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INTRODUÇÃO
No presente trabalho tem-se por objetivo apresentar alguns aspectos relacionados à Festa

de Iemanjá na cidade de Rio Grande (RS), no período das décadas de sessenta e setenta. A
escolha por esse tema reside no fato de que a umbanda rio-grandina tem na Festa de Iemanjá o
maior símbolo de sua representatividade social e cultural, no final da década de sessenta e início
da década de setenta, o que gerou uma mudança nos hábitos do cotidiano na praia do Cassino
durante o período em questão.

METODOLOGIA
A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa teve como base o trabalho com a

história oral para o desenvolvimento das atividades de campo e a utilização do material
bibliográfico para a análise destas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na década de sessenta a cidade de Rio Grande teve um aumento significativo no número

dos centros de umbanda, assim como no restante do país. Em 1961, de acordo com Barros
(1999:163) aconteceu o I Congresso de Umbanda Paulista, onde os líderes federativos buscavam
caracterizar a umbanda como religião nacional. E, no mesmo ano, no Rio de Janeiro ocorreu o II
Congresso Umbandista, o qual resultou na expansão do movimento umbandista brasileiro.

Na cidade do Rio Grande, a primeira Festa de Iemanjá e a primeira Liga de Umbanda foram
idealizadas e realizadas pelo vereador João Paulo Araújo. A liga se chamava “Liga Espírita de Umbanda
Rio-grandina Mãe Iemanjá”, localizada na Avenida Silva Paes, nº 350 e a festa ocorreu no ano de 1963;
segundo dados obtidos na entrevista com a Srª Nilza Araújo, a Festa não teve nenhum problema de
aceitação pela população rio-grandina.

Quanto à construção da estátua de Iemanjá, aponta-se que esta teve início no ano de 1970,
pelo escultor rio-grandino Érico Gobbi e sendo concluída no ano de 1971. Neste momento, a população
também começou a arrecadar fundos para a compra da escultura. Assim, a escultura foi adquirida por
trinta e cinco mil cruzeiros e após várias especulações sobre onde colocá-la, ficou decidido que o local
seria praia do Cassino e não a praça Xavier Ferreira como queriam alguns umbandistas; tendo
participado decisivamente como idealizador do local o então secretário de turismo, Renato Albuquerque.

A inauguração aconteceu no dia primeiro de fevereiro de 1976. Entretanto, a festa só passou a
fazer parte do calendário de eventos do município através da Lei nº 5.291, de 07 de janeiro de 1999, ou
seja, desde a legitimação da umbanda, em 1966, quando foi reconhecida pelo censo oficial a festa de
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Iemanjá, a atividade levou trinta e três anos para ser reconhecida sendo, portanto, um foco de pesquisa
com muitas variantes a serem pesquisadas e não um trabalho concluído.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o levantamento feito, a Festa de Iemanjá não tinha o auxílio da prefeitura e de

nenhum órgão público, a sociedade mantinha certa distância da procissão enquanto a população, em
geral, apreciava a procissão e a festa que ocorria na noite de dois de fevereiro. Durante a década de
sessenta a festa de Iemanjá foi crescendo, gradualmente, levando cada vez mais centros de umbanda e
adeptos para a praia do Cassino. E, desta maneira, começou a despertar o interesse dos órgãos
públicos que passaram a ver o caráter comercial e turístico da Festa.

BIBLIOGRAFIA
BARROS, Charles Sulivam. A Umbanda & Política: vivência, percepção e simbolismo. In: Revista
Brasileira de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Brasília: Universidade de Brasília. Ano III nº
1, 1999, p. 157-176.
STEIL, Carlos Alberto. O Sertão nas Romarias: Um Estudo Antropológico Sobre O Santuário De
Jesus Da Lapa – Bahia. Petrópolis, Vozes, 1996.

mailto:tania@bol.com.br

