Festas de Iemanjá e
dos Pretos Velhos

Cherô Guiné: festejos sagrados nas ruas de BH
Cherô Guiné, cantiga da tradição umbandista muito entoada em Belo Horizonte,
foi o nome escolhido pelos pesquisadores e agentes culturais promotores dos
festejos sagrados de Iemanjá e Preto Velho para denominar o estudo que embasou
o reconhecimento dessas celebrações como Patrimônio Cultural do Município. Para
além da cantiga, essas celebrações são repletas de elementos sensoriais: os cheiros
das ervas utilizadas no ritual de defumação, o colorido das flores, a riqueza das
indumentárias, os sabores dos alimentos votivos e o som característico das cantigas e
dos atabaques.
Essas manifestações culturais de louvor à ancestralidade afro-brasileira são
realizadas há décadas em espaços públicos da cidade, que são transformados em
lugares de convivência entre devotos, visitantes e simpatizantes, atraindo inclusive
muitos que não possuem relação direta com terreiros de umbanda ou candomblé. Os
festejos (re)significam os espaços onde ocorrem, reconstruindo-os simbolicamente
e reforçando seu papel como lugar da diversidade. Essas celebrações também
reafirmam a presença e a força da tradição afro-brasileira em Belo Horizonte,
comunicam antigos saberes tradicionais - que são transmitidos e re-elaborados orientando as gerações presentes e se constituem como referência para as futuras
gerações.
As Festas de Iemanjá e Pretos Velhos foram reconhecidas como Patrimônio
Cultural de Belo Horizonte no dia 16 de outubro de 2019, sendo registradas no Livro
das Celebrações e de Lugares. Esse reconhecimento evidencia a importância das
manifestações de matrizes africanas para a formação cultural, histórica e paisagística
da nossa cidade, contrapondo-se ao silenciamento da memória histórica das
populações afro-brasileiras no processo de constituição da capital mineira.
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Festa de Iemanjá
Realizada anualmente desde 1953, no sábado mais próximo ao dia 15 de agosto, a
Festa de Iemanjá possui relevância histórica para os adeptos das celebrações do
Sagrado afro-brasileiro na capital mineira. Cerimônia de grande importância para
as comunidades do candomblé e da umbanda, revela o sagrado no espaço urbano.
Próximo à Praça Dalva Simão - que compõe o Conjunto Moderno da Lagoa da
Pampulha (reconhecido pela UNESCO como patrimônio cultural da humanidade em
2016) - a Festa de Iemanjá é destinada à reverência a orixá Iemanjá, Yabá das águas,
pelas quais a vida flui e se faz caminho.
A Festa de Iemanjá mobiliza vários terreiros de umbanda e candomblé, que se
articulam para realizar a celebração. Antecedendo à celebração, cada terreiro
participante desenvolve seus rituais para a louvação: banhos de folhas, chás de
proteção e cantigas. No dia do encontro, o Largo da Iemanjá se colore de branco, azul
e prata, cores comumente associadas a esta Yabá. Atabaques entoam os cantos de
louvação à Iemanjá e o ambiente é tomado pelo colorido e aroma da água de cheiro,
defumação, folhas e flores.
Inaugurado na década de 1940, o projeto original do Conjunto Moderno da Pampulha
não previa um espaço para manifestações do sagrado das religiões de matriz
africana. Todavia, em 1988, fruto da mobilização das comunidades afro-brasileiras,
foi inaugurado, nas proximidades da Praça Dalva Simão, o Monumento à Iemanjá,
esculpida em bronze por José Synfronini de Freitas Castro. Em 2007, no mesmo local,
foi inaugurado o Portal da Memória, de autoria do escultor Jorge dos Anjos. A ocupação
de um espaço desse território da cidade por parte das comunidades de terreiro, além
de reforçar importantes laços identitários, promove uma apropriação mais plural e
democrática dos espaços públicos em Belo Horizonte.
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O culto à Iemanjá
De origem africana, o culto à Iemanjá foi difundido nas Américas pelos povos negros
escravizados e se estabeleceu, sobretudo, nos candomblés de nação Ketu. Originário
do iorubá (“Yèyéomoejá”), a palavra significa “mãe cujos filhos são peixes”. No Brasil,
esta orixá também recebe denominações como Janaína, Rainha do Mar, Sereia do Mar,
Senhora do Aiocá, Inaê, Dandalunda Kaiala, Dona Maria, entre outras.
Iemanjá é também associada ao mar e à lua. Segundo a mitologia ioruba, é responsável
pelas cabeças, lugar de onde partem as decisões. Nas tradições afroindígena seu
culto também foi articulado com o da Mãe D´Água ou Iara. Uma das divindades
mais cultuadas no Brasil, sua imagem é associada à ‘Grande Mãe’. Nos processos de
sincretismo religioso, encontra, no catolicismo, para com a Virgem Maria.
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Festa dos Pretos Velhos
Desde 1982, no sábado mais próximo ao dia 13 de maio, em meio aos prédios
residenciais do bairro Silveira, a praça Treze de Maio - popularmente conhecida como
Praça dos Pretos de Velhos, abriga anualmente a festa dos Pretos Velhos e Pretas
Velhas, ancestrais guias da Umbanda. Construída em 1981, a praça é uma conquista
das comunidades de terreiro de Belo Horizonte que buscavam visibilidade, respeito
e um lugar para louvar estas ancestralidades. Nesse lugar, os adeptos da cultura de
matriz africana se sentem representados e se enxergam como sujeitos na construção
da cidade. A comunidade afrorreligiosa compreende esse lugar como dotado de
axé (energia vital que habita em tudo que existe), extrapolando o uso comum que
normalmente se dá ao espaço público.
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A Festa dos Pretos Velhos é uma realização coletiva em que participam vários terreiros
da cidade. As casas atuam na realização de tarefas burocráticas necessárias para
a organização da praça para a celebração, mobilização dos moradores do bairro e
limpeza do espaço após o festejo. Antecedendo à festa, em sua particularidade, cada
terreiro participante realiza seus rituais para a louvação aos Pretos e Pretas Velhas:
cânticos, banhos de folhas sagradas e chás de proteção compõem a preparação
espiritual.
No dia do encontro, a Praça dos Pretos Velhos é coberta de preto, azul e branco, com
vestes listradas ou estampadas em xadrez, padrão associado a estas entidades.
Atabaques entoam os cantos de louvação e o ambiente é tomado pelos cheiros
característicos da prática cultural. Água de cheiro, defumação, folhas e flores são
elementos presentes que colorem e perfumam o lugar. Os sabores complementam a
celebração, já que são oferecidas ao público as comidas tradicionais - feijão tropeiro,
broa de fubá, rapadura, pé de moleque e café, iguarias confirmadas segundo a
ritualística tradicional de cada terreiro.
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Os Pretos Velhos e as Pretas Velhas
Os Pretos Velhos e as Pretas Velhas são as entidades mais populares da Umbanda e
guardam relação direta com a África e com o passado escravagista brasileiro. Homens
idosos e mulheres idosas que vivenciaram a escravização no ‘novo mundo’ são
considerados ancestrais negros. A maturidade, a experiência espiritual e as sabedorias
desses ancestrais estão vinculadas à caridade, simplicidade, humildade e paciência.
Essas entidades são importantes agentes de uma matriz religiosa e cultural diversa
e sincrética, reunindo, assim, variadas tradições religiosas e terapêuticas em suas
práticas. Estão presentes nos caminhos das pessoas que recorrem aos terreiros em
busca de curas espirituais para obter alívio para doenças e outros sofrimentos.
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