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       O Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) de Rio das Ostras está resgatando, por meio da ferramenta denomina-
da Inventário Participativo, duas celebrações importantes para a cultura local: a Festa do Feijão, realizada 
pelos agricultores da localidade de Cantagalo, e a Festa de São Pedro, manifestação de fé dos pescadores 
do município. Desenvolvido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o Inventá-
rio Participativo propicia que as comunidades envolvidas conheçam melhor suas referências culturais e 
reforcem o sentimento de pertença em relação a elas.
     Em um processo participativo e legitimado pela própria comunidade, promovem-se debates e refle-
xões que levam a uma maior valorização da cultura e do patrimônio material e imaterial. Esse tipo de 
atividade está em estreita sintonia com a Constituição Federal de 1988, que assegura, em seu artigo 216, 
a proteção e a salvaguarda do patrimônio cultural e prevê que o Estado o fará “com a colaboração da 
comunidade”. Confira a seguir detalhes dos trabalhos de Inventário Participativo produzido pelo NVC.

Festa do Feijão

    

Inventário Participativo resgata tradições 
culturais de Rio das Ostras
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A Festa do Feijão entrou para o calendário turístico do município.

http://territoriosdopetroleo.eco.br/
http://www.riodasostras.com.br/eventos/index.php?evento=1234
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     Esse evento celebra a colheita do feijão produzido em Cantagalo, zona rural de Rio das Ostras, com a 
realização de shows e feiras para divulgação e venda dos produtos. A colheita ocorre geralmente em 
agosto, mas a festa acontece em outubro ou novembro. Os festejos duram de quinta a domingo, com 
atrações durante o dia até a noite, exceto no último dia, em que a atividade se encerra à tarde.
      As origens da festividade remontam a 2005, quando houve a legalização das terras ocupadas, median-
te a efetivação da reforma agrária no local, ocasião em que foram distribuídos equipamentos para uso da 
terra e sementes de feijão. A celebração ocorre em espaço aberto no centro de Cantagalo, em local públi-
co cedido pela Prefeitura de Rio das Ostras, propiciando visibilidade aos produtores rurais locais.
      Em entrevistas realizadas na localidade, o NVC ouviu opiniões de comunitários discordando de que a 
festa deva incluir outras produções agropecuárias, como legumes, derivados de leite, produtos suínos, 
doces caseiros e artesanato local, além de leilões e concursos. Observou-se a ausência de crianças e 
jovens envolvidos voluntariamente nos festejos, o que se supõe ser um fator que dificulte a manutenção 
da tradição local.
     A equipe do NVC constatou, nas pesquisas realizadas, que a prefeitura inclui o evento no calendário 
turístico do município com farta divulgação e que o mesmo representa um acréscimo significativo na 
receita do município, oportunizando ainda a visibilidade necessária para o estabelecimento de parcerias 
que agreguem valor ao produto agrícola local, especificamente o feijão. 
      Por sua vez, para os frequentadores a oportunidade de acesso a produtos alimentícios fornecidos a 
baixo custo e sem agrotóxicos soma-se aos atrativos da festa, com destaque para os shows que ocorrem 
à noite, bem como os leilões, concursos e bingos. Já para os produtores, há críticas quanto às políticas 
agrícolas em vigor, que têm trazido pouco estímulo para a produção local.
       Por fim, segundo alguns entrevistados pelo grupo do NVC, a festa, ainda que mantida no calendário 
de eventos do município, pode estar perdendo suas características originais devido à adoção de soluções 
advindas de instituições e comunidades externas presentes na programação do evento e ao desestímulo 
dos produtores e lideranças locais.

Festa de São Pedro

    

Trecho terrestre da procissão de São Pedro em Rio das Ostras.
Crédito: Allexandre Costa - https://www.riodasostras.rj.gov.br/fieis-homenageiam-sao-pe-
dro-com-procissoes-terrestre-e-maritima/

http://www.riodasostras.rj.gov.br/fieis-homenageiam-sao-pedro-com-procissoes-terrestre-e-maritima/
http://www.riodasostras.rj.gov.br/fieis-homenageiam-sao-pedro-com-procissoes-terrestre-e-maritima/
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      Trata-se da celebração do padroeiro dos pescadores, na qual são realizadas ladainhas, missas solenes, 
queima de fogos, festejos e a tradicional procissão marítima, com barcos enfeitados conduzindo a 
imagem de São Pedro. A procissão tem seu percurso terrestre da Capela Nossa Senhora de Lourdes até 
o pier da Boca da Barra, onde começa o percurso marítimo, daí percorrendo as praias da Boca da Barra 
em direção à orla do centro, de onde retorna à capela.
       Origens da celebração - Consta que no século XIX (data anterior a 1896) já eram realizadas essas cele-
brações e que existia a igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde havia uma grande imagem de São 
Pedro. Para a realização da Festa de São Pedro, os pescadores faziam um oratório e depositavam dinheiro 
nele o ano inteiro, até o dia da festa. Segundo o depoimento de Heraldo, filho de pescador e organizador 
da festa, a igreja antiga ainda estava em bom estado quando o Sr. Manoel Pereira da Silva (Caburê) chegou 
a Rio das    Ostras em 1918. Mas as paredes foram caindo, as imagens dos santos foram retiradas, até que 
o Sr. Manoel Santos construiu a igreja nova, a mando de Dr. Rego Barros, um benfeitor da época.
      Consta, conforme publicação no jornal O Lynce, de Macaé, “uma festa gloriosa de São Pedro, no pito-
resco e aprazível Rio das Ostras”, datada de 06 de outubro de 1896, em que o membro da comissão, Sr. 
Antônio David Pereira, pedia aos pescadores prendas para os leilões e anjinhos para a procissão, “certo de 
que São Pedro os recompensará”. Uma publicação no jornal A Razão, de Macaé, de 23/06/1979, registra: 
“Procissão marítima saindo da Matriz, indo de Boca da Barra, onde se fixará a cruz no terreno da futura 
Capela de São Pedro e São Paulo (atual Capela de Nossa Senhora de Lourdes, que abriga a imagem de São 
Pedro, situada à Rua Teresópolis 87, Boca da Barra), daí a procissão se dirigirá à boca do rio para tomar 
os barcos e retornar à Matriz”.
     A parte da liturgia religiosa acontecia na Capela Nossa Senhora de Lourdes, fundada por iniciativa da 
professora Altair de Azevedo, grande incentivadora da celebração e doadora do terreno no qual a cruz foi 
fixada em 23/06/1979. Já as celebrações da Festa dos Pescadores na Boca da Barra começaram no dia 
29/06/1980, cuja procissão terrestre e marítima incluía o desfile pela orla das praias do Centro e da Boca 
da Barra, queima de fogos e festejos. A primeira celebração dessa nova fase da festa teve novamente 
como incentivadora a professora Altair de Azevedo e foi organizada pelos pescadores Sales, Charely, 
Jamil, Celino e outros que participavam junto aos demais moradores na montagem de barracas, feitas de 
bambu ou palmeira.
      A Associação de Moradores de Boca da Barra é promotora da festividade. A colônia de Pescadores 
contribui com a participação dos barcos no cortejo marítimo. A segurança é atribuição da Guarda Munici-
pal e Polícia Militar (na parte terrestre) e da Marinha do Brasil (na parte marítima). Cabe aos grupos 
religiosos da Capela de Nossa Senhora de Lourdes a condução dos rituais religiosos, tais como condução 
do andor, missa etc. O projeto Natação no Mar promove uma travessia de natação alusiva ao Dia de São 
Pedro, dando destaque aos pescadores e seus descendentes.

Conclusões dos inventários participativos

      Acerca da Festa do Feijão, percebeu-se que no início era mais presente a participação maciça dos agri-
cultores e moradores de Cantagalo, mas atualmente a prefeitura organiza o evento com um viés mais 
atrativo ao turismo local. É comum entre pessoas da comunidade a percepção de que se perdeu, com o 
passar do tempo, o envolvimento e o protagonismo da comunidade local como era na origem da festivida-
de. Sob esse ponto de vista, seria de suma importância que a comunidade e o poder público pudessem 
entrar em acordo na proposta de resgatar o verdadeiro sentido da Festa do Feijão para os agricultores 
locais, preservando assim sua identidade e real objetivo.
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       Sobre a Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, o Núcleo de Vigília Cidadã percebeu a impor-
tância de que a comunidade e o poder público promovam e apoiem a celebração no sentido de que se 
possa reconhecê-la como patrimônio imaterial do município de Rio das Ostras.
      É necessário mover ações para que a memória do povo não se extinga, pois seus descendentes têm 
orgulho de ser Leripe (filhos de pescadores), brava gente que enfrentou muitas dificuldades e adversida-
des, construindo a querida Terra dos Peixes, hoje a digna cidade de Rio das Ostras.

Fontes de consulta:

Inventário da Festa do Feijão, produzido pelo Núcleo de Vigília Cidadã.

Portal do Iphan.

Livro “Rio das Ostras: Terra dos Peixes”, editado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura / Prefeitura           
Municipal de Rio das Ostras, 1997.

Matéria do jornal O Lynce, de Macaé (RJ), de 06/10/1896, disponível em http://memoria.bn.br/DO-
CREADER/DocReader.aspx?bib=801240.

Matéria do jornal A Razão, de Macaé (RJ), de 23/06/1979, obtido em arquivo pessoal.

Livro “Página Antiga da Igreja de Nossa Senhora da Conceição - Padroeira de Rio das Ostras - 1853-
-1979”, de Ricardo Martins Aguiar, edição do autor, 2017.

http://territoriosdopetroleo.eco.br/
http://portal.iphan.gov.br/
http://memoria.bn.br/DOCREADER/DocReader.aspx?bib=801240&PagFis=1
http://memoria.bn.br/DOCREADER/DocReader.aspx?bib=801240&PagFis=1

