu origem ao ensaio fotográfico apresentado na 39ª Reunião Anual da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs)

– “ ‘Lava tuas

contas, Leva tuas fitas e celebra tua fé’: A Festa de Iemanjá do Mercadão de Madureira
e a sua presença em Copacabana” e, tem como objetivo apresentar a descrição
etnográfica da festa a partir de fotografias. Tanto para os organizadores da festa, quanto
para os pesquisadores, o registro de imagens é fundamental. O acesso aos grupos
participantes nos permite acompanhar este evento desde sua pré-produção, até a
finalização momentos estes que foram selecionados e expostos no referido ensaio.
A Pesquisa
A referida pesquisa tem como objetivo registrar festas populares de matriz africana, por
meio de fotografias realizando descrições etnográficas das mesmas. Na cidade do Rio
de Janeiro , notadamente, observamos a presença negra nos gêneros musicais, na dança,
nas organizações e em traços que compõem a cultura afro-brasileira local. Essa pesquisa
dialoga, ainda, com outros projetos desenvolvidos no âmbito do Museu Afro Digital Rio
(http://www.museuafrorio.uerj.br/), do qual as autoras dessa comunicação fazem parte
da coordenação colegiada. O Museu Afro Digital Rio é um projeto de extensão da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro que tem como objetivo disponibilizar por
meio digital a história e a memória afro-brasileira. Fruto desta investigação, foram
postadas no Museu Afro Digital Rio duas exposições sobre a Festa de Iemanjá e sobre a
Festa de São Jorge.
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Sobre os festivais populares de matriz africana
Consideramos que o hibridismo presente na cultura popular e nas manifestações de
matriz africana estão presentes nesses festivais. Um exemplo é o culto a São Jorge e a
Ogum, santo e orixá de devoção de diversos sambista e escolas de samba, que faz do
mês de abril um período de festas comemoradas em toda cidade e do dia 23, feriado
municipal no Rio de Janeiro, onde ocorrem alvoradas, carreatas, procissões e
cavalgadas. As festas para São Jorge, o santo guerreiro, e Ogum, o deus da guerra,
envolvem então os espaços sagrados e profanos da cidade.
A globalização da cultura de matriz africana nos coloca diante de novas formas culturais
e de produção de identidades étnicas que não se enquadram dentro das tradicionais
formas de compreensão das culturas. Consideramos as culturas afro-brasileiras como
sistemas dinâmicos que rompem continuamente velhas relações e estabelece novas
ligações. No Brasil, ao contrário das nações que vivem intensos conflitos étnico-raciais,
a demanda por reconhecimento dos grupos étnicos não colocou em risco nossa unidade
nacional. Nossos grupos étnicos reivindicam o reconhecimento de suas especificidades,
os direitos à cidadania e a plena integração à nação. As políticas de valorização da
diferença têm servido de referência para a organização dos grupos minoritários e de
elemento agregador para na busca da eqüidade entre os diferentes grupos sociais, na luta
contra a discriminação, o preconceito e às desigualdades raciais e sociais. A crítica à
democracia racial simbolizada pelo mito das três raças – negro, índio e branco – abre
caminho para o reconhecimento das diferenças culturais e étnicas das populações
brasileiras como também possibilita uma reinterpretação do nosso mito nos permitindo
colocá-lo em seu devido lugar, ou seja, o de fábula. GONÇALVES (2003;2009) aponta
para o fato de que, as manifestações culturais afro-brasileiras por seu caráter civilizador
e poder associativo guardam infinitas possibilidades de promoção da sociabilidade entre
os membros de uma comunidade. Por meio de suas múltiplas facetas, essas
manifestações culturais formam extensas redes de solidariedade e reciprocidade. De
reprimidas a símbolos de identidade nacional e étnica instituíram-se como fatos sociais
totais. No calendário das festas populares nacionais afirmam-se, desse modo, tanto
como entretenimento quanto como motor de formas de convivência que possibilitam a
pacificação dos costumes demonstrando sua importância no processo de interiorização
de um etos civilizador de matriz africana na sociedade brasileira. As festas populares
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CAVALCANTI e GONÇALVES (2010) o calendário cosmológico do catolicismo
ibérico foi uma espécie de nicho na configuração das festas e expressões populares
brasileiras que acolheram diferentes correntes de tradições étnicas e culturais. Para
FERRETTI (1995), mais ou menos religiosas, mais ou menos profanas, sejam elas
urbanas ou rurais, é possível dizer que, no Brasil, grande parte das festas encontrou
abrigo e ambiente de formação no quadro temporal do calendário cristão de fundo
católico, ao qual se acomodaram diferentes tradições étnicas e culturais. Os festivais
populares também se expressam em datas religiosas tendo como aspecto fundamental o
sincretismo religioso, principalmente àquele que une as tradições afro-brasileiras com
os rituais e a liturgia católica. No plano da cultura nacional, os valores afro-brasileiros
seriam um dos seus pilares. O povo, fruto da miscigenação das três raças – negra,
branca e indígena – produziram uma cultura híbrida com forte influência da matriz
africana. Esta triangulação de raças tem-nos permitindo pensar nossa sociedade como
singular, como uma democracia racial, apesar das desigualdades existentes no plano
real. No entanto, estamos assistindo a emergência de uma nova visão do país. Trata-se
daquela que reinterpreta nossa cultura a partir da contribuição dos diferentes grupos
formadores da nação. Assim, o país que era interpretado com culturalmente homogêneo
é reinterpretado como pluriétnico e pluricultural. O recente reconhecimento por parte do
Estado nacional de um conjunto de bens da cultura imaterial nos estimula a pensar o que
há de étnico nos bens tombados como nacionais como também como as tradições,
festivais são reinterpretados a partir do reconhecimento de sua matriz africana.

Fotografia e Etnografia
Em 2015 participamos da 39ª Reunião Anual da ANPOCS apresentando o ensaio
fotográfico “‘Lava tuas contas, Leva tuas fitas e celebra tua fé’: A Festa de Iemanjá do
Mercadão de Madureira e a sua presença em Copacabana.”. Recentemente, as festas de
Iemanjá têm reafirmado cada vez mais seu espaço como um evento que mobiliza
diversos atores sociais no município do Rio de Janeiro. Estas festas não apenas ocorrem
no dia 31 de dezembro ou tão somente entre os muros de centros e terreiros, mas
ocupam espaços públicos de grande visibilidade, como a Cinelândia no dia 2 de
fevereiro e a Praia de Copacabana, no dia 29 de dezembro. Esses e outros festivais
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chegam ao século XXI mantendo seu caráter político, cultural, de entretenimento e
aglutinador.
Nessa pesquisa buscamos reunir observações de campo, anotações, referências
visuais, objetos rituais, fotos, entrevistas, e todo e qualquer registro que nos forneça
dados sobre a contribuição dos afro-brasileiros nos festivais populares de nosso estado e
da cidade do Rio de Janeiro. Visando o registro da festa por meio das fotografias e a
descrição etnográfica acompanhamos sua organização a partir do Mercadão do
Madureira. Com autorização dos grupos envolvidos, pedimos credenciamento
necessário para participar de forma mais próxima da festa de Iemanjá do Mercadão de
Madureira. Para Becker (2009) uma “representação” da sociedade é algo que alguém
nos conta sobre algum aspecto da vida social. “Examinar algumas das maneiras
principais, altamente organizadas, de falar sobre sociedade significa estar atento às
distinções entre ciência, arte e reportagem”(p.19). Assim, as fotografias podem ser arte,
jornalismo ou ciência social. Dar relevo ao que as fotografias podem dizer sobre a
realidade social e não apenas vê-las como apenas “arte” foi a nossa preocupação.
Registros fotográficos e o relato das observações anotados em cadernos de campo, estas
foram ferramentas da pesquisa desde o momento de pré-produção das festas que se
inicia em alguns casos nos meses que precedem o evento, assim como todo
desenvolvimento do evento, incluindo os grupos envolvidos.
Segundo Andrade (2002) contribui para a discussão sobre a importância da fotografia
no trabalho do etnólogo ao afirmar que além de ilustrativa, a fotografia tornou-se uma
parceira do trabalho de campo, um recurso imprescindível para qualquer pesquisa. Ela
ordena culturalmente os dados, os fragmentos da realidade, através da observação. A
autora prossegue citando Geertz (1978:15) “o homem é um animal amarrado a teias de
significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua
análise”.
Tomando a obra “O herói de mil faces” de Campbell (1997) como um roteiro bom para
pensar a trajetória da imagem, representação do orixá Iemanjá do Mercadão de
Madureira à Praia de Copacabana até seu retorno ao local de origem. Desde a saída da
imagem seguida de uma carreata que percorre os vários bairros da cidade. Neste trajeto
a imagem sai do seu mundo comum e é chamada à aventura. A chegada à praia é
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marcada pela festa, evento extraordinário. Os fiéis e simpatizantes, saúdam Iemanjá,
representada pela imagem. A conquista da recompensa se dá por meio de pedidos,
oferendas, dança e música, assim Iemanjá interage com os fies e simpatizantes
reforçando sua fé e atendendo pedidos. E finalmente, reafirmado o culto à Iemanjá, o
retorno do “herói” ao mundo anterior. As fotografias foram assim nomeadas: (1) A
presença de Iemanjá atravessando a cidade do Rio de Janeiro; (2) A comunicação
escrita com o orixá; (3) A comunicação sonora: tocar para Iemanjá; (4) A comunicação
corporal: a Dança para Iemanjá; (5) A circulação de energia: os devotos; (6) A
circulação de energia: Barcos e Balaios; (7) a Procissão e; (8) a Fé.
A Festa de Iemanjá, a Dona do Rio
Em 2011, o prefeito Eduardo Paes decretou as festas de culto a Iemanjá nas praias do
Rio como patrimônio cultural, reconhecendo a importância do dia 29 de dezembro, data
usualmente utilizada pela carreata organizada pelos lojistas do Mercadão de Madureira,
hoje denominada Festa de Iemanjá do Mercadão de Madureira, e a necessidade de
preservar a memória e a expressão culturais afro-carioca. Esta festa vem gradativamente
agregando adeptos e tornando Iemanjá a “Dona do Rio”.
A festa é realizada desde 2003 motivada por uma promessa feita após o incêndio no
Mercadão de Madureira, localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, e conhecido pelo
seu caráter popular e suas diversas lojas de artigos religiosos afro-brasileiros. Em
carreata, os devotos atravessam os bairros da cidade, do subúrbio até chegar a praia de
Copacabana. Esse festival não está preso ao passado, cristalizadas ou estáticas e, sim,
em constante mudança, dialogando com a sociedade contemporânea sem perder suas
características que a faz ser reconhecida como de matriz africana. Assim, pretendemos
abordar algumas das representações realizadas por meio de fotografias, as mudanças
recentes identificadas nas festividades que celebram Iemanjá, as questões estéticas
relacionadas à imagem de Iemanjá, assim como seu pertencimento ao campo do
patrimônio imaterial. Aqui a fotografia e a sua interpretação são usadas como uma das
representações possíveis desse festival.

O Mercadão e a Carreata
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O Mercadão de Madureira tem parte do seu comércio voltada para a venda de produtos
religiosos, com aproximadamente 40 lojas, além dos estandes de ervas. É de lá que,
desde 2003, sai uma carreata em direção à Copacabana no dia 29 de dezembro.
Atravessando alguns bairros da Zona Norte da cidade, passando pelo Centro, até chegar
a Zona Sul, Iemanjá circula na cidade espalhando axé por onde passa, recebendo acenos
e pedidos. Este movimento é importante por algumas razões, dentre as quais o
Mercadão ser um centro comercial movimentado, onde adeptos das várias religiões
afro-brasileiras se encontram e trocam informações a respeito do povo de santo; porque
atravessa a cidade e dialoga com o poder público municipal.
O Mercadão de Madureira, enorme complexo de lojas que se localiza entre Madureira,
Vaz Lobo e Turiaçu, se configurou ao longo das décadas como um importante centro de
comércio popular, em diálogo constante com o bairro que dá nome ao mercado.
Entrando pela sua entrada principal, localizada na Avenida Edgar Romero, temos a
direita a administração, e ao seu lado, uma grande vitrine que faz as vezes de galeria
fotográfica – com uma luz fria, disposição cronológica das fotos com os principais
momentos das festas e seus principais atores. Olhando atentamente, vemos convites das
festas anteriores, o cuidado com as camisetas que estampam as diversas Iemanjás e suas
homenagens, assim como um histórico da festa que já teve alguns nomes desde a sua
primeira edição, em 2002. Já foi, por exemplo, Rio Copa Fest, pensando na circulação
internacional do evento e hoje é denominada de Festa de Iemanjá do Mercadão de
Madureira.
Buscando os responsáveis pelo evento, que não está nas mãos dos administradores do
Mercado nem tampouco nas dos outros lojistas, muitos dos quais evangélicos,
chegamos aos nomes de Guaracy Coutinho e Helio Silman, ambos logistas de artigos
religiosos.

O primeiro, comercializa principalmente flores, e o segundo tem uma das

maiores lojas de artigos afro-religiosos do mercado. Sua loja –grande, iluminada e com
bastante procura – se localiza na mesma entrada principal, no subsolo do Mercadão.
Ambos fazem parte da ABRAÇA – Associação Brasileira de Apoio à Cultura e
Religiões Afro-brasileiras. A festa, sem verba fixa de financiamento, depende de apoios
variados: da prefeitura, de outros comerciantes, de políticos com atuação no local e da
venda das camisetas. Estas são produzidas em milheiros, com predominância no branco
e no azul, e conta com imagens das festas anteriores, logo dos principais patrocinadores
e marca da festa, geralmente nas costas. A partir do momento que são postas a venda,
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uma mesa passa a ser posicionada ao lado da vitrine/exposição, e ao lado, a imagem de
Iemanjá, grande, branca, com braços semi-abertos. É lá onde podemos comprar as
camisetas, por valores que ficam entre R$15 (quinze reais) e R$20,00 (vinte reais)
dando direito ao ônibus coletivo que atravessa uma parte da cidade nos levando até
Copacabana. Ali, aos pés de Iemanjá, fiéis e simpatizantes, emocionados seduzidos pela
imagem, a tocam e conversam e depositam os presentes comprados nas próprias lojas
(barcos, pentes, perfumes, talcos, bijuterias), pedidos e agradecimentos. Será ali também
que moedas serão depositadas para a compra de flores. Fotografar Iemanjá e com
Iemanjá (em selfies ou retratos posados) e rever as imagens dos anos anteriores
disputarão o mesmo espaço prévio da festa.
É com Guaracy e Hélio que é possível negociar as credenciais que nos tornam aptos a
constar na lista da organização do evento. Se as pulseiras não nos trazem privilégios,
seja em Madureira ou no caminho até Copacabana, ao chegar lá temos a possibilidade
de “ficar” dentro da festa, na arena localizada no centro da tenda coberta – no espaço
reservado a Iemanjá, que o divide com colaboradores, organizadores, jornalistas,
pesquisadores, artistas e autoridades religiosas. É de dentro que registramos os vários
momentos do evento.
Escolhemos a fotografia para conversar com a festa, pois é a mesma um dos aspectos
mais cuidados dela. Na equipe organizadora há a preocupação de se contratar fotógrafos
e operadores de vídeo profissionais, que entregam ao final do ciclo da festa, dvds com
fotos e a festa editada. Percebemos que o importante parece ser o conjunto fotográfico a
ser gerado, e em tempo de redes sociais, check-in, fotografias de todos os momentos do
evento, realizadas por fotógrafos, mídia, curiosos, passantes, devotos e pesquisadores,
pode ser essencial na legitimação da festa, no combate à intolerância e a violência
religiosa, assim como sua memória e cálculo para se negociar com apoiadores o ano
seguinte. Independente das razões, é este ‘estar dentro’, que nos permite acompanhar os
atores sociais que participam em fevereiro e em dezembro, os políticos que dialogam
com a festa, a estética do evento e a devoção dos fiéis.
Optamos neste artigo por apontar as recorrências, a partir da chegada em Copacabana.
Entendemos que os aspectos da produção do evento e da sua presença em Madureira e
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nas lojas do mercado são singulares e devem, neste contexto, serem pensados em
separado.
O dia
É 29 de dezembro. A movimentação é grande no Mercadão desde cedo, já que o
comércio oferece uma grande variedade de objetos que servirão de oferendas na
carreata/festa. Iemanjá ainda recebe seus presentes, passantes aproveitam para os
agradecimentos e pedidos de última hora, assim como também de última hora, pessoas
compram suas camisetas e se organizam para seguir até Copacabana nos ônibus
disponíveis.
Ao final da manhã, os organizadores da carreata distribuem pulseiras que identificam os
credenciados a participar da festa, “de dentro”, na arena montada na praia. Em um
estacionamento próximo, vários ônibus aguardam o início da carreata. A imagem de
Iemanjá sai do Mercadão e segue em direção a praia de Copacabana. Durante todo o
trajeto Iemanjá é saudada pelos moradores dos vários bairros por onde a carreata passa.
A chegada à praia é repleta de emoção. Todos querem tocá-la. A festa na areia da praia
reúne adeptos da Umbanda e do Candomblé, como também simpatizantes dessas
religiões afro-brasileiras. Todos, vestidos com as camisetas ou de branco, irmanados,
levando presentes e pedidos à Iemanjá. Os cânticos e as oferendas dão o toque religioso
a festa. O ápice da festa se dá quando os participantes vão em direção ao mar depositar
suas oferendas ao orixá já ao final do dia e retornam para a arena onde assistirão os
shows programados. Assim, se consolida a fé em Iemanjá.
O reconhecimento das festas de Iemanjá nas praias do Rio como patrimônio cultural,
ressaltando a importância da festa do dia 29 de dezembro para a cidade e para os
adeptos ao culto é recente. Não sem conflito ou disputas, na medida que isto ocorre,
institucionaliza a data de 29 de dezembro, como festa religiosa, e libera o dia 31 para a
festa turística. O ensaio fotográfico que apresentamos a seguir foi realizado nas festas de
2011 e 2014, onde entendemos que as regularidades da festa demonstram a legitimação
do ritual, e sua importância para figurar como patrimônio cultural.
Em seguida apresentaremos as oito fotos que compõem o Ensaio Fotográfico “‘Lava
tuas contas, Leva tuas fitas e celebra tua fé’: A Festa de Iemanjá do Mercadão de
Madureira e a sua presença em Copacabana” foi apresentado na 39ª Reunião Anual da
ANPOCS, em outubro de 2015.
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Foto 1 – A presença de Iemanjá atravessando a cidade do Rio de Janeiro

Iemanjá ... Iemanjá ...
Eu vou levar seus presentes pro mar, eu vou levar seus presentes pro mar,
Eu vou levar seus presentes pro mar, eu vou levar seus presentes pro mar ...

Pensar em fotografia e rituais religiosos é remontar tradições de antropólogos que
registraram seu campo de pesquisa como Pierre Verger entre outros reconheceram a
importância do registro visual destes pesquisadores e um mergulho nos povos que
estavam estudando. Pensar em fotografias das religiões afro-brasileiras e dos rituais das
religiões é dar conta do segredo, de uma dimensão que está guardada na vida social. É
pensar - fora da antropologia – em registros tão distintos como os de José Medeiros e
Mario Cravo Neto, por exemplo.
A dimensão da cumplicidade e confiança – do que se compartilha e se comunga, tão
cara ao trabalho de campo antropológico aqui se dá por outras vias. Se uma certa
reserva se apresenta no dia a dia seja para estabelecer contato, seja por não querer
pesquisadores muito próximos, esta reserva diminui consideravelmente em dezembro,
mês de levar presentes para Iemanjá.
Chegamos no Mercadão de Madureira em 2011. Permissão para fotografar as lojas são
negociadas, mas das festas sempre tivemos. Segundo um dos colaboradores, em dia de
festa podemos fazer tudo: “fotografar, dançar, cantar e até receber santo”.
A carreata acontece há onze edições e a existência da Festa de Iemanjá nas areias da
praia de Copacabana começa como a expressão de um grupo de lojistas que agradecem
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por terem suas lojas reabertas após um grande incêndio que destruiu o mercado e o
manteve fechado por dois anos, e hoje, menos de 12 anos depois passa a fazer parte das
festas da cidade. Já se chamou Iemanjá - Rio Copa Fest e hoje é a Festa de Iemanjá do
Mercadão de Madureira, consolidando assim, a importância de Madureira e do seu
mercado popular no cenário cultural, étnico e religioso do Rio de Janeiro.

Foto 2 – A comunicação

Para os iorubás, produtores da concepção filosófica contida no culto dos orixás, o tempo
é entendido com cíclico, tudo o que acontece é repetição. O envelhecimento faz parte de
ciclo necessário para a renovação da natureza. Aquilo que nos acontece hoje e que está
prestes a acontecer no futuro imediato já foi experimentado antes por outro ser humano,
por um antepassado, pelos próprios orixás. O passado está contido no presente, ou seja,
ele não é algo que se foi, está vivo no presente. O tempo presente é construído de
instantes do passado. O mundo dos orixás está conectado com o mundo dos homens.
A dinâmica existente dentro do mundo dos orixás tem o seu espelho na vida dos seres
humanos. Os humanos são apenas cópias esmaecidas dos orixás dos quais descendem.
A sociedade iorubana tradicional é “não histórica”, as histórias transmitidas oralmente
constituem a própria história do povo. Assim o mito não representa uma forma literária
arcaica, ela é a própria história desse povo. As histórias míticas são entendidas como
referências para a vida terrestre, servem para interpretar a realidade. As histórias míticas
contêm informações importantes como detalhes geográficos, referências a dados
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históricos e culturais importantes na vida dos iorubás em África e revelam caminhos aos
homens. As histórias, aparentemente banais, são cotidianamente atualizadas no mundo
terreno.
A história conta que Iemanjá era casada com Olofin. Cansada de sua permanência em
Ifé, foge em direção ao oeste.

Outrora, Olokun lhe havia dado, por medida de

precaução, uma garafa contendo um preparado com a recomendação de quebrá-la no
chão em caso extremo. Olofin, rei de Ifé, pôs seu exercito à procura de sua mulher.
Cercada, Iemanjá, em vez de retornar à Ifé, quebra a garrafa seguindo as instruções
recebidas. Imediatamente um rio se formou, levando-a pra Okun, o oceano, lugar de
residência de Olokum.
Os pedidos e agradecimentos depositados aos pés de Iemanjá são levados até
Copacabana onde serão entregues ao mar. Tal como a imagem e com a própria ideia de
que os Orixás estariam em todos os espaços, seus pedidos e agradecimentos, verdadeiras
conversas, caminham pela cidade.

Foto 3 – Tocar para Iemanjá

Festa, movimento, cor, gestos, sons e expressões corporais marcam a chegada do culto a
Iemanjá na praia de Copacabana. Lá, milhares de pessoas ocupam as areias com palmas
nas mãos, atraídos pelas músicas e pela agitação oriunda dos preparativos da festa, som,
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barracas,

músicos,

convidados,

jornalistas,

pesquisadores

e

religiosos.

Em

arquibancadas ou fazendo parte da roda, a música e a dança são linguagens que evocam
Iemanjá. Os ogans com seus tambores e demais elementos religiosos como colares,
contas e miçangas são partes essenciais no chamamento. O repertório musical,
coreográfico e litúrgico faz referência a Iemanjá. Na dança, os gestos são característicos
da dança desse orixá.
Os eventos de base profana e religiosa que ocorrem nas praias nos dias que antecedem a
virada do ano já se tornaram previsíveis atraindo locais e visitantes que, mesmo sem
terem conhecimentos do sentido do culto aos orixás fazem parte delas. A festa de
Iemanjá do dia 29 de dezembro já se tornou um evento turístico incorporado pela
prefeitura da cidade.
A presença dos símbolos da cultura afro-brasileira nas festas públicas que cultuam
Iemanjá não significa que os cultos afro-brasileiros estejam plenamente incorporados as
práticas religiosas nacionais. Apesar das hierarquias sociais que subalternizam os
produtores da cultura afro-brasileira, no campo da cultura, os elementos dessa cultura
tem um papel relevante na construção da cultura nacional e de uma identidade mestiça.
No entanto, isso não impede que os grupos produtores da cultura afro-brasileira sintam
estimulados em participar desses eventos contribuindo, assim, para a o fortalecimento
da etnicidade afro-brasileira.

Foto 4 – Dançar para Iemanjá
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A presença dos Filhos de Gandhi é recorrente e esperada nas festas de Iemanjá, seja no
dia 2 de fevereiro, seja no dia 29 de dezembro. No dia 2 de fevereiro, na Cinelândia Centro da Cidade, antes do comércio começar a funcionar e os trabalhadores dirigiremse aos seus escritórios, o ambiente explode em cânticos, toques, flores, presentes,
perfumes e fé, que estarão presentes em uma festa que dura boa parte do dia. Ali, no
Centro da cidade, pessoas se reúnem para organizar seus presentes e caminhar até a
Praça XV, onde pegarão uma barca e demonstrarão sua fé, depositando balaios (cestas
com presentes) em alto mar, em plena Baía da Guanabara.
No dia 29 de dezembro, com o apoio de lojistas do Mercadão de Madureira e dos
devotos, o movimento para Iemanjá começa ao abrir das lojas. Em uma mesa, próxima a
entrada e a exposição permanente de fotos das festas anteriores, estão parceiros que
continuam a vender abadás que darão direito ao ônibus que levará a Copacabana. As
lojas de produtos afro-religiosos estão cobertas de azul: das várias representações de
Iemanjá, seus presentes, barcos e tecidos. A partir das 14h há o início da arrumação para
a carreata sair e os ônibus já estão à disposição para quem quiser se acomodar. Entre 15
e 16h os ônibus finalmente saem passando por diversos bairros do subúrbio do Rio até
chegar ao Centro e depois Zona Sul. A presença dos batedores da guarda municipal,
abrindo os caminhos, assim como o fato de algumas ruas estarem fechadas para que a
carreata possa avançar. Não há sinais vermelhos para Iemanjá. Nas ruas por onde
passamos, muitas pessoas ficam a espera para acenar e fazer pedidos.
Ao chegar em Copacabana, na tenda, muitas vezes somos recepcionados pelos cantos e
danças. E os Filhos de Gandhi com todo seu azul e tradição, recorrentes. Sorrindo,
brincando, cantando, alegres e presentes para Iemanjá.
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Foto 5 – Devotos

Antecipando a festa do Ano Novo onde Iemanjá é saudada, no dia 29 de dezembro, os
adeptos e simpatizantes das religiões afro-brasileiras chegam por meio de uma carreata
saída do Mercadão de Madureira se juntam aos demais vindos de diferentes formas na
praia de Copacabana transformando a praia num grande terreiro. Vestidos com roupas
brancas, em roda, cantam e dançam em homenagem a Iemanjá. A preparação das
oferendas antecede o ritual, muitas compradas no Mercadão.
O Mercadão de Madureira, hoje, é considerado pelo povo de santo como um lugar de
comércio de produtos religiosos. Lá se encontra uma variedade de produtos utilizados
nos terreiros expostos nas vitrines e nas portas das lojas. Todos os espaços são
aproveitados, nos momentos que antecedem a saída da carreata a exposição se estendem
aos corredores informando e dando visibilidade as “coisas de santo” que podem
interessar tanto ao iniciado quanto ao leigo. Todos os anos essas práticas são
compartilhadas por toda a população, adeptos ou não das religiões afro-brasileiras, que
lhes dão um novo significado diferente dos procedimentos litúrgicos dos terreiros.
Os sentidos que os participantes atribuem a esta festa varia de acordo com o tipo de
objetivo que eles estabelecem com a religiosidade afro-brasileira: religioso, comercial,
cultural, turístico ou simplesmente lúdico. Assim, os elementos descolados dos espaços
originários, os cultos afro-brasileiros, se expandem e conquistam espaços da cidade.
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Foto 6 - Barcos e Balaios e a circulação da energia

Em julho de 2012, o Mercadão de Madureira foi declarado como Patrimônio Cultural
Carioca, de natureza imaterial. A iniciativa reconhece o espaço como fundamental para
preservar tradições culturais e religiosas afro-brasileiras. Com suas mais de trinta lojas
de comércio afro-religioso, além de lojas de tecidos, animais e barracas de ervas, o
Mercadão também é um Quintal de sociabilidade afro-religiosa localizado em um
importante bairro do subúrbio do Rio de Janeiro – Madureira.
Em dezembro, ao longo mês, o Mercadão se veste de azul e branco para saudar o ano
que vai entrar, em Copacabana, e principalmente, agradecer pela sua reconstrução e sua
prosperidade. Dentre os vários presentes possíveis a ser entregues no dia 29 de
dezembro, encontram-se os barcos e presentes. O Mercadão de Madureira, conhecido
pelo comércio de artigos litúrgicos afro-brasileiros se prepara oferecendo, em suas lojas,
conjuntos pré-organizados contendo símbolos do culto à Iemanjá: perfume, pentes,
espelhos, imagens, flores etc. Ao contrário do que pensamos inicialmente, muitos desses
presentes são oferecidos à deusa em pequenos barcos que levados em procissão não são
jogados ao mar. Por uma maior consciência ambiental, uma parte significativa dos
barcos não vai ao mar. E os responsáveis pela entrega dos barcos não colocam espelhos,
e embalagens de perfumes, cidras e champagne ao mar. Pelo contrário. O que é líquido
– perfume e bebidas – é derramado sobre as flores. Os presentes voltam ao público, que
ganha colares, espelhos, pentes e os kits comprados no Mercadão. A energia circula, o
mar e Iemanjá agradecem.
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Foto 7 – Procissão

Os orixás cultuados no Brasil são cerca de vinte. Cada orixá é responsável por uma
porção do mundo, zelando pro uma parte específica da natureza e controlando aspectos
do ser humano e das relações sociais. Durante as cerimônias, os orixás se manifestam no
corpo de seus filhos espirituais por meio do transe. Na roda dos homens e dos orixás
ambos dançam juntos para comemorar a união dos homens como sues deuses.
Cada orixá é responsável por uma porção do mundo, zelando por uma parte específica
da natureza e controlando aspectos do ser humano e das relações sociais. Quando
nascemos, o orí (cabeça) é o primeiro orixá que recebemos. O orí está diretamente
ligado ao orum (espaço sobrenatural) e ao mesmo tempo ligado ao mundo material
(aiyé) sobrevivendo após a morte para transmutar a morte física para a vida do espírito e
desta forma guardando em sua memória as marcas de sua origem. Existe uma relação
recíproca entre o orum, o espaço habitado pelos orixás e o aiyê, o mundo terreno.
Iemanjá, deusa dos grandes rios, do mar e da maternidade é venerada como mãe dos
orixás, dos seres humanos e dos peixes. Os filhos e filhas espirituais de Iemanjá são
bons pais e boas mães, sempre superprotetores. Iemanjá,é também chamada de Janaína,
forma sincrética de chamar Iemanjá, muito usada na Umbanda.
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Os iorubas, fies desta divindade, vão todos os anos buscar a água sagrada no rio para
lavar os axés, numa fonte de um dos afluentes do rio Ògùn. Esta água é armazenada em
jarras e transportada em procissão.O cortejo saúda as pessoas importantes da localidade
iniciando com o rei de Ibará.
Num diálogo de mútua influência, entre a cultura nacional e os cultos afro-brasileiros,
as práticas e valores culturais se expandem pela cidade. Todos, adeptos ou não das
religiões afro-brasileiras, compartilham gestos, cânticos, dança e vestimentas na festa de
Iemanjá.

Foto 8 – Fé

A Festa para Iemanjá, ao estabelecer laços de sociabilidade baseados na religiosidade e
na ludicidade envolvendo adeptos e leigos, nos permite estabelecer vínculos fortes entre
a cultura afro-brasileira com a cultura nacional. A presença da cultura de grupos
particulares na cultura nacional é geralmente resultado de negociações entre os grupos
envolvidos em determinado contexto histórico determinado. A Carreata de 29 de
dezembro que sai do Mercadão de Madureira em direção à praia de Copacabana é cheia
de significados. O evento, além de envolver um dos mercados da cidade especialista em
fornecimento de artigos religiosos para as práticas das religiões afro-brasileira, e por
isso referência para o povo de santo, elege a praia de Copacabana como um dos espaços
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públicos de cultos na cidade. O mar é considerado um dos domínios de Iemanjá, orixá
das águas. Nesse sentido a praia é ressignificada durante o período da festa. De local de
lazer e entretenimento torna-se um espaço religioso onde o sagrado e o profano se
entrelaçam e os fies e simpatizantes interagem.
A festa em homenagem a Iemanjá acontece em vários locais do país desde o século
XIX transformando as praias, rios, cachoeiras e lagoas em prolongamento dos terreiros.
As festas acontecem, em geral, em fevereiro e dezembro. Nessa ocasião dos terreiros
realizam seus rituais nas praias quando oferecem presentes à Iemanjá. O que não
impede, especialmente no final de cada ano, que os leigos façam pedidos e ofereçam
objetos depositados nas águas do mar indicando a apropriação dos símbolos dos rituais
afro-brasileiros pela população como um todo. Nota-se, também, a presença de práticas
religiosas sincréticas, como a associação de Nossa Senhora a Iemanjá, aproximando o
catolicismo às religiões afro-brasileiras. Em todo o país, onde há festa para Iemanjá há
sincretismo, os participantes dessa festa vestidos com roupas brancas carregam
presentes que serão entregues a rainha do mar. Os espaços públicos onde são realizadas
essas festas são reconhecidos pelo poder público, no Rio de Janeiro, a prefeitura da
cidade apoia tanto a festa do dia 29 de dezembro quanto a do dia 31 de dezembro
incluindo-as em seu calendário de festejos no final de cada ano.
Considerações Finais
Num momento em que todos registram o real por meio de fotografias dada as
facilidades tecnológicas do nosso tempo, escolhemos esta ferramenta metodológica para
acompanhar as festas populares de matriz africana que acontecem ao longo do ano na
cidade do Rio de Janeiro. Segundo Andrade (2002), assim como o fotógrafo, o etnólogo
é um observador, ou seja, por caminhos diversos, a antropologia e a fotografia
alimentaram-se de uma mesma fonte: a observação. A mesma autora questiona: Como
podemos diferenciar o ato de produzir uma imagem etnográfica e “tirar” fotografias?
Existe uma distinção entre registrar e ver. Essa diferença começa na atividade de olhar,
no exercício do olhar, e são esses processos perceptivos que aproximam a arte de
fotografar e a antropologia – ou as distanciam. Citando Leopoldo e Silva (1992, p.141)
“quando se convive um pouco com ambas, percebe-se que a distância que as separa é a
mesma que as aproxima”.
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Concluímos que na cidade do Rio de Janeiro, o Mercadão de Madureira tem papel
importante da comercialização de produtos religiosos de matriz africana com suas
quarenta (40) lojas, aproximadamente, além dos estandes de ervas. É de lá que, desde
2003, sai uma carreata em direção à Copacabana no dia 29 de dezembro. Atravessando
alguns bairros da Zona Norte da cidade, passando pelo Centro, até chegar a Zona Sul, a
carreata apresenta Iemanjá à população. Por onde passa, Iemanjá recebe acenos e
pedidos. Este movimento é importante por algumas razões, dentre as quais destacamos a
importância do Mercadão nas trocas e sociabilidade entre os adeptos das várias religiões
de matriz africana. Além disso, em 2011, o prefeito Eduardo Paes declarou as festas de
culto a Iemanjá nas praias do Rio como patrimônio cultural, ressaltando a importância
da festa do dia 29 de dezembro para o município, como necessária para preservar a
memória e as expressões culturais afro-brasileiras. Não sem conflito ou disputas: na
medida em que isto ocorre, notamos que a institucionalização do festival de 29 de
dezembro como uma festa de caráter predominantemente religioso pode indicar o
desenho de uma nova dinâmica onde a festa de 31 de dezembro assumiria um caráter
predominantemente turístico.
Observamos ainda que alguns pontos podem ser explorados: (1) A festa como parte da
economia, estimulando o comércio no Mercadão de Madureira; (2) As novas
tecnologias da informação e da comunicação mediando o registro etnográfico; (3) A
preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade; (4) As possibilidades estéticas
que Iemanjá nos apresenta.
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