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Resumo:  Nos rituais que celebram o dia de Iemanjá/Nossa Senhora dos Navegantes,

cruzam-se grupos identitários aparentemente distintos, a comunidade católica, o "povo de

religião"  e  uma  oceanógrafa.  Esse  trabalho  adentra  o  cosmos  aquático  das  festas

religiosas de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes da cidade de São José do Norte

em  busca  de  representações  simbólicas  das  continuidades  e  descontinuidades

produzidas  entre  cultura  e  natureza,  humanos,  água,  seres  aquáticos  e  terrestres.  A

etnooceanografia permite criar um espaço a partir do olhar viajante do (etno)oceanógrafo

e das religiões afro-brasileiras e católicas, produzindo territórios  como multiplicidades com

dimensões  crescentes,  que  nunca  estão  sobrepostas  e  que  a  partir  de  movimentos

desterritorializantes mudam de natureza se reterritorializando sobre outras perspectivas.

Palavras-chave: Etnooceanografia, Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, Mitologia.

Introdução

Carregada  de  um  forte  simbolismo,  a  água  possui  um  caráter  ligado  à

representação do feminino nas manifestações religiosas brasileiras e na mitologia das

comunidades  que  vivem no  entorno  da  Lagoa  dos  Patos,  Rio  Grande  do  Sul,  Brasil

(KOSBY, 2008; ORO & ANJOS, 2009; RIBEIRO & ROSA, 2011).
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Para  as  comunidades que  vivem no entorno  da  Lagoa  dos Patos,  a  figura  de

Iemanjá, por exemplo, aparece ligada ao mito de criação das águas: ao beber o vinho de

palma, Oxalá descumpriu a promessa de não caçoar dos enormes seios de Iemanjá. As

lágrimas dessa santa  escorreram pelo  seu busto,  transformando-se em dois  rios  que

viriam a ser o mar, a sua morada. O oceano invadiu a Lagoa dos Patos naquela noite e a

água doce salgou para dar lugar ao mar (KOSBY, 2008).

Nos  rituais  que  celebram  o  dia  de  Iemanjá/Nossa  Senhora  dos  Navegantes,

cruzam-se grupos identitários aparentemente distintos, como a comunidade católica e o

"povo de religião". Segundo Marília Kosby: “Se as águas têm dono, proprietário legítimo,

nesse campo, a Lagoa dos Patos é domínio de Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes,

Iara.”(KOSBY,  2008  p.  32).  Essas  santas  são  as  homenageadas  nas  festividades  do

feriado do dia 2 de fevereiro, que iniciam a beira mar na madrugada e seguem até o final

do dia com procissões fluviais . 

Nesse dia, na praia do Mar Grosso, em São José do Norte², em meio às tendas

afro-religiosas circulam os católicos curiosos com os rituais de incorporação. Da procissão

fluvial  católica,  na Lagoa dos Patos,  participam os filhos de mamãe Iemanjá.  A água

salgada  do  oceano  invade  a  água  doce  da  laguna,  morada  de  Nossa  Senhora  dos

Navegantes  e  de  Iemanjá,  onde  os  fiés  buscam o  aconchego,  a  paz  espiritual  e  os

conselhos de suas mães.

Uma Abordagem Etnooceanográfica

Esse trabalho adentra o cosmos aquático das festas religiosas de Iemanjá e Nossa

Senhora dos Navegantes da cidade de São José do Norte em busca de representações

simbólicas das continuidades e descontinuidades produzidas entre cultura e natureza,

humanos,  água,  seres  aquáticos  e  terrestres.  Tornar-se  um  investigador  das

permeabilidades  existentes  entre  essas  categorias  é  um  esforço  para  estimular

deslocamentos epistemológicos, fazendo-se penetrar por planos conceituais diversos aos

delineados pelos conhecimentos da ciência moderna. Procura-se transpor obstáculos que

na ciência moderna separam a "mente do corpo, a cultura da natureza, o conhecimento

da experiência" (STEIL & CARVALHO, 2014).

Os mitos apresentam um tempo em que o humano compreendia a linguagem da

natureza, sendo capaz de comunicar-se com ela. Percebe-se, a partir desta perspectiva,

um mundo povoado de seres dotados de consciência e cultura, evidenciando um estado

de co-acessibilidade entre humanos e natureza.  Além disso,  as narrativas mitológicas

tratam da origem, do devir, da eternidade, de trocas simétricas e assimétricas. A mitologia



permite  um estado de mobilidade entre  humanos,  não-humanos e sobre-humanos na

projeção de seus territórios, permitindo comunicabilidade entre os mais diferentes planos

conceituais. Portanto, a mitologia permite o acesso a essas permeabilidades: por um lado

apresenta  o  humano  em  continuidade  com   a  natureza,  por  outro  permite  co-

acessibilidade entre humanos e não-humanos (CASTRO, 2010; ROSA 2013). 

A etnooceanografia é definida como uma perspectiva que coloca em evidência as

interações  de  pensamentos,  sentimentos  e  comportamentos  das  populações  com  os

ecossistemas marinhos, estuarinos e costeiros (MOURA, 2014). Buscar-se-á transpassar

o plano conceitual oceanográfico por essa abordagem mítica através de uma ampliação

da  perspectiva  etnooceanográfica,  com  o  objetivo  de  experiementar  um  modo  de

descrever e interpretar as permeabilidade entre homem/natureza/espiritualidade em cena

nas Festas de Iemanjá e de Nossa Senhora dos Navegantes, em São José do Norte.

O campo etnográfico foi realizado durante a Festa de Iemanjá, na madrugada do

dia  2  de  fevereiro  de  2015,  na  Praia  do  Mar  Grosso,  em São  José  do  Norte,  onde

acontecem as homenagens do "povo de religião" e na procissão fluvial  da Festa dos

Navegantes,  cerimônia  católica  que  reverencia  Nossa  Senhora  dos  Navegantes,  nas

águas salobras, doces ou salgadas do Estuário da Lagoa dos Patos. 

Procurou-se interagir com os festeiros católicos e afro-religiosos fundamentada no

método  da  observação  participante  (OLIVEIRA,1996).  Neste  trabalho,  não  realizei

entrevistas formais, apenas conversas informais nas quais a pesquisadora se identificava

e pedia permissão do entrevistado para utilizar as narrativas escutadas em seu trabalho.

Os rituais em homenagem a Iemanjá e a Nossa Senhora dos Navegantes foram descritos

através  do  olhar  e  do  ouvir  da  pesquisadora  (OLIVEIRA,  2006).  As  conversas

aconteceram de maneira espontânea durante o campo com o público festeiro, formado

pelos  moradores  de  São  José  do  Norte  e  turistas  das  cidades  dos  arredores  como,

Mostardas, Tavares, e Rio Grande. 

Para tanto, se faz necessário, primeiramente, adentrarmos no contexto ambiental e

sociocultural no qual esta inserido o município de São José do Norte. A pesca é uma das

principais atividades econômicas da região e é percorrida por uma rede constante de

atualizações, perpassada por diversas matrizes culturais.

Uma Cultura Litorânea: O Universo Pesqueiro no Extremo Sul.

A cidade de São José do Norte, no estado do Rio Grande do Sul, tem seus limites

marcados entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, havendo como única ligação

com o continente a BR-101, ou a "Estrada do Inferno", que por muito tempo foi uma via de



difícil tráfego devido aos seus "areais". A sua condição de quase insularidade fez da água

salobra da laguna e do salgado do mar uma presença que vai além da maresia sentida

pela gente. Vem do nordestão, do rebojo e do vento sul o espírito aquático que paira

sobre  os  areais  do  "Norte",  como  é  chamada  a  cidade  pelos  "nortenses",  aqueles

nascidos no município.

O desenvolvimento  de São José do  Norte  voltou-se  para  o  "canal",  expressão

utilizada para identificar as áreas mais profundas da Lagoa dos Patos, onde é possível o

tráfego de embarcações maiores, inclusive daquelas destinadas ao transporte público de

passageiros,  sendo  esta  a  principal  forma  de  contato  com  o  continente,  mais

especificamente com a cidade de Rio Grande (ADOMILLI, 2007). 

Grande parte da faixa costeira que contorna a cidade é habitada por pescadores,

que se dividem entre a pesca embarcada industrial,  no oceano adjacente,  e a pesca

artesanal no estuário da Lagoa dos Patos. Por conta do colapso dos estoques pesqueiros

provocado pela pesca industrial, que tem como uma das consequências o aumento dos

intervalos entre as safras na Lagoa dos Patos, os pescadores de São José do Norte tem

alternado  suas  atividades  entre  a  laguna  e  o  mar,  de  acordo  com a  época  do  ano

(ADOMILLI, 2009; MOURA, 2014).

Os pescadores que moram no centro urbano de São José do Norte são, em grande

parte, descendentes de imigrantes portugueses, sendo a maioria oriundos de um fluxo

migratório de Póvoa de Varzim, que se prolongou de fins do século XIX até meados do

século XX, chamados de poveiros (ADOMILLI, 2009).

Com  o  desenvolvimento  da  atividade  pesqueira  e  a  introdução  de  novas

tecnologias  no  campo,  pela  chamada  "Revolução  Verde",  muitos  afrodescendentes

acabaram migrando do campo para a região urbana de São José do Norte, inserindo-se

na atividade pesqueira. Além disso, devido a abundância dos estoques de peixes e de

camarão  na  região  a  atividade  pesqueira  atraiu  um  grande  número  de  pescadores

catarinenses em períodos de safras. Muitos destes pescadores acabaram constituindo

família, permanecendo como moradores. Essa dinâmica de fluxos migratórios gerou uma

articulação de diversas modalidades de pescaria  e  de  saberes que constituíram uma

tradição cultural litorânea (ADOMILLI, 2009). 

No final do século XIX e início do século XX surgem as primeiras indústrias de

pesca  no  Rio  Grande  do  Sul  (RS),  sobretudo  na  cidade  do  Rio  Grande.  O

desenvolvimento e a consolidação de um parque industrial pesqueiro na cidade do Rio

Grande só se consolida com a ditadura civil-militar na sua tentativa  de transformar a

pesca em indústria de base nacional após o lançamento do famigerado Decreto-Lei de



1967.  Através deste Decreto-Lei,  inaugura-se um projeto de modernização que previa

amplos subsídios às industrias de pesca. Consequentemente, na cidade do Rio Grande

(RS), ergue-se o maior parque pesqueiro do Brasil. Neste contexto, surge a Sociedade de

Estudos Oceanográficos do Rio Grande (SEORG) para fins de subsidiar este projeto com

conhecimento  técnico-científico  e  mão-de-obra  especializada  (MOURA,  2014).  Este

período foi  determinante para o surgimento da pesca embarcada na região,  devido a

intensa  modernização  de  técnicas  de  pesca  e  das  embarcações  que  permitiram  o

aumento do período de permanência embarcado e, consequentemente, aumento do risco

de  acidentes  e  naufrágios  (ADOMILLI,  2009;  DIEGUES,  1983;  PASQUOTTO,  2005).

Desta forma,  o conhecimento oceanográfico,  aliado ao Estado,  passa a (a)creditar-se

como um foro privilegiado de produção de verdades sobre os mares entre outras formas

de saber, inclusive perante outras ciências modernas (MOURA, 2014).

Mesmo assim, os conhecimentos adquiridos até aquele momento pelos pescadores

e repassados pela cultura oral eram indispensáveis, pois os equipamentos, por melhores

que fossem, ainda apresentavam limitações, sendo estas compensadas pela experiência

dos pescadores. A realização das pescarias depende, ainda hoje, da observação de uma

complexa gama de variáveis naturais como as estações do ano, os regime de ventos, a

Lua, as condições do mar, os ruídos e as vibrações da água estuarina. O cotidiano dos

pescadores de São José do Norte permitiu uma articulação entre saberes tradicionais e

novas tecnologias. As práticas sociais e simbólicas articularam-se com o desenvolvimento

tecnológico  através  de  permeabilidades,  hibridizações,  pela  criatividade  individual  e

coletiva dos moradores de São José do Norte na vida cotidiana (ADOMILLI, 2009).

Entretanto,  o  objetivo  de  reprodução  social  da  produção  capitalista  na  pesca,

subsidiado pelas transformações técnico-científicas no século XX, acabou por engendrar

diversos fenômenos de desequilíbrio ecológico, intimamente ligados a perturbações nos

modos de vida humanos, individuais e coletivos. Exemplos dessas  transformações em

São José do Norte são a redução das redes de parentesco e a deterioração das relações

de vizinhança (DIEGUES, 1983).

Nos espaços nos quais se encontram racionalidades próprias, que não a ocidental,

o  manejo  do  ecossistema  acontece  através  do  estabelecimento  de  redes  de

compartilhamento  de  instrumentos  e  conhecimentos  sobre  o  ambiente  aquático

(DIEGUES, 1983). Em São José do Norte, observou-se a utilização dessa estratégia para

o compartilhamento de informações de áreas de concentração de cardumes e também

como  forma  de  cooperação  em  ocasiões  de  resgate,  sendo  o  ambiente  aquático

considerado adverso e onipotente pelos pescadores (ADOMILLI, 2009).



Além disso, as culturas tradicionais desenvolvem sistemas de manejo de recursos

naturais  independentes,  marcados por respeito aos ciclos naturais e à capacidade de

resiliência dos ambientes,  ligados a um complexo de conhecimentos repassados pela

oralidade,  por  intermédio  da  mitologia,  entre  outras  simbologias  fazendo  um  uso

sustentável dos ecossistemas. Portanto, analisar o sistema de representações, símbolos

e mitos construídos por essas populações nos permite compreender como elas atuam na

produção do espaço marítimo (DIEGUES, 2000a). 

Atualmente, o município de São José do Norte sofre as consequências de uma

crise ambiental, que pode ser encarada como a materialização da crise epistemológica da

própria  ciência  moderna,  manifestada  através  dos  seguintes  exemplos:  colapsos  dos

estoques  pesqueiros  da  região;  perturbação  dos  modos  de  vida  das  populações

tradicionais;  deterioração  das  relações  de  parentesco  e  vizinhança.  Segundo  Steil  &

Carvalho  (2014),  a  crise  epistemológica  da  ciência  moderna  tem  como  alicerce  a

separação entre natureza e cultura, projetando os objetos produzidos de maneira a isolar

o ser humano da natureza. Este dualismo instaurado pela racionalidade científica gerou

um  distanciamento  entre  a  ciência  moderna  e  o  saber-fazer  tradicional,  levando  ao

fracasso nas suas tentativas de manejo da natureza (TOLEDO & BASSOLS, 2008). O

reflexo desta ideologia operou, e ainda opera, na formação de consciências na sociedade

e nas organizações políticas das instituições que hoje configuram a sociedade moderna

(ANJOS, 2008; MOURA, 2014; STEIL & CARVALHO, 2014).

A Festa de Iemanjá, a praia do Mar Grosso

Por volta das 22 horas do dia primeiro de fevereiro de 2015 chegavam a praia do

"Mar Grosso", do centro urbano de São José do Norte, uma carreata organizada pelas

tendas afro-religiosas. Carros e ônibus traziam os fiéis para participar dos rituais à beira

d'água  em  homenagem a  Iemanjá.  Caminhões  de  madeira,  usados  geralmente  para

transporte  de  pescado,  de  pequenas  embarcações  e  de  cebola,  traziam,  nesse  dia,

imagens  dessa  santa  em réplicas  em miniatura  de  barcos  de  pesca  enfeitados  com

bandeirinhas e flores. Os fiéis vinham também sobre esses caminhões, as mulheres com

as saias brancas de armação e os homens fazendo ressoar os tambores e os agês. Desta

forma, iniciava a festa em homenagem a “Rainha do Mar”. 

Dias antes conversei  com uma mãe de santo,  Claudia Félix,  que me narrou o

seguinte episódio:

O filho se apaixona pela mãe, "Mãmãe Iemanjá". Ele chamou-a de
dentro das águas argumentando precisar  do seu auxílio.  Iemanjá



saiu do mar, território de seu domínio e foi levada pelo filho para o
alto de uma torre sobre um penhasco a beira mar,  ficando nesse
espaço trancafiada. Seu filho tomou esta atitude porque sabia que
em contato  com a  água  ela  se  perderia  na  imensidão  oceânica.
Iemanjá foi enganada pelo filho, ela não concordava com o incesto e
por isso as lágrimas vertiam do seu rosto. Iemanjá, através de seu
pranto salgado teve seu corpo diluído. O corpo da santa era agora
água salgada escorrendo pelas pedras que sustentavam a torre, em
direção ao mar.  Iemanjá é uma mulher de fartos seios, uma mãe
cheia de sensualidade. O seu filho se apaixona por ela.  Ao banhar
seu colo com suas lágrimas de sal consegue fugir da torre onde está
aprisionada  diluindo-se  em  água,  transformando-se  em  mar.  Em
toda a água do mar esta o seu espirito.

Bolinhas de sabão sobrevoavam as cabeças dos fiéis enquanto súplicas aos orixás

e à "Mamãe Iemanjá" eram pronunciadas na cerimônia de abertura da Festa de Iemanjá,

na  Praia  do  Mar  Grosso,  pelos  representantes  do  poder  Executivo,  Legislativo  e

autoridades afro-religiosas do município de São José do Norte. 

Nesses pronunciamentos sobressaia-se o desejo de superar problemas gerados

pelo colapso dos estoques pesqueiros e aqueles que surgem a partir da instalação de

grandes  empreendimentos  na  região,  como  a  expansão  da  região  portuária  de  Rio

Grande para São José do Norte, que esta em processo de conclusão, além de futuros

projetos de extração mineral, da empresa RGM Minerações, e de um parque eólico, pela

empresa FLOPAL.

A representante da tenda Caramuru, de São José do Norte, pediu à “São Jorge

Guerreiro” que olhasse para os agricultores, “que mesmo trabalhando muito ainda lhes

faltava para  o  sustento”.  Nesta  cerimônia  de  abertura,  os  representantes  do governo

pediam forças advindas dos rituais  afro-religiosos para  se  superar  as  dificuldades do

município, que mais parecia uma tentativa de exibir uma unidade que se mostra muito

aquém da realidade.

Na beira d'água salgada da "Praia do Mar Grosso" várias tendas foram montadas

pelas  casas de religião  afro  de  São José do Norte  para  a  realização dos rituais  em

homenagem  a  "Rainha  do  Mar".  Na  tenda  do  centro  "Maria  Madalena" ocorrem

incorporações de exus e pombas giras, típicos das terreiras de quimbanda/Linha Cruzada,

como é classificado por seus frequentadores,  que também “trabalham” com caboclos,

mais comuns na Umbanda.

Gianpaolo  Adomilli  (2007)  teve  contato  com  frequentadores  do  centro  Maria

Madalena. O seu interlocutor Vaninho contou que depois que começou a frequentar o

centro tornou-se mais paciente, que antes era “estourado” se envolvendo facilmente em



brigas. Vaninho “encontra em suas crenças força e proteção para enfrentar as longas

jornadas de pesca em alto mar” (ADOMILLI, 2007 p.105).

Há  outros  casos  mencionados  por  Adomilli  (2007) relacionados  a  mudança  de

comportamento a partir do ingresso em centros de Linha-Cruzada. Essa vertente Afro-

Religiosa surgiu a partir da década de 1960 numa fase de consolidação do capitalismo,

devido  aumento  de  vários  problemas,  entre  eles  o  desemprego,  a  insegurança,  as

doenças e as frustrações (ORO, 2008).

Segundo  Claude  Levi-Strauss  (2008),  a  magia  se  baseia  em um determinismo

global e integral, que através de uma sistematização de dados sensíveis é capaz de fazer

associações exitosas. Nesse âmbito passam a religiosidade, fé e espiritualidade, antes

em nível de pensamento, a materializar-se tornando-se parte da realidade, do concreto. A

estruturação  da  Linha-Cruzada  apresenta  essa  característica  de  materialização  da

potência do pensamento, pois se consolida como uma religião prática, de serviço, ou seja,

que se volta às soluções sobrenaturais para os problemas da vida cotidiana do homem

moderno (ORO, 2008).

O círculo de pessoas de pés descalços dentro das tendas junto com ressoar de

tambores,  agês  e  sininhos  se  desfaz  logo  que  começam as  incorporações.  Tudo  se

mistura a partir  desse momento,  dentro da tenda tem-se um universo de almas com

desejos mundanos como ingerir bebidas alcóolicas, fumar cigarros e charutos em giros

infinitos. O ato de incorporação parece ser pesado para os corpos físicos, que incorporam

e retornam à consciência como que em “solavancos”.

As religiões Afro têm como característica os cultos de possessão nos quais as

entidades espirituais se "ocupam" os corpos dos médiuns e dos filhos de santo mediante

o estado de transe. Essas “religiões emocionais” envolvem o indivíduo como um todo,

com seu corpo ocupando um lugar de destaque (ORO, 2008). 

Na beira da praia,  durante as celebrações da Festa de Iemanjá, quase não é

possível identificar os festeiros católicos. A participação dos católicos nessa festividade

acontece no momento de “tomar os passes”. Nesse ato as entidades que ocupam os

corpos do afro-religiosos são consultados pelos festeiros que observavam os rituais em

homenagem à Iemanjá. É um momento dos fiéis pedirem conselhos, reivindicarem a cura

de  doença  e  purificação  do  próprio  corpo  pelos  caboclos  através  dos  "passes"  das

entidades indígenas benzedeiras. Segundo os  frequentadores da tenda Caramuru,  os

caboclos  benzedeiros  curam  as  "doenças  da  alma",  aquelas  "que  não  podem  ser

desfeitas  pela  medicina".  Nesse  momento,  formam-se  filas  de  pessoas,  entre  elas

membros da comunidade católica, para ter alguns minutos de consulta com os caboclos.



Segundo Cascudo (1972), caboclo é a designação de indígena, nativo ou natural; mestiço

de branco com índia. Restam dúvidas ainda sobre origem desta palavra, se indígena ou

afro. 

Uma das festeiras, a católica Maria Tereza, que viveu na infância na comunidade

de pescadores do Retiro, em São José do Norte, relembra a infância através da figura das

benzedeiras, que curavam as doenças das pessoas que moravam “pra fora", distante do

centro urbano, e, por isso, não tinham acesso aos serviços de saúde pública. Segundo

Maria Tereza, as benzedeiras não tinham relação com as religiões afro, eram pessoas

que tinham o “dom da cura”. Essa interlocutora presenciou uma benzedeira curando uma

moça que sofria de enxaqueca. Colocava-se um copo de água sobre a cabeça da mulher

e a benzedeira fazia as rezas. A água, por conseguinte, "fervia", "borbulhava". Era a dor

de  cabeça  "indo  embora".  Benzedoras  e  benzedores  do  Mato  Grosso  do  Sul,  que

apresentam práticas  similares  a  que Maria  Tereza citou  e  também dependem de um

"dom" para a realização de suas "práticas mágicas" apresentaram relações com cultos

africanos antigos e com tradições de pajés, segundo Penteado (2005).

Acabam-se as filas de pessoas que esperavam pelos "passes”, passam a ser feitas

oferendas na beira  d'água do mar.  Os rituais  são transferidos das tendas,  que foram

armadas aos pés das dunas, para a zona de varrido da praia, onde a areia é lavada pelo

mar. As primeiras ondas avançavam as areias da praia,  lavando os pés dos fiéis que

seguiam em direção a água salgada trazendo as santas em seus ombros, oferendas para

Iemanjá, a batida dos tambores e o balanço dos agês. 

Depois das oferendas colocadas no mar, pipoquinhas doces que os afro-religiosos

ofertavam a Mãe Iemanjá eram levadas pelas pequenas ondas, como que engolidas pelo

mar.  Algumas pessoas que participavam da sessão começavam receber entidades de

crianças (Ibejis), que diziam ser filhos de orixás. As crianças rolam na areia, banham-se

no mar, chupam bico, tomam mamadeira, engatinham. Os adultos ganhavam a infância

novamente, com uma imagem de inocência presente em seus olhos, gestos e peripécias.

As pessoas que observavam ou participavam do rito tratavam as crianças de forma alegre

e doce, com certo ar de preocupação.

A beira d'água lembra a imagem de um ventre fértil, o ventre de Iemanjá. A mãe

de todos os orixás se mostra como um símbolo de fertilidade nesses rituais. Os Ibejis são

orixás que representam no candomblé os santos católicos gêmeos Cosme e Damião. Os

Ibejis, homenageiam a fertilidade, eles são a divinização do parto duplo, muito frequente

entre  os  negros nagôs (CASCUDO, 1972).  A brincadeira  é eterna para  esses orixás,

entretanto,  o  ato  de  brincar  é  levado  a  sério.  Se  para  o  senso  comum  ocidental  a



brincadeira é algo inocente, para as epistemologias Afro o ato de brincar é uma forma de

solucionar  problemas,  que  somente  a  percepção  infantil  pode  reproduzir  (OLIVEIRA,

2014).

A festa de Iemanjá na Praia  do Mar  Grosso segue até  o amanhecer.  No dia

seguinte as oferendas que haviam sido engolidas pelo mar retornam a beira da praia.

Flores, melancias, garrafas de espumantes tomavam a beira mar que, depois de intensas

atividades rituais, torna-se deserta. Inicia o deslocamento da Praia do Mar Grosso para a

Lagoa dos Patos, da matriz Afro para a católica, da Festa de Iemanjá para a Festa de

Nossa Senhora dos Navegantes.  No território do (es)vazio, terra, céu e mar se encontram

nos limites do horizonte, na (in)finitude da paisagem das praias da planície costeira do

litoral do Rio Grande do Sul.

A Festa de Nossa Senhora dos Navegantes Acontece no Mar quase Doce

Passada a Festa de Iemanjá, na Praia do Mar Grosso, desde as primeiras horas da

manhã do dia 02 de fevereiro, São José do Norte começa a receber fiéis oriundos de

Tavares, Mostardas, Rio Grande, entre outras cidades da região, para participarem de

uma das maiores festas católicas da região sul do estado do Rio Grande do Sul: A Festa

dos  Navegantes  (JORNAL AGORA,  2015).  A Festa  em  homenagem  a  santa  Nossa

Senhora dos Navegantes se da em dois momentos: primeiramente em uma procissão

fluvial no estuário da Lagoa dos Patos, que se encerra com o retorno das embarcações

para São José do Norte, quando, então, os fiéis navegantes desembarcam e seguem em

procissão terrestre.

Cerca de 20 embarcações participam da procissão, desde canoas, utilizadas na

pesca artesanal no interior da Lagoa, até  Jet-skis. Quatro barcos de pesca de emalhe

levam na proa as imagens de Nossa Senhora dos Navegantes, São Pedro, São José e o

Sagrado Coração de Jesus. As embarcações enfeitadas com bandeirinhas colorem as

águas escuras da Lagoa dos Patos. 

Maria  da  Graça (71  anos),  nascida  em São José do Norte,  frequentadora  de

terreira de uma quimbanda nesta mesma cidade, vem reverenciar a Rainha do Mar  nas

águas salobras da Lagoa dos Patos. Maria da Graça conta que “levou sete facadas”, se

referindo a doenças que apresentou após abandonar a terreira depois de “pronta” e de

“debochar dos orixás”. O castigo levou-a a prometer nunca mais deixar de lado a sua

“missão” e por isso vinha prestar a sua homenagem.

A procissão inicia com um grupo de mulheres que repetem em oração o "Pai

Nosso" e "Ave Maria" ordenadas pelas contas de um terço, intercaladas por preces e



pedidos. As fiéis pedem a Maria, mãe de Jesus, para que ajude as pessoas do município

a fazerem as "escolhas certas". Preces por conselhos de uma mãe. 

Esse discurso se insere no contexto desenvolvimentista vivido pela cidade de São

José do Norte. Primeiro, por conta da instalação do Estaleiro EBR (Companhia Estaleiros

do Brasil), que foi inaugurado em 2013 trazendo muitos trabalhadores para a cidade, um

excedente  populacional  que  gerou  especulação  imobiliária,  aumento  dos  preços  dos

alimentos e o abarrotamento dos serviços públicos oferecidos pelo governo à população.

Além do Estaleiro EBR outros empreendimentos se preparam para fixar-se em São José

do Norte, entre eles estão os investimentos da empresa RGM mineração, que pretende

extrair mineral pesado do complexo de dunas da cidade. Além disso, tem se investigado a

possibilidade de instalação de um parque eólico no município, pela empresa FLOPAL.

Esses dois últimos investimentos disputam um mesmo território para instalação, a região

do Retiro. Muito próximo à área urbana, o Retiro faz parte da área rural do município de

São José do Norte, abrigando uma colônia de pescadores e agricultores. 

Na  procissão  fluvial  percebo-me  diante  do  momento  de  transição  econômica

vivenciado pelos moradores de São José do Norte. Ao passarmos em frente ao estaleiro

de  São  José  do  Norte,  os  passageiros  olhavam  curiosos  as  grandes  estruturas  e

plataformas de cimento que agora invadem a Lagoa dos Patos, muito próximo às colônias

de pesca do Cocuruto e da 5º Secção da Barra.

A procissão fluvial segue em direção ao Super Porto de Rio Grande, complexo

portuário privado do cone sul que se caracteriza por ser o segundo mais importante do

país, referência no comércio internacional brasileiro. Via-se das embarcações, grandes

estruturas de ferro e concreto utilizadas para o transporte de containers e na construção

de plataformas de petróleo.   

No  Super  Porto  de  Rio  Grande  surgem algumas pessoas  para  abanar,  fazer

orações, oferecer flores às águas durante à procissão fluvial.  A luz do sol refletida no

balanço da Lagoa dos Patos lembram os longos cabelos prateados de Iemanjá como bem

discute Kosby (2008). Esta forma de percepção faz, segundo esta autora, do prateado

uma das cores rituais de Iemanjá.

Assim que passamos em procissão fluvial em frente ao Clube Náutico Regatas,

no centro urbano de Rio Grande muitos barcos menores que participavam da procissão

atracam  em  um  banco  de  areia.  O  sol  brilha  forte,  está  muito  calor.  Os  fiéis  que

acompanham a procissão dentro dessas embarcações menores saltam na Lagoa dos

Patos. A água batia no peito dos banhavam-se na laguna.



Por fim, as embarcações que fazem parte da procissão retornam a São José do

Norte. Sento-me em um degrau da embarcação e tenho sorte de encontrar com Maria da

Graça.  Atual  moradora  do  Bairro  Getúlio  Vargas,  em Rio  Grande,  a  “filha  da  Barra”

(Colônia de Pescadores de São José do Norte) participa da procissão fluvial a anos. Seu

pai era pescador e sua mãe era costureira. Essa informação foi acompanhada de uma

exclamação de Maria Tereza – Ah, isso é a maioria das famílias né?! - que Maria da

Graça concordou imediatamente.  Maria da Graça nasceu em uma canoa no meio do

canal. "Deu as dores" em sua mãe que não teve tempo de chegar ao hospital em Rio

Grande, dando a luz à Maria no meio da Lagoa dos Patos, entre Rio Grande e São José

do Norte. Para ela a procissão fluvial era mais bonita antigamente, com as embarcações

mais  enfeitadas.  Com  essa  afirmação  Maria  Tereza  respondeu  –  É,  as  coisas  vão

mudando né?! – como que conformada com as mudanças advindas dos tempos ditos

"modernos".

Na  celebração  de  Nossa  Senhora  dos  Navegantes,  na  água  salobra,  encontro

entre as águas doces e escuras do interior do estado e a água salgada e clara do oceano,

na manifestação de doçura a beira-mar com a presença de Iara, se formam territórios de

co-acessibilidade, encruzilhadas de universos simbólicos. A beira-mar e a água estuarina,

a própria Iara, representam uma dimensão mitológica e histórica viva na memória e nos

rituais, onde a cultura é permeável.

Permeabilidades a Beira-d'água: A Água "Saloba", a Beira Mar e Iara

Para Câmara Cascudo (1971a) o oceano deve ser considerado em sua plenitude,

da mesma forma como sobrevive na memória do povo através de Iemanjá, por exemplo.

Iemanjá se mostra como uma representação marítima em sua plenitude, pois, apesar de

sua aparência humana nas imagens que se destacam entre as celebrações em São José

do Norte, todas as tendas afro-religiosas fazem reverência ao oceano. Vejamos alguns

exemplos: leva-se oferendas para o mar; faz-se rituais em homenagem a santa na beira

da praia; os ibejis homenageiam a fertilidade da santa quando se banham nas águas

salgadas da Praia do Mar Grosso; leva-se  presentes ao mar em réplicas de barcos de

pesca. 

Em  contrapartida,  a  doçura  também  está  presente  nas  festas  à  beira-mar  na

composição  das  bandejas  de  oferendas  repletas  de  quindins,  pipocas-doce  e  mel.

Iemanjá simboliza a força vital da imensidão oceânica e sendo mãe deve ser respeitada,

tratada com doçura, pois por mais que ame a seus filhos tem também os seus momentos

de  fúria.  As  tempestades  oceânicas  podem  levar  a  naufrágios,  riscos  à  vida  dos



pescadores; Iemanjá controla as safras de camarão e o movimento dos cardumes de

peixes na Lagoa dos Patos. A orixá Iemanjá não tem o mar apenas como sua morada, ela

é a própria água salgada,  em seus momentos de fúria e calmaria.  A santa protetora,

também  castiga  e  mata,  levando  seus  amantes  para  o  fundo  do  mar,  remetendo  a

aparência e hábitos de uma sereia (CASCUDO, 1971a).

A santa católica Nossa Senhora dos Navegantes é uma das imagens de Maria, a

mãe de Jesus. A santa é protetora dos navegantes, as águas estão sob seu domínio,

sendo doces, salgadas ou salobras. Os barcos de emalhar, que vão "pra fora", como se

diz quando se navega em mar aberto, no dia 2 de fevereiro levam a imagem de Nossa

Senhora para um passeio tranquilo sobre as águas salobras da Lagoa dos Patos. A Festa

dos Navegantes reverência a laguna delineando e sendo delineada pela paisagem ao seu

redor. Perde-se a estabilidade sentida em terra, o nosso corpo esta a merce das marolas

da laguna. Sente-se o vento úmido no rosto. Ao olhar em direção a desembocadura do

estuário da Lagoa dos Patos, vê-se o mar. 

Segundo a mãe de santo Claudia Félix, a cabocla Iara é uma sereia que se faz

intermediária entre homens e Iemanjá, levando os pedidos daqueles que vivem em terra

para a orixá. Por conta disso, a cabocla tem seu corpo dividido em dois: a parte inferior do

corpo não possui pernas e é tomada por escamas, lembrando a nadadeira caudal de um

peixe; a outra parte do corpo apresenta o tronco de uma bela mulher,  profundamente

sedutora. Iara aparenta ser frágil em meio as águas tão perigosas, incapaz de oferecer

qualquer risco aos marujos. Entretanto, a sereia “enganadeira” pode seduzir aqueles que

a encontram, levando-os para as profundezas das águas.  

Os dados etnográficos apontam para mais uma figura que marca uma encruzilhada

cultural,  "Caramuru".  O  nome  Caramuru,  de  origem  indígena,  foi  atribuido  à  Diogo

Álvarez, uns dos primeiros habitantes brancos do Brasil. De origem portuguesa, ele serviu

de intermediário entre europeus e indígenas no período do descobrimento, pois foi capaz

de aprender as línguas e costumes indígenas (AMADO, 2000).  Segundo Amado (2000),

as narrativas literárias e historiográficas que citam este personagem, referem-se a um

momento histórico em que o Brasil se encontrava em uma encruzilhada: “de um lado, um

longo e influente passado, que é indigena e que se projeta, poderoso, sobre o presente

[…]; e, de outro lado, um presente […], que é marcado pela influência física e cultural dos

brancos, europeus e católicos, consubstanciados nos portugueses (que trarão consigo os

africanos)” (AMADO, 2000 p. 28) Ou seja, a figura do Caramuru equaciona uma imagem-

passado do Brasil, relativa a sua origem indígena e, portanto, tomada como "primitiva",

com uma imagem-futuro, relacionada a vinda dos portugueses, que simboliza a chegada



do homem branco "moderno", trazendo consigo o desenvolvimento tecnológico e a mão

de  obra  negra  escrava.  Caramuru  apresenta-se,  portanto,  como  uma  figura  de

encruzilhada cultural.

Do  ponto  de  vista  oceanográfico,  a  água  estuarina  se  apresenta  como  uma

intermediária entre a terra e o mar. A região estuarina é onde se da o encontro entre a

água doce do continente e a água salgada do mar. A partir desta configuração surge um

berçário natural de diversas espécies de peixes e camarão, vital para a manutenção dos

estoques pesqueiros da região. A água doce que segue em direção à desembocadura da

Lagoa dos Patos vem do interior do continente, carregando o que encontra pelo caminho.

Por conta disso, a água, apresenta uma aparência turva e contém muitos nutrientes. As

águas  oceânicas  invadem  a  laguna  purificando-a,  pois  além  de  uma  alta  carga  de

nutrientes, que também podem causar prejuízos ambientais caso fique trapeada, a água

doce possui uma carga de compostos químicos tóxicos que são lançados ao longo do seu

percurso, como efluentes domésticos e de áreas de agricultura intensiva que margeiam a

Lagoa dos Patos. A água salgada também é responsável por fazer ingressar espécies em

período  de  reprodução,  que  encontram  um  lugar  ideal  para  realizarem  desovas,

conduzindo as espécies em período de reprodução para um ambiente mais tranquilo e

fértil, as águas abrigadas da Lagoa dos Patos.

A zona  de  varrido  da  Praia  do  Mar  Grosso  também é um território  fértil  e  de

transito, entre terra e mar. Área vital para a manutenção do ecossistema costeiro onde se

desenvolvem  pequenos  peixes  e  animais  bentônicos,  que  vivem  junto  ao  sedimento

arenoso e  servem de alimento para  aves migratórias.  A maré metereológica define  a

extensão e posicionamento desta zona, que se permite um transitar entre continente e

água salgada.

A Oceanografia Transpassada por uma Episteme Mitológica

O extremo sul do Rio Grande do Sul, manifestado através da Lagoa dos Patos e da

Praia do Mar Grosso pode ser descrito a partir das mais diversas perspectivas. Podendo

ser observado a partir do mar ou do estuário, através do olhar oceanográfico é delineado

por características físico-químicas, nas religiões afro-brasileiras e católicas traçasse as

características  do oceano através do delinear  do  corpo  das  santas  Iemanjá  e  Nossa

Senhora dos Navegantes. Esta conjugação de perspectivas em São José do Norte está

em consonância com as discussões de território de Deleuze & Guattari (2009). Segundo

estes  autores,  o  ambiente se  constitui  a  partir  de uma multiplicidade com dimensões



crescentes,  que  nunca  estão  sobrepostas  e  que  a  partir  de  movimentos

desterritorializantes mudam de natureza se reterritorializando sobre outras perspectivas.

A natureza é, por sua vez, múltipla sendo o uno parte do múltiplo e estando, para

isso,  sempre  subtraído  dele  (n-1).  É  na  complementaridade  de  multiplicidades  que  a

natureza  se  constitui,  estando  a  realidade  a  todo  o  momento  negando  perspectivas

singulares,  homogeneizantes  (DELEUZE & GUATTARI,  2009).  Neste sentido,  passa a

oceanografia, por exemplo, a ser uma perspectiva possível de interpretação do ambiente

aquático que margeia São José do Norte, representada pelo valor 1 da equação descrita

anteriormente.  Entretanto,  esta  epistemologia  é  incapaz  de  identificar  um  objeto  da

natureza de forma completa, pois seu olhar é singularizante, ou seja, esta alicerçado a

partir  de  um  único  ponto  de  vista.  Assim  que  alguma  variável  foge  às  regras  de

organização deste  plano epistêmico ela  tende a ser  desconsiderada,  afim de que se

possa preservar a estrutura na qual seus conceitos estão planificados. Nesta concepção

de Deleuze & Guattari (2009), a própria inexatidão se torna uma forma de aproximação da

realidade. 

Enquanto  a  oceanografia  identifica  os  fenômenos  da  natureza  através  de

características fisico-quimicas, biológicas e geológicas, a mitologia afro-brasileira procura

aproximar os fenômenos da natureza da própria episteme humana como um todo .   Para

tanto, passa a atribuir características humanas aos fenômenos da natureza. A produção

de sentido para o mar, por exemplo, se materializa em uma forma humana, sensual, de

uma mulher, de uma mãe. 

Segundo Oro & Anjos (2009), a imagem de Iemanjá mostra-se como a efetuação

palpável de tudo o que é belo, através da sensualidade expressada nas linhas do corpo. A

fartura dos seus seios delineia a grandiosidade do mar como conteúdo, substância da

doação sem limites, pois sem a intensidade adequada há um desequilibrio na realização

do  ato,  das  linhas  que  marcam  o  infinito  oceânico.  Para  a  mitologia  afro-brasileira,

tomando  a  filosofia  das  diferenças  evidenciada  por  Anjos  (2006),  a  multiplicidade  da

natureza é algo dado.  Ou seja,  a  lógica rizomática da filosofia  afro-brasileira,  que se

manifesta através da sua religiosidade, procura conectar o diferente ao diferente, através

de  uma  jogo  de  alteridades,  reconhecendo  a  multiplicidade  da  natureza  e,

consequentemente, a incapacidade de defini-la em sua completude. 

A partir  da  imagem  de  Iemanjá  aproxima-se  a  episteme  humana  da  natureza

atribuindo a ela características que transitam entre o humano e o fenômeno marítimo. Não

há aqui a busca por uma essência, pois é no transito de intensidades que o fenômeno se

constitui.  Reconhece-se,  por  conseguinte,  ao  descrever  um fenômeno  natural,  a  sua



razão de ser independente da produção de sentido atribuída pelo ser humano, pois, para

a mitologia afro-brasileira,  a natureza existe de forma imanente, autônoma à qualquer

interpretação sobre  ela.  Da mesma forma,  nós (humanos)  também fazemos parte  da

natureza,  compartilhando  da  sua  multiplicidade  em  nossos  próprios  corpos,  onde

transitam identidades.

Na  Lagoa  dos  Patos,  as  permeabilidades  das  camadas  d'água  desfazem  os

contornos  do  salgado  e  do  doce,  fazendo  emergir  o  "salobo".  Nesse  território  de

passagem, a multiplicidade epistemológica permite-se a um encontro. As características

são instáveis, não há precisão, é a multiplicidade que concilia os mais distintos universos

simbólicos, seja ele europeu (ocidental), afro ou indígena. 

A Cultura como Manifestação da Natureza

Para Kosby (2008) comemorações religiosas que reverenciam tanto santas, como

sereias  e  orixás  são  capazes  de  revelar  teias  de  atualizações,  apropriações  e

cruzamentos  de  práticas  e  elementos  religiosos  dos  quais  os  sujeitos  se  valem para

elaborar as suas concepções de mundo. Tanto na Festa de Iemanjá quanto na Festa dos

Navegantes em São José do Norte (RS) pode ser percebida estas teias descritas pela

autora. 

Durante o discurso de abertura da Festa de Iemanjá, na Praia do Mar Grosso e

entre  as  preces  das  mulheres  na  procissão  fluvial  católica  em homenagem a  Nossa

Senhora dos Navegantes, na Lagoa dos Patos, uma multiplicidade de epistemologias se

encontram. Em ambos os momentos citam-se preocupações que são comuns à todas as

pessoas  que  vivem  nesta  região  e  que  estão  ligadas  às  alterações  nas  formas  de

representação  da  própria  natureza,  são  elas:  o  impacto  de  novos  empreendimentos

portuários,  o  declínio  econômico da atividade pesqueira,  as  próprias  “coisas  que vão

mudando” e não são mais tão bonitas como antigamente. 

Os  encontros  entre  as  diferentes  epistemologias  religiosas  na  Festa  dos

Navegantes e na Festa de Iemanjá se dão de forma espontânea através dos próprios

fiéis, podendo ser percebidos nos seguintes momentos: com a fala da interlocutora Maria

da  Graça,  que  mesmo  participando  de  rituais  afro  acompanha  a  procissão  dos

navegantes, organizada pela comunidade católica;  nos passes recebidos por católicos

nas tendas à beira-mar, nos rituais afro-religiosos; no hábito  afro-religioso de lançar flores

coloridas durante o passar da procissão fluvial católica; na própria memória da infância

através da imagem das benzedeiras,  que podem apresentar  relações com epistemes

indígenas e afro; por intermédio da figura dos caboclos indígenas nas terreiras a beira



mar; assim como a imagem do personagem da mitologia indígena, o Caramuru, que incita

uma  encruzilhada  cultural.  Não  há,  nestas  festividades,  um  controle  sobre  essas

identidades. Elas transitam entre uma episteme e outra como quando o salgado e o doce

se misturam, na permeabilidade entre as camadas d'água. 

Da mesma forma, Nossa Senhora dos Navegantes, por carregar a imagem de mãe,

protetora dos navegantes, é permeada pela episteme da orixá Iemanjá das religiões Afro.

O que tem sido chamado de sincretismo é o fenômeno de deslizamento de meios uns

sobre os outros, sendo cada um deles definido por um regime específico de enunciação

(ORO & ANJOS, 2009). 

A  noção  que  se  faz  normalmente  do  sincretismo  é  a  de  que  este  conceito

pressupõe a existência de uma nova unidade, a partir de uma síntese, através da mescla

de valores de origens diferentes. A encruzilhada, como conceito da filosofia das diferenças

das culturas afro-religiosas, propõe um jogo de alteridades. A lógica da religiosidade afro-

brasileira  é  rizomática,  ou  seja,  ao  invés  de  dissolver  diferenças,  busca  conectar  o

diferente ao diferente, fazendo-os subsistirem enquanto tais. A encruzilhada não define

uma essência  identitária  de  indivíduos,  mas delineia  territórios  simbólicos  em que  se

manifestam  intensidades  diversas.  Este  território  permite  o  encontro  de  diferentes

identidades e, ao mesmo tempo, tende a dissolver essas formas num processo continuo

de desterritorialização. Tomando a desterritorialização como o "fenômeno no qual dois

territórios se sobrepõem no tempo" (ANJOS, 2006 p.33), o autor estabelece uma relação

entre  imagem-passado  e  imagem-futuro,  que  se  encontra  no  presente,  tornando-as

indiscerníveis. Assim, as noções de identidade e tempo prescrevem juntas o circuito da

encruzilhada, que se da na forma de cruz (+) ou em xis (x) (ANJOS, 2006).

O que de caracteriza o cruzamento nas Festas em homenagem a Iemanjá e Nossa

Senhora dos Navegantes, no caso das epistemes religiosas, são os fiéis, que mesmo não

adotando  em  seu  discurso  louvor  ao  “santo  dos  outros”,  trazem  com  recorrência  o

respeito  à  diversidade (KOSBY,  2008).  Em continuidade  à  esta autonomia  identitária,

evidenciada  em Pelotas  por  Kosby  (2008),  em São  José  do  Norte  se  constitui  uma

autonomia institucional,  pois não há qualquer tipo de organização prévia por parte de

representantes da comunidade católica e das religiões afro-brasileiras para oficializar o

encontro dessas potências identitárias. 

O  encontro  de  epistemologias  segue  através  de  uma  multiplicidade  crescente,

nunca  se  fundindo  em um uno.  O compartilhar  de  conceitos  utilizados  para  delinear

fenômenos da natureza, como o oceano e a Lagoa dos Patos, através da imagem de

Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes, não se da de forma a encontrar hipóteses



comuns, de maneira a homogeneizar pontos de vista distintos, mas procura preservar a

diversidade através de mediações nas intensidades do ato. Neste sentido, o encontro

cosmológico  entre  o  catolicismo  popular  e  as  religiões  afro-brasileiras  pressupõe  um

território permeável e impreciso que toma a forma da própria natureza, através de sua

multiplicidade.

Assim como a natureza, a expressão cultural na Festa de Iemanjá e na Festa dos

Navegantes se constitui por si só, independente de interpretações lançadas sobre ela,

negando o uno, por conta da sua incompletude, que passa, por sua vez, a se reformular

em séries infinitas de atualizações. Isso pode ser observado, por exemplo, nas diversas

atualizações do próprio conceito de sincretismo religioso na antropologia, desde Bastide

(1974)  até  Anjos  (2009).  A cultura,  assim,  deixa  de  ser  propriedade  do  antropólogo,

representada pelo uno, que só é incorporada a multiplicidade subtraída dela. Da mesma

forma,  os  representantes  das  instituições  religiosas  perdem  o  poder  sobre  esses

movimentos, pois eles se dão de forma espontânea. De maneira distinta se constitui a

produção de conhecimento oceanográfico, por exemplo, que tende a reivindicar um status

de  autoridade  sobre  outros  conhecimentos,  conforme  nos  mostra  Moura  (2014),

subjugado as intenções de ampliação do domínio do Estado brasileiro sobre o território. 

Em  oposição  a  ideia  de  identidade  constituída  na  modernidade,  Gilroy  (2007)

define esse conceito como uma expressão de um conjunto de intersubjetividades que

necessitam das diferenças dentro e fora das mesmas para que os indivíduos particulares

tomem-nas como próprias de si. A alteridade, em contextos autoritários, é vista como uma

ameaça à identidade, pois ela não permite a sobreposição de epistemologias. Para Moura

(2014),  a  oceanografia  seria  um exemplo de autoritarismo uma vez que se (a)credita

como a única potência epistemológica capaz de interpretar a natureza de forma total,

completa e homogênea negando a alteridade de outras interpretações sobre o ambiente.  

O jogo de alteridades nas religiões afro, onde se  reconhece a multiplicidade da

natureza  e  das  suas  interpretações  bem  como  a  incapacidade  de  defini-la  em  sua

completude, é uma ferramenta diametralmente oposta, mais democrática e consoante ao

entendimento de natureza em comparação com a ciência moderna. Como consequência

disso, o projeto totalitário da oceanografia fracassa enquanto uma expressão da crise

epistemológica da ciência moderna positivo-reducionista. 

O ato de incorporação nas religiões afro trata da experiência de alteridade que se

relaciona diretamente com o território, neste caso, o próprio corpo. Isso é evidenciado

pela expressão “se ocupa da pessoa”,  o corpo é o "cavalo de santo".  A incorporação

acontece através de uma multiplicação das diferenças, onde a impossibilidade de pensar



revela-se como a mais alta potência do pensamento (ANJOS, 2008).  O corpo, a terreira,

a beira d'água do mar, a água salobra é onde ocorre a sobreposição dos mais distintos

territórios. A incorporação se da onde “um outro que é estranho, mas que na estranheza e

no conflito constitui a intensidade que permite a ambos reconhecerem um traço de suas

identidades” (KOSBY, 2008).

Portanto, a religiosidade brasileira interpreta a realidade tomando como ponto de

partida o fato de ela ser formada por uma multiplicidade. Esta característica faz com que

não seja possível uma intolerância a outros pontos de vista, permitindo um diálogo entre

epistemologias. A filosofia das diferenças, afro-brasileira, a partir do ato de incorporação

busca  compreender  este  estado  de  alteridade  no  ato  de  criação  de  seu  plano

epistemológico,  tratando  a   natureza  como  a  emanação  de  uma  multiplicidade  de

perspectivas ainda com espaços a se completar. A partir da multiplicidade de cosmologias

evidenciadas com a etnográfia dessas festas religiosas percebe-se a cultura como uma

expressão da própria  natureza,  que através de movimentos  de retorno a  sua própria

virtualidade, atualiza-se continuamente. Neste sentido, podemos tomar as religiões afro-

brasileiras como um exemplo de respeito a diversidade e, por conseguinte, como uma

ferramenta metodológica para estudos antropológicos.
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