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O texto abordará as polêmicas envolvendo a realização de uma 
manifestação religiosa afro-brasileira, que ocorre no dia 2 de fevereiro há mais 
de cinquenta anos no Balneário Nossa Senhora dos Prazeres, localizado na 
cidade de Pelotas (RS): a Festa de Iemanjá. No entanto, há alguns anos 
surgiram diferentes formas de regramento da orla deste balneário, popularmente 
conhecido como Barro Duro, em razão de uma maior preocupação, por parte do 
poder público local, com a situação ambiental do mesmo, sendo este 
transformado recentemente em Área de Preservação Permanente (APP). A partir 
desta problemática ambiental, a Festa passou a sofrer diversas formas de 
regramento e condicionamento para a sua realização, o que acarretou uma série 
de negociações e embates entre os organizadores do evento (comunidade 
religiosa, Federação Sul-Riograndense de Umbanda e Cultos Afro-brasileiros, 
representantes do poder legislativo local e secretarias da Prefeitura), 
representantes do poder executivo, operadores jurídicos e ambientalistas. 
Partindo-se de uma etnografia multissituada, aborda-se esta manifestação 
religiosa a partir da perspectiva de distintos atores sociais, situados em 
diferentes arenas, suas aproximações e conflitos. A configuração do campo 
etnográfico também possibilitou perceber a estreita relação entre entidades 
representativas da umbanda e do batuque e a arena política pelotense em 



relação ao evento. A Festa configura-se como um evento emblemático de um 
contexto local marcado pela intolerância religiosa em relação às religiões de 
matriz africana, a qual culminou, no ano de 2015, com o incêndio da Gruta de 
Iemanjá e respectiva imagem da divindade, localizada na orla do balneário. 

 

Palavras-chaves: religiões afro-brasileiras; conflitos socioambientais, 
intolerância religiosa; religião e espaço público. 

 

Neste trabalho pretendo apresentar a minha dissertação defendida, 

recentemente, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPel. A 

pesquisa abordou os impasses para a plena realização de uma festividade 

religiosa popular de matriz africana que ocorre há mais de cinquenta anos no 

Balneário Nossa Senhora dos Prazeres, localizado no bairro Laranjal, Pelotas 

(RS): a Festa de Iemanjá. Este trabalho foi a continuidade da minha monografia 

de final de curso, a qual relacionou o campo jurídico e o campo religioso. Assim, 

foram acompanhados alguns processos de intolerância religiosa em relação às 

religiões afro-brasileiras no contexto sul do Rio Grande do Sul. Nessa pesquisa 

seis casos de intolerância religiosa foram estudados, sendo que três destes 

perpassaram por processos jurídicos, os quais obtiveram resultados favoráveis 

aos praticantes destas religiões. A partir deste trabalho tive conhecimento sobre 

impedimentos paulatinos e crescentes para a plena realização desta festividade 

religiosa popular de matriz africana. 

A Festa de Iemanjá é celebrada no dia 2 de fevereiro há 58 anos no 

Balneário Nossa Senhora dos Prazeres, conhecido também como Barro Duro, o 

qual está localizado no bairro Laranjal, Pelotas (RS). O ápice da cerimônia 

religiosa inicia na noite do dia 1º de fevereiro e acaba no dia 2, deste modo, 

algumas terreiras para trabalharem durante a noite utilizam acampamentos. 

Assim, a festa durante a noite é constituída a partir da ocupação do espaço da 

orla da laguna com vários acampamentos religiosos, sendo que durante o dia as 

terreiras descansam e todos esperam pelo grande fechamento cerimonial que 

ocorre ao entardecer do dia 2: o encontro fluvial, em pequenos e ornados barcos, 

da orixá Iemanjá com a santa católica Nossa Senhora dos Navegantes, que parte 

em cortejo da Colônia de Pescadores Z3, situada adiante do Balneário dos 

Prazeres, e segue seu roteiro até o porto da cidade de Pelotas. Como será visto 



no desenrolar do trabalho, a duração e o formato da festa sofreu várias 

alterações no decorrer da sua história.  

Esta festividade religiosa conta com a participação da comunidade 

religiosa afro-brasileira, dos moradores do Barro Duro, dos adeptos destas 

religiões dentro e fora do município, dos adeptos do sincretismo religioso entre 

catolicismo e religiões de matriz africana. Há também a participação de 

representantes políticos, em razão do grande aglomerado de pessoas, e 

admiradores de festividades populares que não necessariamente possuem 

vínculos religiosos. Atualmente, a festividade é organizada pela Federação Sul-

Riograndense de Umbanda e Cultos Afro-brasileiros, a qual a partir do fim de 

dezembro e início de janeiro começa os preparativos relativos à realização da 

cerimônia religiosa. Para efetivar a festividade, a Federação, no entanto, conta 

com o apoio de secretarias da Prefeitura e com seus representantes e 

apoiadores no poder legislativo municipal, acarretando em uma estreita relação 

entre esta entidade representativa com a arena política pelotense. 

A cerimônia religiosa ocorre na orla do Balneário Nossa Senhora dos 

Prazeres, a qual comporta uma pequena área de mata nativa (Mata Atlântica) e 

também onde localiza-se a Gruta que protege a imagem de Iemanjá. No entanto, 

há alguns anos surgiram diferentes formas de regramento deste espaço em 

razão de uma maior preocupação, por parte do poder executivo municipal e 

poder judiciário, com a situação ambiental do local, sendo a orla transformada 

em Área de Preservação Permanente (APP) no ano de 19991. 

A partir do discurso ambiental, o poder público local, juntamente com o 

Ministério Público Estadual, iniciou um processo de regramento em relação ao 

uso daquele espaço, incluindo-se medidas e condicionamentos para a realização 

da Festa, bem como a proibição do uso de acampamentos religiosos na orla do 

                                                             
1   Em 05 de julho de 1999, o Prefeito de Pelotas Otelmo Demari Alves 
sancionou e promulgou a Lei nº 4.392, a qual considera no seu artigo 6º: “São de 
Preservação Permanente as áreas de domínio público ou privado, situadas numa faixa 
marginal à Lagoa dos Patos, na largura mínima de 100m (cem metros), a contar da 
linha do nível médio das águas, onde são permitidas atividades humanas, nos termos 
estabelecidos pelo COMPAM, através de resolução específica”. Disponível em: 
http://camara-municipal-de-pelotas.jusbrasil.com.br 

 



balneário durante o evento. Chamo a atenção que estes impedimentos em 

relação a realização da Festa de Iemanjá no Balneário do Prazeres coincidiram 

com um momento em que o bairro, tradicionalmente ocupado por 

afrodescendentes e classes populares, vem mudando o perfil de seus 

moradores, devido as construções de condomínios de luxo como Alphaville e 

Veredas, tornando-se o local um espaço de expansão do setor imobiliário 

direcionado para a classe média e alta.  

Assim, para a realização das Festas de Iemanjá ocorridas nos anos de 

2014 e de 2015, as quais tive o privilégio de acompanhar, houve uma série de 

negociações e choques entre distintas visões de mundo e interesses 

relacionados a apropriação daquele espaço, envolvendo atores situados em 

distintas arenas: campo religioso, campo político, ambientalistas, juristas, etc. 

Estes confrontos foram explicitados em diferentes situações em que estive 

presente, tanto em Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de 

Vereadores como em reuniões que ocorreram na sede da Federação2 e em 

outros espaços do poder público municipal (Prefeitura e Secretaria de Qualidade 

Ambiental).   

 

Apontamentos teóricos e metodológicos 

Na dissertação, então, contextualizo brevemente o processo histórico de 

legitimação destas religiões, desde a instauração do período republicano até a 

contemporaneidade no Brasil, para demonstrar a dificuldade de convivência das 

religiões de matriz africana com os modelos culturais hegemônicos, os quais não 

reconheciam suas práticas como pertencentes a um estatuto de religião tal como 

o Estado e as classes intelectuais dominantes a concebiam (GIUMBELLI, 2008; 

MAGGIE, 1992; MONTERO, 2006).  

No advento da república (1889), com a Constituição Federal de 1891, que 

se abolira formalmente a religião católica como oficial e se proporcionara a 

liberdade a qualquer tipo de crença, veremos que o Estado necessitava 

enquadrar todas as formas de religiosidades existentes naquele período numa 

                                                             
2  Federação Sul-Riograndense de Umbanda e Cultos Afro-brasileiros. 
 



mesma concepção hegemônica de “religião”, dificultando a concessão da 

liberdade religiosa àquelas de matriz não-cristã. Visto que, neste período, as 

teorias raciológicas estavam em vigência, inclusive, fundamentando leis e 

códigos morais, as quais tinham como orientação o médico e antropólogo Nina 

Rodrigues (2006) que defendia que aspectos dos rituais das religiões de matriz 

africana seriam marcadores da inferioridade racial de afrodescendentes.  

Segundo Mariano (2011, p. 246), 

A separação Igreja-Estado no Brasil, estabelecida com o advento da 
República, não pôs fim aos privilégios católicos e nem a discriminação 
estatal e religiosa às demais crenças, práticas e organizações mágico-
religiosas, sobretudo às do gradiente espírita. Neutralidade estatal zero 
em matéria religiosa. Mas a discriminação não restringiu-se de modo 
algum à atuação de agentes e instituições estatais. Agentes públicos e 
privados, cada qual à sua maneira, discriminaram abertamente os 
cultos espíritas e afro-brasileiros. 

 

Para controlar as práticas religiosas no espaço público se fez constar no 

Código Penal de 1890 artigos que asseguravam o controle e monopólio médico 

sobre as práticas de cura (MAGGIE, 1992; GIUMBELLI, 2003). Deste modo, no 

Artigo 156 do Código Penal de 1890, regula-se o exercício profissional da 

medicina e limita-se a sua prática somente a quem estivesse habilitado. Já no 

Artigo 158, o oficio conhecido como “curandeiro” passa a ser extinto e 

criminaliza-se a prática do “curandeirismo”. Este era antecedido pelo Artigo 157, 

que proibia a magia e o espiritismo, concebendo-os como práticas que 

“[...]servem para inculcar sentimentos de ódio e amor e curas de moléstias 

curáveis e incuráveis.” (MAGGIE, 1992, p. 43). Estes dispositivos serviam 

diretamente ao controle social dos segmentos afrodescendentes e suas 

manifestações culturais vistas como patológicas. Nesse período, não só as 

autoridades policias se preocupavam com a prática de curandeirismo, mas 

também havia o marcante controle sanitarista empreendido como política pública 

que tinha como preocupação distinguir o “feiticeiro” do “charlatão”, bem como o 

“curandeiro” do “explorador da credulidade pública”. 

Assim, o que se predominava no enquadramento penal era o exercício 

ilegal da medicina relativo as práticas de “curandeirismo” e de “charlatanismo”, 

as quais estavam diretamente associadas, por parte do poder policial e estatal, 

ao “baixo” espiritismo. Categoria esta que enquadrava as práticas mágico-

religiosas de matriz africana.  



Na década de 1940, com a República Nova institui-se um novo Código 

Penal que exigia que os centros espíritas não permitissem o transe ou possessão 

durante as suas sessões públicas e que tivessem sede própria. As concepções 

sobre o “transe” nos rituais mediúnicos tinham dois vieses: o da religião e o da 

ciência. Se o transe mediúnico era visto pela ciência como hipnotismo que 

operado de uma forma considerada errada poderia cometer o crime de exercício 

ilegal da medicina (charlatanismo); já a “possessão” era da ordem das patologias 

raciais, podendo levar à degeneração e ao crime (MONTERO, 2006). Assim, se 

o espiritismo só foi aceito como religião porque atendia aos pobres e doentes por 

caridade; já as práticas afro-religiosas não eram vistas dessa maneira, pois as 

danças, os ritos, as “possessões” eram consideradas “diabólicas”, não sendo 

considerados ritos religiosos, sim como magia. Em razão disso, segundo Negrão 

(1996, p. 67), a partir de 1929 até o final na década de 40, os centros 

umbandistas se registravam nos cartórios de São Paulo “travestidos de centros 

espíritas”. 

Ainda conforme Negrão (1996), a partir da década de 1950 começam a 

surgir as primeiras entidades representativas da umbanda em São Paulo, as 

quais buscaram se organizar como federações para unificar e padronizar os 

rituais da umbanda, de modo a combater o intenso processo de criminalização 

passado por estas religiões. As federações de Umbanda procuraram, então, fugir 

dos estigmas de macumba e de baixo-espiritismo, e incorporaram o modelo 

moral e de racionalidade institucional cristã, bem como o modelo do Kardecismo, 

“com suas federações de centros e noções de caridade filtradas pela ótica 

espírita” (NEGRÃO, 1996, p. 86-87). Em 1970, as federações de umbanda 

começaram a crescer de forma significativa, não apenas em São Paulo, mas 

também em diversos estados (Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc). Nesse 

período algumas federações retomaram a proposta de unificação e 

padronização dos rituais dentro da umbanda. De acordo com Negrão (1996, p. 

112), “o intenso crescimento da Umbanda no período e sua visibilidade 

propiciada pela oficialização de suas festas, resultado de uma conjuntura política 

muito particular, não garantia à Umbanda, contudo, reconhecimento social mais 

amplo e sua aceitação como religião legítima”. 

Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, na qual se 

assegura o direito de liberdade a qualquer culto e/ou religião, teremos uma 



mudança neste contexto, o qual está relacionado a intensa mobilização do 

movimento negro por reconhecimento das manifestações afro-brasileiras pelo 

Estado. Além da liberdade religiosa, há os artigos constitucionais 215 e 216 

direcionados ao reconhecimento das manifestações culturais brasileiras que 

impulsionaram uma série de processos de patrimonialização. Segundo Burity 

(2008, p. 98-99), este reconhecimento da diversidade cultural por parte do 

Estado, por meio da implementação de políticas públicas, resulta na 

incorporação da “conflitividade das lógicas culturais e, entre elas, religiosas, ao 

cotidiano dos debates públicos, do governo, da representação política”. Ocorre, 

então, uma reconfiguração das relações entre religião e política, acarretando um 

contexto de pluralismo religioso que comporta a participação de atores religiosos 

no campo político.  

No entanto, Burity nos chama a atenção que a emergência deste pluralismo 

ao mesmo tempo que possibilita diálogos inter-religiosos, também poderá 

ocasionar embates entre distintas visões de mundo, gerando a intolerância 

religiosa. Assim, nos últimos anos no Brasil, há uma forte preocupação em 

relação ao crescimento da intolerância religiosa por parte dos pentecostais em 

ascensão, inclusive na posse de cargos públicos, utilizando-se deste meio, e do 

uso de discursos ambientais, para criar restrições de ordem jurídica em relação 

as práticas religiosas afro-brasileiras (SILVA, 2007).  

Com isso, seguindo as orientações metodológicas de Clifford Geertz 

(1989), considero a Festa, e toda a polêmica que a envolve, como um conjunto 

de textos a partir dos quais, talvez seja possível a compreensão de um contexto 

mais amplo. Este contexto mais amplo diz respeito a maneira como a sociedade 

pelotense vem se relacionando, no transcorrer do tempo, com as formas 

religiosas e culturais afro-brasileiras, caracterizada pela ausência de um 

reconhecimento público sobre as contribuições dos afrodescendentes na 

formação da cidade. Deste modo, a pesquisa gerou uma série de dados sobre a 

constituição do campo religioso em Pelotas, permitindo também uma 

reconstituição, mesmo que parcial, em relação a estrutura da Festa, o que 

permitiu comparar com a estrutura do presente e perceber a gradativa perda de 

autonomia da comunidade religiosa no processo de organização da celebração 

religiosa e na gestão do espaço da orla da lagoa.  



A configuração do meu campo me fez buscar outras propostas 

etnográficas para subsidiar este percurso. Apresento, nesse sentido, o conceito 

trabalhado por George Marcus (1994) de “etnografia multissituada” ou 

“multifocada”, a qual pressupõe o acompanhamento de uma determinada 

problemática, nas suas diferentes manifestações e práticas, em diversos níveis 

de pertencimento ou contextos de interação. Segundo a antropóloga Carla 

Teixeira, nesta proposta de etnografia multissituada o etnógrafo constrói seu 

universo/problema de pesquisa... 

[...]seguindo as pessoas e as coisas envolvidas nesse universo; 
rastreando as metáforas nos modos de pensar por meio de suas 
expressões discursivas cotidianas; acompanhando as partes 
envolvidas em um conflito ou disputa em esferas da vida cotidiana, 
instituições legais, mídia, internet e instancias estatais; levantando 
histórias de vida e biografias para mapear as múltiplas localizações de 
um universo (TEIXEIRA, 2014, p. 35).   

 

A etnografia realizada contemplou a observação participante nas Festas de 

Iemanjá de 2014 e de 2015, o acompanhamento de Audiência Públicas e 

reuniões em espaços de representação das religiões afro-brasileiras e órgãos 

públicos. Realizou-se, ainda, entrevistas qualitativas com interlocutores que 

ocupam diferentes posições dentro da rede de atores sociais articulada em torno 

dos impasses que cerceiam a realização da Festa, como a comunidade religiosa, 

o campo ambiental e a esfera política. A explicitação da problemática das 

manifestações das religiões afro-brasileiras no espaço público, nesse estudo de 

caso da Festa de Iemanjá, teve também como suporte a análise de documentos 

contemporâneos (Inquérito Civil Público e outros documentos do Ministério 

Público) e históricos (Livro de Atas da Federação Sul-Riograndense de Umbanda 

e Cultos Afro-brasileiros do início da década de 1970, reportagens e fotografias). 

Buscou-se, nesse sentido, mapear uma diversidade de posicionamentos a partir 

do contraste entre estas diferentes fontes, de forma a situar o objeto de pesquisa 

– a Festa de Iemanjá – na dinâmica sociocultural mais abrangente que perpassa 

a presença negra na sociedade pelotense. 

 

1.Desdobramentos da pesquisa 

Considerando o documento histórico analisado, da Federação Sul-

Riograndense de Umbanda e Cultos Afro-brasileiros, foi possível ter 



conhecimento sobre a Festa no seu passado e comparar com o presente, bem 

como da importância desta festividade, a qual era reconhecida pelas autoridades 

e pela sociedade. Ressalto também que a partir deste foi possível reconstruir o 

processo de organização política das terreiras em federações e associações, o 

que significou, no início da década de 1970, uma busca por unificação das 

religiões afro-brasileiras na cidade, especialmente, para fazer frente as 

restrições de culto impostas pela legislação e promover uma padronização 

doutrinária e ritual para alcançar o estatuto de religião. Sendo assim, chamo a 

atenção para a forte relação entre religião e política que se estabelecera nesse 

período, não apenas para a efetivação do evento religioso, como para a 

formação da Federação, relação esta que se mantém até hoje. Na atualidade, a 

presença de outras entidades representativas do campo religioso na cidade, 

como a Federação de Cultos Afro-Brasileiros, Umbanda e Quimbanda (FECAB) 

e a União Riograndense de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros (URUCAB), as 

quais são mais jovens em relação a supracitada, nos apontam para uma lógica 

segmentar que concorre com as estratégias de unificação. 

Durante o percurso etnográfico observou-se, nas entrevistas realizadas 

com os representantes religiosos afro-brasileiros, a existência de uma relação 

entre segregação racial, espacial e de apropriação simbólica e cosmológica no 

processo de constituição do Balneário Nossa Senhora dos Prazeres. Deste 

modo, ressaltei na pesquisa que a relação deste balneário com a cidade está 

marcadamente vinculada à marginalização e a exclusão de afrodescendentes e 

segmentos populacionais desprovidos de poder econômico, que com isso 

passam a ocupar espaços periféricos. Mas, por outro lado, a ocupação histórica 

deste local por grupos populares está relacionada à procura de um lugar onde 

possam reatualizar com relativa liberdade as suas lógicas culturais e religiosas, 

caracterizando um processo de territorialização. 

 Chama a atenção, nesse sentido, os dois codinomes pelo qual o balneário 

é conhecido: popularmente, como Barro Duro e, pejorativamente, como “Planeta 

dos Macacos”. O primeiro codinome diz respeito a uma narrativa mítica, a Lenda 

do Barro Duro, apresentada na obra de Maria Helena Silveira (1993), em que 

nos aponta para os vínculos da população negra, desde o período da escravidão, 

com as forças cosmológicas agregadas neste lugar: o barro duro, elemento 



natural que dá nome ao bairro, seria nada menos que o corpo de uma mulher 

negra ex-escrava, dilacerado pela dor de não ser reconhecida pelo seu próprio 

filho, que se tornara branco para obter ascensão social.  

Já o codinome Planeta dos Macacos, atribuído ao lugar justamente pela 

forte presença negra, exprime o preconceito racial da sociedade local, marcador 

da situação de exclusão imposta a afrodescendentes e segmentos populacionais 

desprovidos de poder econômico em relação a utilização do espaço público. Esta 

condição social, histórica e também mitológica, constituidora do balneário, 

remete para uma relação simbólica deste espaço com as religiões afro-

brasileiras3, o qual foi apropriado, principalmente, pelos umbandistas e 

batuqueiros que o utilizam não apenas para a Festa de Iemanjá, mas também 

para realização de rituais os mais diversos: iniciação, oferendas para divindades 

e entidades, cultos específicos como celebrações pontuais em clareiras da mata, 

etc. Visto que para estas religiões o que definimos como natureza possui um 

outro estatuto, o de forças que interagem diretamente no âmbito do que é 

definido como humano e social. 

A partir da análise dos documentos contemporâneos (referentes ao 

Inquérito Civil Público e pareceres técnicos sobre a Festa de Iemanjá), será 

exposta a problemática ambiental em relação aos acampamentos religiosos 

instalados na orla do Balneário dos Prazeres, reconstituindo minuciosamente os 

procedimentos formais que levaram à suspensão desta atividade, sendo este 

tema o foco do presente trabalho.  

1..1A judicialização da ocupação do Balneário dos Prazeres 

O processo de investigação em relação a situação ambiental da orla do 

balneário, por parte do poder judiciário, iniciou, conforme o Inquérito Civil, em 

2011 em razão de uma denúncia de um morador do Barro Duro ocorrida em 

2010. A denúncia referia-se a ocupação indiscriminada na mata em relação a 

                                                             
3   No Rio Grande do Sul os estudos sobre as religiões de matriz africana, atualmente, 
apresentam três formas religiosas: o Batuque (nação – culto aos orixás), a Umbanda (culto 
essencialmente aos “caboclos” e “pretos-velhos”, mas há o adicionamento de outras crenças e 
rituais) e a Quimbanda ou Linha Cruzada (ou Umbanda Cruzada) (cultua-se os orixás, os pretos-
velhos, caboclos e também os exús – ou povo da rua). 
 



residências e acampamentos, incluindo-se a Festa de Iemanjá como uma 

atividade causadora de danos ambientais a mata nativa. Cumpre informar que a 

denúncia foi apresentada por meio de um abaixo-assinado subscrito por apenas 

onze pessoas, mas foi considerado pela Promotoria como representativo da 

comunidade do Barro Duro, ignorando-se que este bairro comporta inúmeras 

casas de religião, junto as quais não houve nenhum processo de consulta sobre 

a problemática levantada.  

Em 2012, surgiram as primeiras deliberações da Secretaria de Qualidade 

Ambiental (SQA) em relação a “utilização da área de preservação permanente” 

e a “realização de rituais religiosos”. Considerando a Festa de Iemanjá “nociva”, 

nos seus pareceres, a SQA recomendou que a mesma não fosse “renovada 

pelos próximos anos, devendo-se proceder o cercamento da área após a 

realização dos eventos religiosos deste ano (2012)”. Neste ano, a referida 

Secretaria autorizou a realização da festa religiosa no período de 17 de janeiro 

a 04 de fevereiro de 2012.   

a) As festas religiosas serão realizadas no período de 17 de janeiro a 
04 de fevereiro de 2012; 
b) A Federação será autorizada pela SQA para ocupar a área, mediante 
restrições e condições a serem estabelecidas pelos técnicos da 
referida secretaria; 
[...] 
g) Será autorizado a utilização de estacionamento de veículos, apenas 
para os integrantes de centros de umbanda, e até a barreira de pedras 
que impede o acesso de veículos à mata; 
h)Fica mantida a proibição de acampamento na área de preservação, 
cuja finalidade não seja a do ritual religioso nos termos dos itens 
anteriores4 (grifo nosso). 

 

 Analisando as condições e restrições impostas pela SQA para a 

efetivação da Festa de Iemanjá, observou-se que a preocupação desta 

Secretaria era de delimitar o uso da área de mata nativa apenas para os 

acampamentos religiosos, os quais deveriam se adequar e obedecer as normas 

ambientais locais e, inclusive, em decorrência da liberação deste espaço 

exclusivo para atividades religiosas, a Federação (organizadora do evento) 

deveria cumprir diversas regras e fiscalizar o andamento dos acampamentos, 

                                                             
4   1ª Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas, Termo de Reunião, datado em 16 
de janeiro de 2012.  
 



para os religiosos não amarrarem ou fixarem qualquer objeto na área ou nas 

árvores, não estacionar veículos na mata, não utilizar velas em oferendas dentro 

da mata. Além disso, a Federação deveria cumprir as condições estabelecidas 

pela SQA de plantar 30 mudas de espécies nativas por cada conjunto de 

barracas instalado, após a realização da festividade religiosa. Com isso, é notório 

que há uma tentativa do poder executivo local de adequar a estrutura do ritual 

de celebração à Iemanjá aos conceitos que estes pactuam por preservação 

ambiental.  

Em relação a Festa de Iemanjá de 2013, conforme consta nos 

documentos, houve um acordo para a realização da cerimônia religiosa, 

resultado de uma reunião, ocorrida em 29 de janeiro de 2013, juntamente com 

Joabe Bonhs (presidente da Federação Sul-Riograndense de Umbanda e Cultos 

Afro-Brasileiros), Tenente Goes e Gasquet e Capitão Anderson (4º BPM), Neiff 

Satte Alam (SQA), vereador Ricardo Santos (Câmara Municipal), Comandante 

Neto (Guarda Municipal) e Rafael Bolte (Agentes de Trânsito). Nesta reunião 

foram tomadas as seguintes deliberações: 

a)  As festas religiosas serão realizadas até o dia 3 de fevereiro de 
2013; 

b) A Federação será autorizada pela SQA para ocupar a área, mediante 
restrições e condições a serem estabelecidas pelos técnicos da 
referida secretaria; 

e) Após a data acima mencionada, a Secretaria de Qualidade 
Ambiental se compromete a: 

e.1 – atuar para eliminação dos acampamentos clandestinos; 

e.2 – notificar/interditar bares irregulares situados na área; 

e.3 – elaborar um projeto de reposição arbórea para o local, para o qual 
contará com a colaboração de Federação acima mencionada, no que 
for cabível. 

f) A partir do próximo ano o acampamento não mais será autorizado na 
área de preservação permanente; 

i) Fica mantida a proibição de acampamento na área de preservação, 
cuja finalidade não seja a do ritual religioso e nos termos dos itens 
anteriores5. 

                                                             
5   Documento referente a Termo de Reunião, datado em 29 de janeiro de 2013. 
 



A partir destes dados, podemos perceber que houve intenso debate e 

negociações no início do ano de 2013 entre Federação, poder público municipal 

e Promotoria para se efetivar a festividade religiosa daquele ano. Por meio dos 

pareceres técnicos elaborados em 2013 pela SQA ficou decidido a autorização 

para a realização da festa a partir do dia 26 de janeiro até 03 de fevereiro e a 

instalação de acampamento na orla da APP somente para aquele ano, o que 

acarretou em pequenas mudanças no tempo de cerimônia religiosa e de 

acampamento. Em 2014, em razão dos problemas ocorridos em relação ao uso 

da área de mata nativa nos dois últimos anos, referindo-se aos anos de 2012 e 

2013 e retomando todos os processos deste período nos quais técnicos da SQA 

orientaram para que não ocorresse mais acampamentos religiosos na Mata do 

Totó, a Secretaria deliberou: 

Assim, ante o exposto, novamente orientamos para que não seja 
autorizado o acampamento na Área de Preservação Permanente, 
em especial no local denominado Mata do Totó. Para que tal restrição 
não inviabilize a realização desta importante festa tradicional da cidade 
e região, sugerimos como alternativa de área para os referidos 
acampamentos as Praças Aratiba, Catuipe e Esmeralda, também 
localizadas no Balneário dos Prazeres e próximas ao local 
habitualmente utilizado6. 

Em razão desta orientação, por parte da SQA, e das reuniões ocorridas 

anteriormente sobre a realização da Festa de Iemanjá, a Promotoria considerou 

que: “’A partir do próximo ano (2014) o acampamento não mais será autorizado 

na área de preservação permanente’; ‘fica mantida a proibição de acampamento 

na área de preservação cuja finalidade não seja a do ritual religioso’”7. Chamo a 

atenção para um extenso trecho de um documento do MPRS, que conclui esta 

questão sobre a realização da festividade religiosa e meio ambiente: 

Por fim, embora diversas recomendações e/ou restrições impostas 
pela SQA, tenham sido descumpridas por aqueles que foram 
autorizados, em caráter emergencial e para não impedir o exercício da 
liberdade de culto nos anos de 2012 e 2013, a “acampar” na APP, como 
corretamente indicaram os técnicos dessa Secretaria (Parecer nº 
007/2014), e como forma de garantir-se o direito fundamental de 
liberdade de culto, compatibilizando-o com o dever constitucional do 
Poder Público, assim como de toda a coletividade, de preservar o meio 
ambiente, a SQA poderá autorizar (mediante condições e restrições) a 

                                                             
6   Parecer Técnico nº 004/2014, datado em 08 de janeiro de 2014. 
 
7  Documento referente a 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas, R.H. 
00824.00049/2014, datado em 17 de janeiro de 2014. 



instalação de estruturas temporárias (tendas, gazebos e/ou similares) 
e onde as entidades, participantes da Festa de Iemanjá poderão 
realizar seus rituais religiosos (e, apenas estes). Vale dizer: terão um 
local para a realização dos rituais e cultos religiosos, mas não 
poderão, como ocorreu em anos anteriores, “acampar” no local 
(APP), conforme acordado em Audiência realizada nesta 
Promotoria de Justiça. [...] Parece ser a melhor forma de 
compatibilizar-se a defesa do meio ambiente com o exercício da 
liberdade de culto8. 

 Apesar da recomendação, em 2014 participei da Festa de Iemanjá, na 

qual foi permitido os acampamentos religiosos num espaço delimitado pela SQA, 

a partir do restaurante Dois Fornos (localizado próximo a mata nativa) até a 

Gruta. Esta diminuição do espaço para esta atividade e toda a polêmica 

envolvendo a realização da celebração ocasionou pouco envolvimento da 

comunidade religiosa, visto que neste ano observou-se apenas seis terreiras 

acampadas durante a cerimônia religiosa. Sendo que de acordo com os 

interlocutores religiosos em tempos pretéritos a festa contemplava mais de cem 

acampamentos religiosos. 

Ressalta-se que todo o Inquérito Civil e documentos associados 

encontrados na Promotoria são perpassados pela preocupação ambientalista, o 

que fica explícito no tipo de parecer técnico que informa as decisões dos 

promotores, os quais são produzidos exclusivamente por biólogos e engenheiros 

ambientais. Não há uma preocupação por parte tanto da Promotoria quanto da 

SQA com uma compreensão mais aprofundada, inclusive do ponto de vista 

técnico, com as lógicas de interação de humanos com o lugar, caracterizadas 

nos documentos como “ação antrópica”. Como será visto na sequência, outras 

perspectivas passam a ser consideradas apenas a partir de uma mobilização 

política deliberada, não por um reconhecimento à priori de sua importância para 

a definição e solução das problemáticas que geram o Inquérito.    

 

1..1Despejo de Iemanjá?: O Balneário dos Prazeres e os conflitos 
socioambientais 

                                                             
8  Documento referente a 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas, R.H. 
00824.00049/2014, datado em 17 de janeiro de 2014. 
 



Foi justamente esta proibição aos acampamentos que gerou as 

Audiências Públicas e toda a mobilização que foi objeto de pesquisa, 

especialmente, no ano de 2014. Para se ter uma maior compreensão sobre a 

caracterização do problema ambiental na orla do Balneário dos Prazeres e os 

possíveis danos causados pelo uso de acampamentos nesse espaço, serão 

apresentados alguns argumentos expostos pelos representantes do movimento 

ambiental de Pelotas, por integrantes de religiões afro-brasileiras e 

representantes políticos do poder legislativo vinculados a estas religiões. 

Uma das causas da intensa danificação sofrida na área da orla do Barro 

Duro, conforme os interlocutores do campo ambiental, é relativa a “erosão 

constante da laguna, das ressacas”, a qual é provocada tanto por ações 

antrópicas como naturais. Embora associem a problemática ambiental da orla da 

laguna às dinâmicas naturais e antrópicas de todo um ecossistema que extrapola 

o plano local, os ambientalistas apontaram que os acampamentos tanto 

religiosos como de veraneio geram danos ao meio ambiente em razão da 

montagem das instalações que causam a retirada da vegetação secundária, 

erosão do solo, pequenos incêndios nas árvores e produção de lixo não 

biodegradável.  

Por outro lado, diferentes argumentos foram acionados, durante a 

etnografia, pelos representantes religiosos e representantes do poder legislativo 

local para se contrapor ao discurso corrente de que os usos rituais da orla 

degradavam o meio ambiente. O principal deles insiste na incompatibilidade 

entre as concepções cosmológicas e práticas rituais afro-brasileiras e a 

degradação ambiental: 

Porque eu desconsidero quando, vamos dizer, o administrador público 
diz que os umbandistas destroem ou danificam o meio ambiente, mas 
nós necessitamos do meio ambiente para trabalhar. O orixá é o ar, o 
orixá é a água, o orixá é o fogo, o orixá é a terra. Os orixás são todos 
os elementos da terra. Então a gente não pode, se a gente danificar o 
meio ambiente, como a gente vai trabalhar se a gente precisa da 
energia? (Entrevista realizada com Juliano Silva, em 07 de outubro de 
2014). 

O Balneário dos Prazeres, ao contemplar todos os elementos da natureza 

essenciais para os rituais religiosos, e em razão do espaço correspondente a 

Gruta de Iemanjá ser próxima a mata nativa (ou Mata do Totó), é frequentado 

durante o ano inteiro por adeptos, umbandistas e batuqueiros. Ali são realizados 



trabalhos espirituais referentes à Iemanjá, como também para outros orixás e 

entidades, em razão do espaço comportar elementos que são essenciais: a água 

que é tanto doce quanto salgada, a depender do período do ano; a mata; as 

rochas; o vento; etc.  

É preciso compreender que, diferentemente das religiões de matriz cristã 

em que o espaço de culto são templos/igrejas, as religiões afro-brasileiras 

mantem uma relação tão intrínseca com a natureza que além dos centros ou 

terreiras serem espaços de ritualização, a natureza, bem como espaços públicos 

(ruas, praias, mercados, etc) também o são. De acordo com a umbandista Maria 

Ochoa: 
[...]é aquela energia toda que tu pega do orixá daí, da mata, do mar, tu 
junta energia do mar, água, vento, então aquilo pra gente é importante. 
Como é que eu vou te dizer, mal comparando, tu recarrega as baterias, 
sai inteira, que é muito bom. (Entrevista realizada com Maria Ochoa, 
em 4 de novembro de 2014). 
 

Assim, os acampamentos religiosos no Barro Duro que antecedem ao 

ápice da celebração à Iemanjá são constitutivos da estrutura ritual da mesma. 

Segundo o umbandista Carlos Alberto, esta atividade existe desde, no mínimo, 

1965, e se constituía por meio de intenso deslocamento dos moradores das 

periferias da cidade para a periferia da praia. Pois desde aquela época já se 

construía um contraponto entre a ocupação por parte da classe média/alta dos 

bairros Valverdade e Santo Antônio, ambos também localizados na orla, e a 

ocupação popular e negra do bairro Barro Duro: 

Carlos Alberto: Os acampamentos ali sempre existiram, mais 
precisamente, os acampamentos existiram ali desde 1965, aonde nós 
vínhamos, nós nos deslocávamos dos nossos bairros, aonde nós 
morávamos na periferia e íamos de caminhão, atravessava o Arroio 
Pelotas e seguíamos estrada fora até chegar no Balneário Nossa 
Senhora dos Prazeres, o nosso Barro Duro. 

Rosane: E muita gente acampava aí?9 

Carlos Alberto: Você tem que vê que saudade daqueles tempos, tchê 
lotava de acampamento. (Entrevista realizada com Carlos Alberto 
Pereira, em 14 de abril de 2015).  

                                                             
9  Esta entrevista foi realizada com a participação da professora e orientadora desta 
pesquisa, Rosane Aparecida Rubert porque tinha-se em perspectiva a elaboração de um 
documento de defesa da manifestação religiosa em apreço perante um incêndio criminoso da 
Gruta de Iemanjá localizada no Barro Duro.  
 



  

O período de acampamento abarcava três meses, não se resumindo a 

celebração da Festa de Iemanjá: 

Rosane: Assim, o senhor falou da construção da Gruta. Uma pergunta 
sobre os acampamentos, que esses acampamentos sempre existiram 
ali? 

Carlos Alberto: Sempre existiram. 

Rosane: Um detalhe então só pra confirmar. Antes da gruta de Iemanjá 
já existiam imagens? 

Carlos Alberto: existia, existia os acampamentos. A prefeitura outorgou 
a Federação de Umbanda dar a licença a todos os centros filiado à 
federação para acompanhar os eventos, para acamparem no mês de 
dezembro, de 1º de dezembro a 28 de fevereiro, era livre o 
acampamento lá. (Entrevista com Carlos Alberto Pereira, em 14 de abril 
de 2015). 

Joabe Bohns, presidente da Federação Sul-Riograndense de Umbanda e 

Cultos afro-brasileiros, ao explicar o significado da orla da lagoa para as religiões 

afro-brasileiras, relembrou da estrutura da Festa quando a mãe dele participava 

do evento religioso e ele a acompanhava. 

[...]hoje a Festa de Iemanjá dentro daquilo que eu pratiquei a Festa, 
que a gente praticava, a minha mãe praticava e outros tantos, o que é 
que acontece? A Festa hoje aonde ela é, ela já não é a Festa de 
Iemanjá que se praticava, por quê? Porque aonde tava a gruta cem 
metros pra frente era mato, era mato. Então existia um funil que ia pro 
mar, então a importância daquilo ali era tanto a energia da natureza 
terra, mato, vegetal quanto a água. Então era uma soma das três 
energias, entende? (Entrevista realizada com Joabe Bohns, em 18 de 
setembro de 2014). 

A partir dessa construção de distintas narrativas, é possível afirmar que o 

acampamento é constitutivo da lógica de realização do ritual, ao contrário da 

perspectiva dos ambientalistas e representantes do poder público que o 

percebem como uma externalidade em relação à cerimônia religiosa. Assim, a 

razão para existir os acampamentos durante a Festa, além de proporcionar uma 

relação lúdica dos participantes com a orla, possibilita o encerramento dos 

trabalhos anuais dos centros de umbanda e das terreiras de batuque num 

espaço considerado cosmologicamente adequado. Cabe destacar que os rituais 

na Festa de Iemanjá duram a noite toda, na virada do dia 1º para o dia 2 de 

fevereiro, isto quer dizer que os acampamentos são utilizados para abrigar as 

famílias de santo. Segundo o presidente Joabe Bohns, muitas terreiras também 



aproveitam o período de celebração à Iemanjá para desfrutar a praia, 

relacionando compromisso religioso e prazer em usufruir do lugar. 

Sim, o acampamento serve pra que? Pra que tu possas fazer, agora 
entra no lado terreira, pra que tu possas fazer teu ritual o que é que 
acontece?  Teria que ser mais ou menos tipo o nosso terreiro, a nossa 
casa de religião, ali nós vamos fazer o que é muito usado dentro dos 
acampamentos? Daquela área de mato ali, é o amacio que tem que ter 
no acampamento, aonde as pessoas vão lavar a cabeça, vão tomar o 
seu banho de erva, é o que é feito dentro dessa área da natureza. 
Então a gente precisa desse acampamento para que? Pra que a gente 
possa estar a disponibilização daquilo ali[...]. (Entrevista realizada com 
Joabe Bohns, em 18 de setembro de 2014) 

Além disso, alguns representantes religiosos apontaram que os 

acampamentos religiosos são essenciais porque há a necessidade de se ter um 

lugar para realizar a alimentação oferecida aos orixás. Nesse sentido, ressalto 

que na cosmologia de matriz africana compreende-se que os orixás quando 

alimentados (com frutas, carnes, bebidas, flores, plantas, sangue, etc) se 

estabelece relações entre o mundo humano e o mundo sobrenatural. Assim, o 

alimento é o elo que garante essa relação, isto quer dizer que quando os orixás 

estão bem alimentados, os humanos estão protegidos por esta força. Caso 

contrário, quando não alimentados, os orixás não apenas param de proteger, 

como também os humanos correm riscos, até mesmo, de morte. Então, como já 

ouvi no campo de pesquisa, “não há uma terreira sem uma cozinha”, pois é 

essencial preparar o alimento que será indispensável no ritual. 

Deste modo, o não reconhecimento do caráter religioso dos 

acampamentos, por parte do MPRS e SQA foi diretamente identificado, por parte 

dos religiosos e de representantes políticos, como intolerância religiosa:  

Isabel: E o envolvimento do Ministério Público foi por que assim? 

Ademar Ornel: O Ministério Público, eu acho que está equivocado na 
sua forma de agir e de pensar. O que nós entendemos? Entendemos 
que o umbandista, as nossas terreiras, elas não prejudicam o meio 
ambiente, pelo contrário, o umbandista cultua natureza, cultua as 
forças da natureza e não ia atentar contra a existência dessas forças, 
pelo contrário. E começa uma defesa do ambiente de querer proibir a 
Festa ou impor dificuldades, ele tá praticando, ele tá servindo mais do 
interesse daqueles que estão querendo dificultar a realização da Festa. 

Isabel: Tá, então, o Ministério Público foi acionado pela secretaria de 
qualidade ambiental? 

Ademar Ornel: E por outras pessoas, evidentemente, que não toleram, 
que não aceitam a religião afro e a religião umbandista e impões 



resistência dentro do espaço legal que permite isso, que permite essa 
intolerância. 

Isabel: É que eu queria entender como chegou até o Ministério. 

Ademar Ornel: E nós respeitamos a posição do Ministério Público, mas 
não concordamos com a posição do Ministério Público, aceitamos o 
direito deles agirem, do jeito deles atuarem, é natural, mas não quer 
dizer que a gente tenha concordância com a ação do Ministério 
Público, nesse sentido. Porque está se pensando muito mais naqueles 
que não querem a Festa, de que não gostam da religião, que tem 
intolerância religiosa, que praticam, do que na verdade, é o fundo 
principal, de preservar o ambiente. (Entrevista realizada com o 
vereador Ademar Ornel, em 27 de novembro de 2014). 

Esta intolerância seria tão mais contundente ao se constatar, de acordo 

com alguns representantes políticos, que a situação de negligência ecológica por 

parte do poder público municipal com a orla do Balneário dos Prazeres ocorre o 

ano inteiro, mas só é visibilizada, porém, quando se aproxima o período de 

realização da Festa de Iemanjá: 

O ano inteiro nós passamos caminhando no Barro Duro que está 
abandonado. O Barro Duro passa 365 dias do ano abandonado e 
quando chega a Festa de Iemanjá se lembram que ele existe e que vai 
ir alguém lá pra sujar, estragar, depredar. Eu não consigo entender, 
vereador Beto da Z3, vossa excelência que é um lutador daquela zona. 
Só se lembram do Balneário dos Prazeres na Festa de Iemanjá. Então, 
na verdade nós sabemos que o nosso Balneário dos Prazeres precisa 
ser cuidado o ano todo. É só caminhar pelas ruas pra ver o abandono 
da orla, inclusive. (vereador Tenente Bruno, Audiência Pública de 17 de 
janeiro de 2014). 
 

Uma das provas de que existem pesos diferenciados para situações 

similares seria a proibição dos acampamentos religiosos que são temporários e 

a manutenção, na mesma orla e também dentro da APP, do camping municipal: 

Nós temos lá pessoas que tão há muito, muito, tempo acampados na 
mata do Totó e tem lá, nós podemos ir lá e nós vamos verificar ali no 
Totó próximo a ponte. Nós temos o camping municipal que está em 
pleno funcionamento dentro da mesma mata que é salientada aqui pela 
Prefeitura e pelo MP. Então, o que é? Pra uns pode e pra outros não? 
(vereador Carlos Alberto, Audiência Pública do dia 17 de janeiro de 
2014). 

 

O presidente da Federação, Joabe Bonhs, também fez referência as 

ocupações irregulares que ainda permanecem dentro da mata nativa e que o 

poder executivo local não toma nenhuma atitude, visto que na realização da 

Festa de Iemanjá de 2014, segundo ele, as residências continuavam instaladas 



no mesmo local, enquanto que para a realização do evento religioso houve toda 

uma polêmica em relação aos acampamentos religiosos. 

Bom, é lastimável que a gente leve culpa, é lastimável que o 
umbandista leve culpa, o africanista leve culpa por coisa que 
simplesmente não fizemos. As mesmas casas que lá estavam o ano 
passado que foi tratado o assunto de desapropriar continuam lá e em 
maiores tamanhos. Quer dizer que os acampamentos esse ano foram 
proibidos, mas as casas foram aumentadas no decorrer do ano, cadê 
a fiscalização da Prefeitura? Aquelas casas que estão lá, estão tirando 
o espaço dos acampamentos. (Joabe Bohns, presidente da Federação 
Sul-Riograndense de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros, Audiência 
Pública de 14 de fevereiro de 2014). 

As incoerências apontadas entre os impedimentos à realização dos 

acampamentos religiosos e outras práticas predatórias atingiram, inclusive, o 

que foi apontado por representantes da SQA e alguns ambientalistas como 

solução para a revitalização da orla do Balneário Nossa Senhora dos Prazeres: 

o Plano de Paisagismo do Alphaville. Este plano foi uma medida compensatória 

imposta, pela Prefeitura, para a construção do condomínio de luxo Alphaville, 

que resultou na construção do calçamento de concreto no interior da mesma 

mata da qual os acampamentos foram proibidos.  

Infelizmente não dá para fazer lá embaixo? Infelizmente não dá. Eu só 
não creio naquela coisa que eles dizem: “os umbandistas degradam ali 
aquela área”. Degradam em três dias, quatro dias por estarem 
acampados ali? E agora a pouco estão fazendo um calçadão lá de 
concreto lá, será que não está degradando? Porque mexe tudo com o 
meio ambiente uma obra que se faz ali, estão fazendo um calçadão 
naquela área ali de baixo. (Entrevista realizada com Juliano Silva, em 
07 de outubro de 2014). 

Que hoje, eu faço uma discussão com o prefeito municipal por que? 
Porque uma APP, respeito, concordo sem problema nenhum, está bem. 
Os umbandistas não poderiam acampar, ai uma contrapartida de um 
empreendimento que houve naquela redondeza e que fez meia dúzia 
de concreto, calçado ali, uma coisa absurda se aquilo ali é a 
contrapartida. Pô, pelo amor de deus. Aí coloca na APP o concreto 
aonde nós não podíamos acampar, isso é inadmissível. Prova mais 
uma vez a incompetência desse gestor público que está aí e a 
fiscalização da SQA. A SQA tem que ser denunciada ao Ministério 
Público por ter liberado aquela área para fazer, que é uma APP, para 
botar concreto ali em cima. Nós não podíamos acampar, agora vão lá 
e colocam concreto aonde nós íamos, porque a gente ia depredar. 
(Entrevista realizada com o vereador Ricardo Santos, em 24 de outubro 
de 2014). 

A possibilidade de haver uma estreita relação entre os impasses 

colocados à realização da Festa de Iemanjá e a especulação imobiliária, a qual 

está crescendo ao redor do Laranjal, bem como nas proximidades do Barro Duro, 



foi recorrentemente apontada pelos membros da comunidade religiosa. Esta 

possível relação entre a especulação imobiliária e impasses à realização da 

Festa, é sugerida pelo vereador Ricardo Santos.  

Porque aquela zona ali está se formando uma zona, tu pode observar 
assim, lá no Barro Duro, que é o Balneário de Prazeres, tu comprava 
uma casa, um imóvel, por cinco ou dez mil reais, vinte mil reais. Hoje 
tu [não] compra uma casa por menos de 100 mil reais, 50 mil reais. 
Terrenos que valiam cinco pila, hoje tu não compra[por] menos de 50 
ou 70 mil. Ali a especulação imobiliária ficou. O que é que acontece? 
Essa Festa atrai o povo de terreiro, o povo da periferia, as crenças 
populares, então aquilo ali, a elite que está em torno. Porque hoje não, 
é o Barro Duro não está em torno da elite, é a elite que está em torno 
do Barro Duro. Tu pode ver, que quando acontece a Festa de Iemanjá, 
todos os ônibus que se deslocam para lá são parados quase em frente 
ao Alphaville ali para ver o negócio de bebida, droga, arma. A Brigada 
Militar já faz essa intervenção de prevenção. Então isso para aquela 
comunidade que está surgindo ali, em torno do Barro Duro, é um 
problema porque atrai gente de todos os bairros, de toda a cidade. 
(Entrevista realizada com o vereador Ricardo Santos, em 24 de outubro 
de 2014). 

Observa-se então que, atualmente, as problemáticas envolvendo as 

manifestações das práticas afro-brasileiras no espaço público apontam para o 

confronto com novos discursos, como o ambiental, em que o meio ambiente se 

transforma em um objeto de polêmica. Desta forma, criam-se embates em torno 

das diferentes apropriações do ambiente por parte de distintos grupos sociais, 

processo denominado por Acselrad (2010) de ambientalização dos conflitos 

sociais, a qual comporta duas tendências: o embate entre diversas significações 

e lógicas de uso do ambiente; os usos do discurso ambiental para legitimar 

práticas intervencionistas a partir de uma argumentação cientificista. 

Conforme Acselrad (2010, p.103) “[...]novos fenômenos vão sendo 

construídos e expostos à esfera pública, assim como velhos fenômenos são 

renomeados como ‘ambientais’”, sendo que há um esforço de unificação para 

englobá-los sob a rubrica de “proteção do meio ambiente”. Assim, torna-se 

evidente as diversas formas de apropriação do discurso ambiental, segundo 

expõe Acselrad (2010, p.104):  

[...] empresas suspeitas de práticas predatórias ambientalizam seu 
discurso, recusando, ao mesmo tempo, controles externos e 
proclamando sua capacidade de autocontrole ambiental; autoridades 
governamentais flexibilizam a legislação ambiental, alegando ganhos 
de rapidez e rigor nos licenciamentos; promotores de grandes projetos 
hidrelétricos que desestruturam a vida de comunidades indígenas 
afirmam que desenvolverão programas de “sustentabilidade” 



destinados “a assegurar a continuidade dos aspectos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais” dos grupos indígenas. 

Estaríamos, então, diante de uma situação em que responsabilidades 

ambientais são assumidas de forma diferenciada por grupos desigualmente 

dotados de poder, lembrando que as situações que configuram injustiça 

ambiental (ACSELRAD, 2010) não recaem apenas sobre os grupos 

economicamente fragilizados, mas também sobre “etnias vulnerabilizadas” 

(HERCULANO, 2008)10. Quando a culpabilidade recai em uma manifestação 

cultural de origem africana é impossível não associá-la a todo o histórico de 

controle policial e sanitarista exercido sobre essas religiosidades até poucas 

décadas atrás. Nesse sentido, estaríamos diante de uma articulação entre 

injustiça ambiental e intolerância religiosa que culminou, na madrugada do dia 

08 de abril em 2015, com o incêndio da Gruta de Iemanjá e respectiva imagem 

da divindade, localizada na orla do balneário.  

Esse trágico incidente gerou grande polêmica na cidade de Pelotas, mas 

principalmente na comunidade das religiões afro-brasileiras. Contudo, 

paralelamente ao incidente, estava ocorrendo, no estado do Rio Grande do Sul, 

uma ampla discussão sobre a criação de um Projeto de Lei (PL – 21/2015) 

proposto pela Deputada Estadual Regina Becker Fortunati (PDT), o qual 

propunha a alteração do Código Estadual de Proteção aos Animais, de 2003, 

recolocando a proposta de proibição de sacrifício de animais nos rituais 

religiosos11. Em razão do forte impacto que o incidente provocou não só em 

Pelotas, mas em outras cidades do estado, foi doada uma imagem de Iemanjá 

                                                             
10   “Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, 
do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 
desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos 
étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis” 
(HERCULANO, 2008, p.11; grifo nosso). 

 

11  Este confronto entre o universo de religiões afro-brasileiras e algumas tendências do 
ambientalismo já vem de longa data, e está relacionado especialmente as acusações de que 
estas religiões causam maus tratos aos animais nos seus rituais e poluem o espaço público com 
suas oferendas. Um exemplo da força deste conflito foi a tentativa de imposição de um Código 
de Proteção aos Animais, em 2003, pela Assembleia Legislativa do RS, que teve como principais 
atores políticos evangélicos e com o apoio das sociedades protetoras dos animais, os quais 
obtiveram a aprovação da Lei 11.915. Porém, por pressão dos afro-religiosos, um parágrafo 
especifico do Código, que proibia sacrifício de animais em rituais religiosos, não foi aprovado. 
 



da Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul, com sede 

em Canoas12 para ser colocada na gruta até que a imagem antiga estivesse 

restaurada. 

Assim, ao participar da Festa de Iemanjá de 2015, a qual ocorreu no 

mesmo espaço limitado no ano anterior, também observou-se a diminuição do 

número de terreiras acampadas. Com isso, considerou-se que a deslegitimação 

da presença religiosa afro-brasileira ocasionada pelas restrições impostas aos 

acampamentos religiosos pelo poder público autorizou, de certa maneira, a 

agressão a Gruta de Iemanjá. Deste modo, a partir destes episódios marcantes 

ocorridos no ano de 2015, concluiu-se que ao acionar o discurso ambiental para 

estabelecer impedimentos para à realização da Festa de Iemanjá, por parte do 

poder público municipal, acabou gerando uma desarticulação na estrutura da 

cerimônia, bem como a perda de autonomia da comunidade religiosa sobre a 

celebração e sobre o uso da orla.  

Conclusão 

 Em relação ao meu campo, em que houve um forte embate entre a 

permanência da tradicional prática religiosa de acampar e a preservação 

ambiental, foi possível observar o confronto entre distintos princípios jurídicos, 

estabelecendo-se, por um lado, o conflito socioambiental e, por outro, a 

intolerância religiosa. 

Deste modo, com esta pesquisa foi possível perceber que ao mesmo 

tempo que a Festa de Iemanjá é um objeto de interdições que giram em torno de 

distintas formas de regramento do espaço público, também é um objeto de 

disputas, uma vez que a festividade encontra-se envolvida em jogos de 

interesses. Também observamos a partir da problemática em torno da cerimônia 

religiosa a dificuldade de diálogo entre a comunidade religiosa e representantes 

do poder público, apontando-se para distintos interesses de uso da orla do Barro 

Duro, por um lado a possível expansão do setor imobiliário e por outro a 

continuidade de uma tradicional festividade religiosa. Isso nos permite a reflexão 

                                                             
12   Canoas é um município localizado na região metropolitana do estado (RS) que fica a 
270 km de Pelotas. 
 



sobre como o discurso ambientalista foi privilegiado em detrimento de uma 

celebração que poderia ser considerada um patrimônio histórico e cultural da 

cidade. 
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