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Resumo 

O presente estudo aborda a cultura e religiosidade que caracterizam a população ribeirinha 

na Grande Cuiabá, tendo como exemplo a festa de São Pedro, que é realizada na 

comunidade de Bom Sucesso, MT. Essa festa, que aconteceu pela primeira vez há 23 anos, 

e hoje atrai grande número de visitantes e a atenção da imprensa local e nacional, 

possuindo características essencialmente rurais, dentre elas a relação direta do homem com 

o sagrado através dos santos de sua devoção. O objetivo desse estudo foi registrar a origem 

e o significado atual da festa para os moradores da comunidade e a ligação entre cultura e 

religiosidade no subespaço rural que persiste no tecido urbano de Várzea Grande. Para 

realizar esse estudo fez-se uma revisão bibliográfica buscando a produção geográfica da 

geografia cultural, entrevistas, registros fotográficos, observação, participação em todas as 

etapas da festa e, para melhor entender as particularidades optou-se pela descrição. O 

estudo evidenciou a forte ligação entre cultura e religiosidade, que se torna perceptível não 

só no dia da festa, mas em todas as etapas que a antecedem, como nas rezas, nas 

oferendas e músicas durante a missa da festa, no trabalho voluntário dos festeiros, 

cozinheiras, decoração das ruas, nas apresentações culturais, entre outras. Constatou-se 

também uma identificação da comunidade com o santo protetor dos pescadores, o que 

explicaria a importância da festa e o envolvimento de toda a comunidade em sua 

organização e realização. 

Palavras chave: cultura, religiosidade, festa 

Abstract 

Religion and Culture: the example of the party of São Pedro in Bom Sucesso 
community-MT 

The content of this study deals with the culture and religiousness which are the traits of the 

river banks population of greater Cuiabá, having this in São Pedro celebration, that takes 

place in Bom Suycesso Community, Mt. The party, which first happened 23 years ago, today 

attracts a large number of visitors and the attention of the local and national media, 

consisting essentially of rural activity, among some of them is the direct man-sacred relation 
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through the saints they are devoted to. The aim of this study was to rescue the origin and 

meaning of the party to the local community residents and the connection between culture 

and religiousness in the rural background that lies in the urban area of Varzea Grande. A 

bibliographic review searching the geography production of the cultural geography was 

made, interview, photographic files, observation, participation in all the phases of the party, 

and, to a better understanding of the particularities a discription style was chosen. The 

findings showed a strong culture religiounsness connection, which can be found not only on 

the party day, but in all the phases preceding it all alike, such as in the prayers, in the offers 

and the music during the celebration mass, in the in the volunteering work of the participants, 

cooks, the street decoration, in the cultural presentations, among others. An identification 

between the community and the fishermen saint protector was found, what explains the 

importance of the party and the involvement of the whole community in its performing and 

organization. 

   

Key words: Culture- religiousness- party 

 Introdução 

 Nos estudos geográficos da religião, os geógrafos vem adotando novos paradigmas 

de conhecer o homem. Segundo Rosendahl (2002), os estudos realizados antes de 1970 

contemplavam os efeitos da religião sobre a paisagem, sem considerar os valores morais e 

afetivos; já os estudos geográficos da religião realizados após 1970, na perspectiva 

humanista, buscam desvendar as fontes das sensações vividas pelo homem e pelos grupos 

sociais. Nessa perspectiva, propõem uma compreensão do mundo humano através dos 

estudos das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico e dos 

seus sentimentos e idéias a respeito do espaço e do lugar. 

 Lugar e identidade, passam então a ser importantes nos estudos geográficos, apesar 

de parecerem condenados ao desaparecimento, devido ao advento da globalização, além, é 

claro, dos estudos relativos a religiosidade. 

  A categorização das formas de construção da identidade nos 

possibilita edificar uma ponte analítica rumo à especificidade do que 

denominamos identidade religiosa. Esta também é erigida a partir do 

quadro de referência institucional da religião. Difere da religiosidade 

que pode escapar à materialidade institucional. A vinculação 

institucional que pressupõe circulação do poder marca a identidade 

religiosa como capaz de ser o amálgama social da construção de 

diferentes territorialidades. 
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        ( CORRÊA e ROSENDAHL,2001, p.49) 

 Neste contexto, não podemos esquecer da questão cultural, igualmente importante 

para a compreensão das diversas espacialidades e identidades, e, segundo Rosendahl 

(1999), os critérios socioculturais podem ser tão importantes quanto clima e tecnologia para 

influenciar a construção do espaço. 

 A noção de cultura considera não indivíduos isolados ou quaisquer 

características pessoais que possam possuir, mas comunidades de 

pessoas ocupando um espaço determinado, amplo e geralmente 

contínuo, além das numerosas características de crença e 

comportamento comuns aos membros de tais comunidades. Em 

outras palavras, o conceito de cultura oferece um meio para 

classificar os seres humanos em grupos bem definidos, de acordo 

com características comuns verificáveis, e também um meio para 

classificar áreas de acordo com características dos grupos humanos 

que as ocupam. (CORRÊA e ROSENDAHL, 2000, p.113) 

       

  No Brasil, devido as especificidades da sua forma de colonização, a questão da 

religiosidade assumiu características distintas. Segundo Rosendahl (1999), quem introduziu 

a fé cristã foram os colonizadores portugueses, através da intervenção direta do Estado e 

também das ordens religiosas. Mas devido ao complexo processo de ocupação do vasto 

território feito em etapas e valorizando áreas em momentos distintos, permitiu que no Brasil 

o catolicismo assumisse características próprias, distintas do catolicismo europeu. 

 Diante do exposto, segundo a mesma autora “um dos aspectos do catolicismo 

popular brasileiro, no pensamento de Oliveira (1985), é a privatização das relações dos 

homens com os seres sagrados” (ROSENDAHL, 1999, p.33). 

 Essa privatização das relações do homem com o sagrado vai ganhar força no interior 

do Brasil, e principalmente nas áreas rurais, onde a atuação dos representantes oficiais da 

igreja foi inexpressiva. 

 “[...] as relações do homem com o sagrado se efetuam 

diretamente, elas ficam , assim, sujeitas a interpretações e 

ritualizações do praticante: é ele quem decide em matéria religiosa”. 

“[...] a cultura local reflete o alto nível de sacralidade no controle 

sobre o ritual e as crenças. As praticas de rezas, as promessas e 

romarias tomam a forma simbólico-religiosa centralizada nos santos. 
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É em torno deles que emerge o catolicismo popular 

[...]”(ROSENDAHL, 1999, p.33). 

 Sendo assim, a relação entre cultura e religiosidade, vai se dar de forma espontânea, 

principalmente nos espaços rural, e vai tomar forma nas lidas diárias, nos calendários 

próprios, nas relações sociais estabelecidas entre as pessoas da comunidade, nos rituais, 

nas festas, nas estratégias para superar as dificuldades do dia a dia. 

 A soma de valores religiosos e morais que funda uma 

sociedade se apóia geralmente sobre um discurso e, nas sociedades 

tradicionais, sobre um corpus de mitos e de tradições que, por sua 

vez explica a organização simbólica dos rituais. É muitas vezes pelo 

rito que uma sociedade exprime seus valores mais profundos e 

revela sua organização social. (CORRÊA e 

ROSENDAHL,2002,p.102) 

   

 Segundo Rosendahl (1999), nos séculos XVIII e XIX, as práticas religiosas, nasciam 

da piedade popular e com liberdade de expressão, principalmente nas áreas afastadas do 

litoral. Foi nessa época que Mato Grosso passou a ser incorporado mais efetivamente ao 

território brasileiro, inicialmente através dos bandeirantes que para cá vieram em busca de 

índios, e que com a descoberta do ouro passaram a correr às minas. 

 Quando se descobriu ouro nas regiões do Coxipó (1719 e 

1721), o atual Estado de Mato Grosso se restringia a arraiais, cujas 

terras faziam parte da capitania de São Paulo. Descobertas por 

paulistas, Antônio Pires de Campos e Pascoal Moreira Cabral, as 

minas de nossa região foram por eles povoadas e objeto de cobiça 

por parte das populações de várias partes do Brasil que para cá 

vieram em busca de fortuna. (SIQUEIRA, et.al.p.80) 

     

 Neste contexto, é que Mato Grosso vai consolidar muitas práticas culturais e 

religiosas, pelas pessoas que, além do desejo de fortuna, traziam também sua cultura e sua 

religiosidade numa época em que, segundo Rosendahl (1999) o movimento missionário não 

foi clerical, e sim, leigo. 

 No estado de Mato Grosso, vários exemplos de festas e danças revelam a influência 

do período colonial e da mineração nas práticas culturais do estado, Grando (2002) em 

Cultura e Dança em Mato Grosso, destaca como exemplo a Folia de Reis, que é uma festa 
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religiosa de origem européia (Portugal) e chegou ao Brasil com os imigrantes europeus na 

época da colonização, como também dança de São Gonçalo que teria sido trazida pelos 

portugueses para a região na época do Brasil Colônia, segundo ela, o que justificaria a 

reverência ao santo português. 

 Entre outras danças ela destaca também o Cururu, o Siriri, o Rasqueado e a Dança 

dos Mascarados que são encontradas na Baixada Cuiabana e no pantanal mato-grossense. 

A Folia de Reis e a Catira e cabocla que estão presentes tanto na Grande Cuiabá quanto 

em outras porções do Estado foram manifestações trazidas mais tarde por migrantes 

oriundos de outros estados. 

 

[...] as manifestações da cultura popular estão ligadas aos valores 

religiosos onde a dança se caracteriza não como uma apresentação 

para os outros aplaudirem, mas como manifestação e expressão 

cultural que identifica uma comunidade, um grupo 

social.(GRANDO,2002,p.24). 

Percebe-se que na construção do espaço mato-grossense participam vários atores, 

como índios, negros, colonizadores, missionários, mineradores, sendo que, cada um, a sua 

maneira, contribuiu para a consolidação da cultura e religiosidade local. Cultura esta que, 

em função de sua dinamicidade, continua sendo construída e reconstruída, não só por 

aqueles que aqui primeiro chegaram, como também pelos migrantes de várias partes do 

Brasil que continuam a chegar trazendo sua parcela de contribuição com o legado cultural 

de sua terra de origem. 

Localização e Caracterização da Área 

 Várzea Grande, município localizado à margem direita do rio Cuiabá, afluente do rio 

Paraguai, com área de 938,06 km, altitude de 191m, com as coordenadas geográficas 15º 

32 30” latitude sul, e 56 17 18” longitude Oeste, pertence a microrregião de Cuiabá, e a 

mesorregião Centro Sul Mato-Grossense. A população total em 2000 era de 215.298 hab, 

sendo 211.303 população urbana e apenas 3.995 rural, com taxa de crescimento de 2,66 

(Mato Grosso, 2003). 

 Segundo Monteiro (1987), foi José Vieira Couto Magalhães quem fundou Várzea 

Grande no dia 15 de maio de 1867, através de um decreto criando um acampamento militar 

durante a Guerra do Paraguai. A iniciativa foi tomada quando as fronteiras do estado foram 

invadidas pelas tropas de Lopes, que, de chacina em chacina, ameaçavam o norte, pois 

Corumbá estava sob o domínio dos invasores. Assim, Couto Magalhães ordenou a prisão de 

todos os paraguaios que fossem encontrados em Cuiabá e arredores. Temendo a chacina 
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dos presos paraguaios pelos cuiabanos, decidiu colocar os prisioneiros longe, criando o 

acampamento, composto pelas barracas dos soldados e ranchos dos paraguaios 

construídos ao longo da várzea desde onde hoje é a praça Aquidabã até a igreja Nossa 

Senhora da Guia, onde passava a estrada boiadeira 

 Devido a perícia do paraguaio no corte e secagem da carne, no fabrico do arame e 

no curtume de couro e sendo este um ponto de negócios de gado, iniciou-se o abate de bois 

com a ajuda desses presos que, entrosados com os boiadeiros manteavam e secavam a 

carne e vendiam em Cuiabá. 

 Ainda segundo mesmo autor, quando em 1870, o governo determinou que o 

destacamento fosse recolhido para Cuiabá, e deu liberdade para os presos, muitos soldados 

resolveram continuar no povoado assim como muitos paraguaios, pois já tinham suas 

choupanas, plantações, e comércio de carnes e arrendamento. Desse modo soldados, 

presos paraguaios e vaqueiros compunham a população do povoado. 

 Várzea Grande, diferente de novos municípios que surgem hoje na zona de 

expansão da agricultura comercial em Mato Grosso, que já nascem modernos, teve lento 

crescimento, conservando suas características tipicamente rurais. Ainda, segundo Monteiro 

(1997) nas décadas de 1920 a 1940 a cidade não tinha água encanada e a sua população 

era de três mil habitantes. A luz elétrica foi instalada em 1945, três anos antes da criação do 

município, que foi em 29/09/1948. Em 1950 quando se instalou definitivamente a Prefeitura 

Municipal, a população total era de 5.503 habitantes, dos quais metade residia na zona 

rural. No ano de 1960 a população era de 11.044, sendo 7.075 urbana e 3.969 rural; em 

1970, o total era de 18.305, sendo 14.089 urbana e 4.216 rural. O salto maior ocorre no ano 

de 1980 quando o total passa para 78.011, sendo que somente 3.398 era população rural. 

 Este aumento da população a partir das décadas de 1970 e 1980, se deve a inclusão 

de Mato Grosso no Projeto de Integração Nacional (PIN), do governo federal. Como 

conseqüência houve mudanças na paisagem do município com a expansão ou “avanço” da 

área urbana sobre áreas até então rurais. 

 Apesar do grande número de imigrantes, e da urbanização, o município ainda guarda 

muitas características do rural. Monteiro(idem), ao abordar os aspectos culturais de Várzea 

Grande, lembra da origem simples dos primeiros moradores, soldados, presos , vaqueiros e 

pessoas de áreas próximas, acomodados ao sistema de vida de seus antepassados, 

adotando os mesmos processos de luta, os mesmos costumes, as mesmas canções 

sertanejas, religião, modo de falar, hábitos particulares, trajes comuns e diversões próprias. 

O gosto pela viola de cocho, do cururu ao pé do mastro de santo, do baile de sanfona e 

violão no chão batido, o falar cantado, pronunciando “ch” como “tch”; a paçoca ou a carne 

seca assada acompanhada de farinha de mandioca e rapadura ou o osso com tutano no 
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feijão, arroz sem sal e farinha; a carne seca com banana verde; o pequi com arroz; o 

guaraná ralado. As danças regionais destacadas pelo autor são o siriri, o cururu, a dança de 

São Gonçalo e dança do Congo. Destaca-se também nas artes a tecelagem artesanal das 

famosas redes cuiabanas. 

.  O município de Várzea Grande, até 1948, foi o terceiro distrito de Cuiabá, justificando 

assim a forte ligação cultural entre as duas cidades. 

 Um Lugar Chamado Bom Sucesso 

  Que lugar é este? 

  Que me faz ficar, 

  Totalmente fascinado? 

   

  Que lugar tão mágico 

  Que me faz voar, 

  E estar todo encantado? 

  Que sentimento é este? 

  Que me faz ficar, 

  Tão louco assim? 

  Que sentimento tão nobre 

  Que me faz extravasar, 

  Tudo o que há e mim? 

   ( Lucindo Vanni Rangel) 

 Nesta poesia o poeta varzeagrandense, fala de sua relação com seu lugar, mas de 

forma subjetiva. 

Preferimos falar do lugar, Bom Sucesso. Esse conceito “além de envolver 

características mais subjetivas, nas relações dos homens com seu espaço, em geral implica 

também processos de identificação, relações de identidade”. ( Haesbaert, 2002,p.138) 

. Quem chega em Bom Sucesso é envolto em uma paisagem que é pura poesia, por 

sua beleza cenográfica e pelas pessoas simples que lá moram. A pequena comunidade 
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ribeirinha possui pouco mais de mil habitantes, a sete quilômetros da cidade de Várzea 

Grande. 

 O visitante se depara com uma rua paralela ao rio, com pouco mais de um 

quilômetro de extensão, revestida de blocos de cimento e ladeada por suas casas simples, 

geralmente próximas umas das outras, sem cercas ou muros, com seus quintais grandes, 

arborizados e portas que abrem na calçada onde as pessoas costumam sentar. 

 Continuando nesta mesma rua podemos ver as peixarias, os engenhos, sobre as 

fornalhas grandes tachos onde é feita a rapadura, bois pastando nos espaços onde é 

também campo de futebol para a garotada e mais ao fundo o rio Cuiabá, com os pescadores 

em suas estreitas canoas de tábua e a mata ciliar bem preservada. 

 Chamam a atenção os carros de boi, com suas grandes e pesadas rodas de 

madeira, que nos fazem voltar ao passado, trazendo uma sensação de paz, e que logo ao 

amanhecer estarão rodando puxados por bois carregados de cana ou parados nos quintais 

trazendo mais beleza ao lugar, e inspiração para os poetas  

   E assim os anos se passaram 

   E assim o tempo se foi 

   Tem gente que ainda se lembra 

   Do velho carro de boi 

    (Ivani Ferreira da Silva) 

   

 Os engenhos, pela sua forma e simplicidade também contribuem para compor o belo 

cenário, muitos ainda são movidos a tração animal, boi ou burro, que andam em círculo, 

deixando no chão batido suas marca. É ali que a cana -de- açúcar vai ser moída e 

transformada na deliciosa rapadura, pelas mãos habilidosas das pessoas simples e alegres 

que ali moram. 

  Segundo Monteiro (1987), as terras onde hoje é a comunidade de Bom 

Sucesso, pertenceram inicialmente ao Sr. Justino da Silva Claro, que no século XIX, 

montara um sítio com seus empregados e escravos. Nos tempos de Justino, outros 

moradores da localidade foram Antônio Ferreira Gomes, Antônio Leite de Magalhães, João 

Pinheiro, Joaquim Magalhães, Miguel Anelo da Silva Claro, João Batista da Silva Claro e 

João Vidal da Silva, todos troncos das famílias que hoje lá residem. 
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 As terras do povoado, todas ribeirinhas, foram áreas que o Sr. Justino Claro foi 

adquirindo para formar seu sítio, onde cultivou a cana-de-açúcar destinada ao fábrico da 

rapadura, e fornecia matéria prima para os engenhos e alambiques para a fabricação de 

aguardente e açúcar de barro, tão comum no séc. XIX. Passaram depois a vender a cana-

de -açúcar para as usinas de São Gonçalo e da Conceição 

 Em 1908, passou a funcionar a primeira escola mista de Bom Sucesso, transferida 

para Capão Grande em 1915. A segunda escola pública surgiu em 16 de março de 1920, no 

governo de D. Aquino, quando pelo decreto nº 511-A, foi transferida para Bom Sucesso a 

Escola Rural Mista de Sucuri. Atualmente a comunidade possui uma escola municipal onde 

funcionam o Ensino Fundamental (diurno) e Ensino Médio (noturno), como sala anexa a 

E.E.E.B.Fernando Leite de Campos, de Várzea Grande. 

 Além do cultivo de cana -de- açúcar, hortaliças e a fabricação de rapadura, a pesca é 

outra atividade econômica importante para a comunidade. Além da Associação dos 

Pescadores de Bom Sucesso que possui cento e vinte pescadores profissionais com 

carteira, formaram também em conjunto com a comunidade de Pai André, a Cooperativa 

dos Artesãos e Pescadores de Pai André e Bom Sucesso (COORIMBATÁ), que fornece 

peixe aos supermercados de Cuiabá e Várzea Grande. Hoje, segundo relato do Sr. Benedito 

Gonçalves da Silva, sócio fundador da cooperativa, graças a conscientização dos 

pescadores adquirida no contato com pessoas de fora da comunidade como professores da 

Universidade Federal de Mato Grosso(UFMT), o cuidado com o ambiente do pescador 

melhorou, e pode ser notada pela recuperação da mata ciliar, antes prejudicada pela prática 

da horticultura nas margens do rio e também pelas redes de arrastão. 

 O Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), tem realizado cursos 

para preparar mão-de-obra para trabalhar nas peixarias, que atraem grande público, 

principalmente nos finais de semana, pois a comunidade está fazendo parte da “rota do 

peixe”. Os donos das peixarias são pessoas da própria comunidade e empregam mão-de-

obra local, mas mesmo assim 30% da população ativa se desloca diariamente para Várzea 

Grande ou Cuiabá diariamente para trabalhar. 

A comunidade tem, desde 1999, acesso asfaltado até a cidade de Várzea Grande, 

transporte coletivo, posto de saúde, centro memorial, e, segundo Monteiro (1987), graças 

aos esforços das pessoas de Bom Sucesso e de alguns colaboradores de Várzea Grande, a 

comunidade de maioria católica, possui hoje sua igreja inaugurada em junho de 1968 pelo 

arcebispo metropolitano Dom Orlando Chaves. As imagens são do Divino Espírito Santo e 

de São Benedito, doadas pelo coronel Ubaldo Monteiro da Silva, que as trouxe de São 

Paulo especialmente para aquela igreja. 

. 
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A Festa de São Pedro 

     “São Pedro chegou na hora certa, 

     balançou meu coração!” 

      (ELENIR MARIA DA SILVA, 20/07/2004) 

A festa de São Pedro, na comunidade de Bom Sucesso, apesar do pouco tempo de 

existência, 23 anos, já atingiu status de festa tradicional, pois todos os anos, no dia 29 de 

junho, a pequena comunidade recebe milhares de visitantes e a atenção da imprensa local e 

nacional. 

Na comunidade pesqueira os mais antigos já faziam festa para São Pedro e o Sr. 

Belmiro Leite da Rosa, lembra “tinha duas festas de santo, depois acabou...”. 

Entretanto, essa festa religiosa que hoje recebe atenção da imprensa, políticos, 

comerciantes e profissionais ligados ao turismo, não nasceu por iniciativa da paróquia de 

Várzea Grande a qual pertence a igreja local. 

Segundo relatos do senhor Alcides Ferreira Lopes da Costa, que foi o primeiro 

presidente da primeira colônia de pescadores do estado de Mato Grosso, denominada Z-1, 

fundada em setembro de 1980, que compreendia os municípios de Cuiabá, Santo Antônio, 

Várzea Grande e Barão de Melgaço, a iniciativa de organizar uma festa em homenagem a 

São Pedro e aos pescadores, partiu da coordenação geral da Superintendência de 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEP), porque existe no estatuto da Confederação Nacional 

dos Pescadores um artigo recomendando que, onde tem colônia de pescadores, se preste 

homenagem a São Pedro e aos pescadores no dia 29 de junho. Coube ao senhor Alcides, 

como presidente da colônia, organizar a primeira festa, e assim precisava escolher uma 

comunidade dentre os quatro municípios que pertenciam a colônia “eu podia ter escolhido 

qualquer município, aí eu pensei... não, eu vou escolher Bom Sucesso porque eles são 

tradicionalmente festeiros, eles gostam...”, escolhido o local precisava agora estabelecer 

contatos com pessoas e entidades que pudessem colaborar para a realização da festa 

A colônia não dispunha de condições, aí primeiro eu reuni 

com o empresário Doaci de Oliveira Gomes, uma pessoa muito boa 

que era um comprador de peixe, né, eu falei para ele... ô Doaci, to 

querendo faze uma festa para os pescador , você colabora com 

alguma coisa? Não tem problema, o que depender de mim..., aí eu 

vim ao prefeito que era o Gonçalo Pedroso de Barros, ele disse: o 

que depender de mim, não tem problema. Como eu tinha amizade 

com o prefeito de Barão de Melgaço, que era o Sr. Teocles Antunes 
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Maciel, falei pra ele, nós queremos fazer a festa, você colabora? 

Também concordou, ai fui ao secretário de indústria e comércio falei 

com Ubiratan Spineli que era meu amigo, e naquela época tinha a 

EFRIMAT, Empresa de Frigorificação do Estado de Mato Grosso, 

vinculada a Secretaria de Agricultura, cujo presidente era o Edmundo 

Taques, que era amigo nosso, aí eu venho na cervejaria Cuiabana, 

como eu tinha um pouco de acesso e amizade, procurei o diretor 

financeiro, uma pessoa muito boa, aí eu falei: doutor to querendo 

fazer a festa dos pescador, daria para o senhor colaborar com a 

gente? Ele disse naquilo que for possível você pode contar com a 

gente. Então, diante de todos esses convites que eu fiz para 

autoridades e empresas, eu falei, vamos fazer a festa dos 

pescadores. (17/11/2004) 

 O Sr. Alcides estava animado com o resultado dos contatos e com o apoio recebido, 

mas ele queria mais, queria surpreender, para isso continuou buscando apoio. 

Fui também na Polícia Militar, o Sub Comandante Hamilton 

Sá Correa foi meu colega de colégio, eu falei assim: eu queria fazer a 

festa dos pescadores, nós precisava da banda da polícia militar, 

como podia fazer? O Cel. Hamilton falou, a banda eu dou, só que 

não tem condução. Aí o Ubiratan Spineli falou, você dá um almoço 

para um empresário que têm ônibus lá no Bom Sucesso que eu 

consigo para você, bom, não tem problema, aí marcamos o almoço, 

levamos este Amador Tut, e assim no meio do almoço o Ubiratan 

falou, ô Alcides o que você queria do Tut? Ô Amador, nós queremos 

fazer a festa para os pescador e ta dependendo do ônibus para 

transportar a banda, nós queremos trazer toda a banda que são 25 

pessoas, ele falou, não tem problema. (17/11/2004) 

 O Sr. Alcides agora ainda mais animado, pois havia conseguido até a banda 

completa da Policia Militar, com seus 25 componentes, de repente se deparou com novo 

desafio: se era festa de São Pedro, tinha que ter uma imagem do Santo. 

Segundo Rosendahal (2002, p.72) “A privatização do sagrado expressa-se pela 

relação do homem religioso com o sagrado, sem a intervenção de nenhuma mediação 

institucional entre eles”. 

Como faltava a imagem de São Pedro, eu falei para a minha 

esposa, precisamos comprar a imagem do santo, aí ela falou, onde 

vou encontrar uma imagem de São Pedro? Aí eu lembrei que lá no 
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Porto tinha uma casa que vendia , casa Baianinha, aí minha esposa 

e o funcionário da SUDEP, foram lá no Porto e compraram a imagem 

a imagem que esta lá até hoje.(17/11/204) 

 Até esse momento ninguém de Bom Sucesso sabia dos preparativos da festa, o 

senhor Alcides fez então a primeira comunicação para toda a comunidade. 

Depois que eu tinha carta branca dessas pessoas, eu fiz 

reunião lá no Bom Sucesso com a comunidade, eu reuni as 

senhoras, os pescadores, eu disse, olha eu to querendo fazer a festa 

dos pescadores, eu escolhi Bom Sucesso, quero saber se vocês 

colaboram comigo, vou fazer tudo de graça, aí eles disseram, você 

vai fazer a festa pode contar com nós, nós vamos cozinhar, assar, 

pode trazer aqui que nós fazemos. Só que a banda era um 

segredo.(17/11/2004) 

      

Apesar de se tratar de uma festa religiosa, em homenagem aos pescadores e a seu 

Santo Padroeiro, até esse momento o Padre da paróquia de Várzea Grande não havia sido 

informado. Mas o Sr. Alcides o procurou. 

Falei com o Padre para rezar a missa, aí o padre disse que 

não tinha condução, aí falei com o prefeito, mas como era dia de 

semana não tinha carro sobrando na prefeitura, mas a esposa do 

prefeito levou o padre e participou da festa. 

       (17/11/2004) 

Como resultado dos contato o Sr. Alcides já tinha bebida suficiente para realizar a festa 

O Prefeito de Várzea Grande doou 250 litros de chope, o 

Prefeito de Barão de Melgaço mais 250 litros; A Secretaria de 

Industria e Comércio mais 250 litros; o empresário Doaci mais 500 

litros e a cervejaria Cuiabana doou 250 litros de chope mais 50 

engradados de refrigerante. Reunido com o Doaci, colônia e Doaci, 

aí eu pensei, vamos servir churrasco, o Doaci falou eu dou duas 

vacas, o chope e um caminhão de gelo . A colônia doou mais uma 

vaca e arroz, feijão, essas coisas, a comunidade colaborou comigo, 

então eu já tinha conseguido tudo! (17/11/2004) 
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Como foi a primeira festa? 

O Sr. Alcides queria surpreender a comunidade, para isso guardou seu segredo até o 

último momento, combinou tudo com a banda que foi na frente e ele precisava esperar a 

padaria abrir para comprar pão para o café dos músicos, só depois foi para o local da festa, 

por volta das seis e meia. 

Só eu sabia e o pessoal da colônia, nem o Belmiro, que na 

época era membro do Conselho Fiscal da Colônia sabia, eu falei, 

quando chegarem no Bom Sucesso eu quero que vocês parem o 

ônibus onde tem a primeira casa, mas com o maior silêncio possível, 

ninguém sabia, porque era surpresa para eles, era segredo nosso, 

banda completa! 25 músicos, parara o ônibus e daí saíram a pé 

tocando alvorada, disseram que foi uma correria de povo que tava 

dormindo e saíram na porta! uma correria tinha um menino que 

soltava foguete! (17/11/2004) 

E o Santo? 

A imagem de São Pedro foi comigo, mais ou menos seis e 

meia eu levei a imagem, aí eu cheguei lá fizeram o chá para os 

músicos, ficamos lá até as sete e meia, saímos do local da festa, que 

era na propriedade do Sr. Gil João da Silva, e fomos até a igreja em 

procissão, o Santo na frente, seguido da banda de música e o povo. 

As oito horas foi a missa, aí houve a sagração da imagem e quando 

terminou a missa fizemos a procissão como eles fazem até hoje, 

subimos a rua e fomos até a primeira casa da vila, e descemos o rio 

de canoa até o local da festa. (17/11/2004) 

      

O Sr Alcides pensou em todos os detalhes da festa que teve uma extensa programação. 

Depois da procissão recebemos a imagem, e o que fazer para 

não ficar aquele vazio? Vamos fazer corrida de canoa. As dez horas 

da manhã começou a corrida, saindo da primeira casa até o local da 

festa, os primeiro colocados receberam premiação. Ao meio dia foi 

servido almoço a todos e gratuitamente. Tinha pessoas da 

comunidade e pessoas de fora, fizemos um convite, cartaz assim 

grande, só que ninguém acreditava, veio gente de Barão de Melgaço, 
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Santo Antônio, Praia Grande, Pai André, Cuiabá. De tarde fizemos 

torneio de futebol com cinco times, ai eu falei, agora todos nós 

vamos para o torneio de futebol, ai fomos, os times, o povo e a 

banda de música, o torneio foi até as cinco horas da tarde. Ainda 

tinha chope, e de lá do campo voltamos com a banda de música, o 

restante do chope foi servido depois do torneio. A única colaboração 

da comunidade foi para assar, cozinhar, essas coisas, a colônia não 

dependeu de nada. As seis horas da tarde a festa encerrou e a 

imagem voltou para a igreja. (17/11/2004) 

      

E como foi a segunda festa? 

Por motivos pessoais o Sr. Alcides deixou a colônia em 14 de setembro de 1982, aí 

veio a preocupação com os rumos da festa, já que na primeira ele tinha providenciado os 

recursos necessários para sua realização. 

Com o meu afastamento, o pessoal vieram em cima de mim. 

E aí, como é que vai ficar a festa dos pescador? Eu disse, bom vocês 

podem fazer o seguinte, a colônia fez a primeira festa, mas da 

segunda pra frente vocês podem fazer a festa, aí disseram, mas nós 

podemos? Pode, nomeia os festeiros, aí que eles nomearam os 

primeiros festeiros, já sendo esses festeiros todos pescador lá do 

Bom Sucesso, inclusive todos anos eles indicam o festeiro pescador 

e morador de lá, todo o ano tem a festa mas que não é mais a 

participação da colônia. A segunda festa já ficou pela comunidade, 

com a colaboração do Doaci, da prefeitura,e de outros, não houve 

participação da colônia propriamente dita, mas participação da 

comunidade. A primeira festa foi feita pela primeira colônia de 

pescadores de Mato Grosso no dia 29 de junho de 1982, não teve os 

festeiros, só a colônia, mas do segundo ano em diante, já tinha os 

festeiros nomeados por eles, a comunidade abraçou a festa. 

       (17/11/2004) 

A festa hoje 

A festa sempre está presente em toda a história da humanidade. 

Desde os tempos mais remotos que o homem faz festa. De uma 

maneira geral,a festa é tratada como fenômeno social que possui 
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regras, leis e uma lógica própria que é identificada à cerimônia, ao 

lúdico, ao extraordinário[...] (ALMEIDA e RATTS, 2003,p.163) 

 

Vinte e três anos de Festa de São Pedro, Dona Elenir e Dona Augusta(Goti) não se 

espantam com o crescimento da festa, nem mesmo com o assédio da imprensa local e 

nacional. Diz dona Elenir “ as pessoas acham bom porque fica conhecido e a festa une as 

pessoas”. Essa união entre as pessoas continua, indagada sobre as mudanças que 

ocorreram na festa, dona Elenir com toda simplicidade respondeu “o que mudou foi que o 

povo estranho chegou mais, a gente ficou mais conhecida do povão”. 

Para as pessoas da comunidade, apesar de todo crescimento da festa, o espírito 

comunitário continua o mesmo. As pessoas participam das tarefas, mesmo das mais árduas, 

com despreendimento, sem levar em conta o esforço físico ou a falta de conforto nos 

afazeres como limpar o peixe na beira do rio com água até os joelhos, ou preparar o almoço 

que será servido no dia da festa. Essa excepcionalidade ou quebra da rotina, provoca 

aproximações, apara arestas, pois as pessoas no período de festa se mostram mais 

abertas, mais solidárias, mais felizes. 

 Nas relações cotidianas, este “ir ao encontro do outro” geralmente 

se limita as relações de vizinhança e amizade e aos laços familiares. 

Entretanto, nas festas nos posicionamos diante de uma coletividade 

em que muitos “estranhos” tornam-se próximos, e isto em virtude da 

excepcionalidade expositiva e recreativa e do aguçamento da 

afetividade no momento festivo . (ROSENDAHL, 1999,p.191) 

“ Os festero fala assim, amanhã nós vai lá no rio, o festero oferece 

lanche, café, licor, tudo...” 

“Desce lá no rio para limpar o peixe e leva o santo na beira do rio, nós 

da o viva para o santo!” 

“ A festa começa desde o rio, do rio é que começa a festa...” 

“ A limpação do peixe já é festa, aquela a alegria, solta foguete, dá o 

viva do São Pedro, reza o terço!” 

“ Os fiscal passa e mexe com a gente!” 

“Foguete toda hora!” 

“Nós vai a semana inteira no rio!” 
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 (AUGUSTA MARIA GOMES, 20/07/04) 

A despeito de o mundo moderno ter fragmentado a vida em vida do 

trabalho , do descanso e do lazer, a festa, no sentido mais “puro” do 

termo, representa algo da vida humana em que o trabalho, o lazer, o 

lúdico, o riso, o sagrado, o doméstico constituíam um todo[...]. 

(ALMEIDAe RATTS, 2003,p.161) 

Essa união e informalidade continuam na hora de preparar o almoço que será 

servido na festa, antes era servido de graça, mas devido a escassez de peixe no rio Cuiabá 

e o aumento do número de visitantes, desde o ano de 200l, está sendo cobrado um preço 

simbólico, R$ 2,00 em 2004, para ajudar a pagar os custos, somente as doações não são 

suficientes para atender a demanda, assim, a Associação dos Pescadores de Bom Sucesso 

precisa comprar uma parte dos peixes que será servido, e segundo o atual presidente o Sr. 

Edinaldo Pereira da Silva, no ano de 2004, eles compraram duas toneladas de peixe, sendo 

que o total utilizado no almoço foi de mais ou menos quatro toneladas de peixe, ele 

completa: 

O peixe hoje é só comprado, quando tem os pescador doa um 

pouco, os donos de tanque doa outro tanto, tem os patrocinador, mas 

mesmo assim tem que comprar outro tanto, o preço do pacú e 

tambacú, é R$ 4,00 o quilo. Quando tem peixe, os pescador doa, 

todo mundo doa, o problema é que antes nosso rio tinha muito peixe, 

agora não tem! (10/11/2004) 

     

A cozinha da festa é improvisada à sombra dos mangueirais, assim como as 

pessoas que almoçam por lá procuram se acomodar da melhor forma, sentados em mesas 

a sombra das mangueiras, ou simplesmente sentados com os pratos nas mãos, num clima 

de descontração. 

O peixe começa a ser frito na noite anterior, hoje devido ao volume de peixe frito, 

esse trabalho que estava a cargo das mulheres passou para os homens. 

 Começa a fritar o peixe as onze e meia da noite. Coloca aquele 

tachão e fica até as 3 horas fritando. 

     (ELENIR MARIA DA SILVA,20/07/04) 
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 Mais ou menos meia noite começa a fritar peixe, só os homens, 

antigamente era só as mulheres, hoje tem que ser os homens 

   ( CLÓVIS FERREIRA FORTES, rei da festa 2004, 13/07/04) 

A noite anterior à festa é de muito trabalho na cozinha, enquanto os homens fritam o 

peixe, as mulheres se encarregam dos acompanhamentos como conta dona Elenir. 

Na cozinha não tem uma pessoa que vai determinar, as 

pessoas se combinam quem vai fazer o que, as mulheres ficaram 

práticas de fazer aquele panelão de arroz. (20/07/2004) 

No almoço além do peixe é servido arroz, mandioca, salada, e o tempero do peixe é 

muito elogiado, e dona Elenir lembra de um repórter que insistia para ela contar o segredo 

do tempero. 

Eu disse para ele, não tem segredo,o segredo é simples, é feito um 

tempero caseiro, que leva sal, bastante alho, pimenta do reino, 

salsinha, cebolinha,pimenta de cheiro, tudo socado, o limão é 

colocado direto no peixe, ele segura a carne do peixe, não deixa cair. 

(20/07/2004) 

A Organização da Festa 

A festa que inicialmente foi organizada pela primeira colônia de pescadores do 

estado de Mato Grosso, Z- 1,a partir do segundo ano possui organização e ritual próprios 

envolvendo as pessoas da comunidade. A organização hoje está a cargo da Associação dos 

Pescadores de Bom Sucesso, o presidente da associação, juntamente com a diretoria se 

reúne e escolhe o rei a rainha e demais festeiros e anuncia durante a missa da festa, 

seguindo a mesma prática das festas da igreja. Assim durante a missa da festa do ano de 

2004, foram anunciados os festeiros da festa de 2005. São eles: 

Rei – durante a procissão carrega um ramalhete de flor; 

Rainha – carrega a imagem do santo; 

Juiz e juíza – carregam um ramalhete de flores; 

Capitão do mastro – carrega a coroa que vai ser colocada em cima do mastro; 

Alferes da bandeira – carrega a bandeira que vai ser levantada no mastro. 

Essas pessoas juntamente com a Associação dos Pescadores, vão ser responsáveis pela 

organização da festa, bem como no preparo da decoração, bandeirolas para enfeitar o 
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trajeto por onde passa a procissão, lanches para as pessoas que estão trabalhando, o 

capitão do mastro enfeita o mastro, tudo precisa estar pronto no dia da festa. Mas além 

desses preparativos eles a partir do mês de março, segundo o presidente da associação dos 

pescadores Edinaldo Pereira da Silva, já se movimentam para conseguir cativar os 

patrocinadores. 

Os preparativos para a festa se intensificam um mês antes, com a reza diária do 

terço na igreja, onde todos se encontram,crianças, jovens e adultos. No dia da festa o trajeto 

por onde vai passar a procissão rua principal e o acesso até o rio, amanhece todo enfeitado 

de azul e branco, cor da roupa do santo. O rei e a rainha são personagens principais da 

festa, ela carregando a imagem de São Pedro, ele com um ramo de flor azul e branco 

sobem a rua para ir buscar cada festeiro em sua casa, sob o som dos fogos de artifício. 

Quando encontram todos os festeiros voltam todos lado a lado e entram na igreja, a rainha 

coloca a imagem do santo sobre a mesa onde o padre aguarda para celebrar a missa. O 

evangelho do dia, vai refletir sobre o apóstolo Pedro, e na hora do ofertório são oferecidos 

produtos ligados a cultura local. Em 2004 foram ofertados um peixe pacu, assado, uma 

tarrafa,um anzol, e um pequeno barco de madeira. Ao findar a missa a rainha apanha a 

imagem do santo do altar, e se dirige para o pátio da igreja acompanhada pelo rei , festeiros 

e demais participantes da missa, quando é cantado o hino de São Pedro e é levantado o 

mastro que acabou de ser ornamentado com a bandeira que na procissão foi carregada pelo 

alferes da bandeira, e a coroa que na procissão foi carregada pelo capitão do mastro. 

Finda essa etapa, novamente o rei e a rainha ao centro e demais festeiros, 

acompanhados pela banda municipal, iniciam a procissão subindo pela rua principal paralela 

ao rio Cuiabá. Em 2004, São Pedro foi acompanhado também pela imagem de Nossa 

Senhora Aparecida. Enquanto a multidão caminha, vão rezando o terço, cantando hinos 

religiosos até chegar na margem do rio onde um grupo de cururueiros está aguardando. As 

canoas dos pescadores já estão à postos, algumas enfeitadas com balões coloridos, 

aguardando os festeiros e demais devotos que irão participar da procissão fluvial, que 

também é um momento de grande emoção, é animada com orações, cantos em louvor ao 

santo e também a animação dos cururueiros que dão beleza ao momento. Esse momento 

sagrado envolve principalmente os moradores da comunidade e comunidades vizinhas, a 

procissão desce o rio em direção ao local da festa, onde as pessoas se aglomeram 

esperando a chegada do santo na barranca do rio. Novamente a rainha conduz a imagem 

até o centro do pátio, onde cantores, cururueiros, grupos de siriri fazem suas apresentações. 

É aí também que será servido o almoço e as bandas regionais - num total de oito - em 2004, 

se apresentarão. 

São Pedro maior que o Divino? 
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Não abandona São Pedro! 

São Benedito é grande 

Divino é grande 

São Pedro suplanta tudo! 

 (AUGUSTA MARIA GOMES, 20/07/2004) 

Eles lá no céu é que vão se entender, 

São Pedro passou na frente! 

 ( ELENIR MARIA DA SILVA,20/07/2004) 

O padroeiro da comunidade é o Divino Espírito Santo, nome da igreja local, e 

também São Benedito. Portanto a festa do Divino e São Benedito no mês de setembro,tinha 

toda a atenção da comunidade. 

Já não é como era antes, era quatro dias de festa, saía esmolando 

com a bandeira em Cuiabá e Barão, começava na sexta feira com 

almoço e janta, missa no sábado, almoço e janta, seguia no domingo 

e na segunda entrega dos festeiros. 

    (CLÓVIS FERREIRA FORTES,13/07/2004) 

Hoje a festa de São Pedro superou a festa do padroeiro, que era a principal festa da 

comunidade. Esse fato intriga a muitos, Dona Elenil aponta dois motivos para o fato 

“primeiro ele é o protetor dos pescadores e segundo porque a imagem foi um presente”. 

Quando indagada sobre o significado da festa para os pescadores ela diz “significado muito 

grande, envolve os moradores, os bairros vizinhos, a festa não pode mais acabar. Os velhos 

vão dando orientação”. Ela lembra o fato que envolve uma pessoa da comunidade que fazia 

parte da equipe da liturgia “não queria cantar a missa de São Pedro, porque o santo tava 

passando o Divino que era mais importante!”. 

São Pedro parece mesmo ter chegado para ficar, houve uma grande identificação 

das pessoas com o santo pescador, como diz dona Elenir “ as pessoas tem tanta fé, confia, 

a gente fica ansioso esperando que chega logo a festa, só dois anos não participei, 

enquanto estiver viva estou lá, se Deus quiser!”. Essa identificação das pessoas com seu 

santo de devoção extravasa, explode na festa, é uma afirmação de sua identidade, em um 

momento de grandes transformações tanto mundiais, com a globalização, como locais pois 

Mato Grosso após a década de 1970, passou a receber grande número de imigrantes, que 

para cá vieram com suas diferentes culturas. Haesbaert (1999, p.70) afirma: “ Num mundo 
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em crise de valores e de sentido como é o nosso, a questão da identidade volta ao centro 

das atenções”. 

 O envolvimento das pessoas da comunidade com todo o processo desde os 

preparativos é muito intenso e não para por aí, pois durante a missa da festa são 

anunciados os nomes dos festeiros da próxima festa, assim no primeiro dia após a festa 

acontece a festa do rei novo, quando o novo rei e demais festeiros recebem formalmente os 

cargos. Assim o rei e demais festeiros, juntamente com a Associação dos Pescadores, 

oferecem um grande jantar em sua casa. 

 Ainda falta a cerimônia que reconduzirá a imagem de São Pedro à igreja. Segundo 

dona Elenir, no dia seguinte à festa, a rainha leva a imagem até a casa da nova rainha, que 

foi anunciada durante a missa. No dia após o jantar do festeiro novo, as pessoas se reúnem 

na casa da nova rainha, rezam o terço e entre cânticos e orações saem em procissão pelas 

ruas acompanhando a rainha que carrega a imagem de São Pedro para devolvê-la ao altar. 

 O espaço sagrado reflete a percepção do grupo religioso envolvido. 

Na realidade o ritual pelo qual o homem socializa o espaço é 

eficiente à medida que ele reproduz a obra dos deuses. As estruturas 

simbólicas resultantes são definidas e caracterizadas pela cultura do 

grupo envolvido. (ROSENDAHL e CORRÊA, 1999,p.233) 

Já o espaço profano segundo Rosendahl e Corrêa (1999, p.239) é “ (...) o espaço 

desprovido de sacralidade, estrategicamente ao “redor” e “em frente” do espaço sagrado” 

Durante a festa após os rituais que se referem ao sagrado, como o momento em que 

o rei e a rainha com a imagem de São Pedro vão buscar cada festeiro em sua casa; o 

desfile do rei e da rainha pelas ruas acompanhados por todos os festeiros em direção à 

igreja; a missa; o levantamento do mastro;a procissão que sai da igreja passa pela rua 

principal toda enfeitada de azul e branco em direção ao rio; a procissão fluvial no rio Cuiabá; 

a chegada da procissão na barranca do rio com a imagem sendo carregada pela rainha são 

aos poucos sendo substituídos pelos espaços profanos. Quando a imagem é colocada 

sobre uma mesa sob um pé de mangueira o santo ainda recebe homenagens de cantores 

populares que dizem ser devotos, assim como dos cururueiros, grupos folclóricos com 

dança do siriri, mas estes deixam de ordenar o espaço sendo substituídos pelas bandas de 

músicas regionais, pelo almoço, pelos espaços ocupados pelas barracas que vendem os 

mais variados produtos. Na rua por onde passou o santo agora proliferam as barracas que 

são instaladas na frente das casas, onde pode-se encontrar os mais diversos produtos como 

comidas, bebidas alcoólicas, refrigerantes, brinquedos, entre outros. O mesmo acontece na 

área alugada pela Associação dos Pescadores, a margem do rio onde é o espaço oficial da 

festa. Alguns moradores instalam barracas na frente de sua casa, mas a maioria prefere 
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alugar para outros e aproveitar a festa. Os donos das peixarias também lucram, pois ficam 

lotadas no dia da festa e também porque com a divulgação que é feita pelos meios de 

comunicação a comunidade fica em evidência, aumentando assim o fluxo de turistas. 

Hoje as peixarias lucram, vendem até 10 caixas de cerveja no dia da 

festa 

   ( CLÓVIS FERREIRA FORTES,13/07/2004) 

Todo mundo faz seu dinheiro, vende até rapadura, corta os 

pedacinhos 

    (ELENIR,20/07/2004) 

Considerações Finais 

 Neste estudo que tratou da cultura e religiosidade, tendo como exemplo a festa de 

São Pedro, na comunidade de Bom Sucesso-MT, observamos uma forte ligação entre 

cultura e religiosidade bem como uma grande identificação das pessoas com o seu santo 

protetor, ou o santo protetor dos pescadores, o que justificaria o rápido crescimento da festa. 

Outro aspecto notado é a forma como o elemento religioso permeia a cultura e as relações 

sociais aí estabelecidas, bem como as estratégias da comunidade, via elemento aglutinador, 

nesse caso a devoção a São Pedro, para fortalecer sua identidade, frente a um processo de 

transformações sociais e culturais a que se encontrava expostos devido a intensificação do 

fluxo migratório ao estado de Mato Grosso e ao município de Várzea Grande, ao qual 

pertence essa comunidade. 
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