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1 INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso para a graduação de 

Bacharelado em Geografia, tem como objetivo uma modesta contribuição para a 

identificação da origem e o reconhecimento do patrimônio cultural imaterial, 

“Alimentar os Peixes”, realizada na comunidade de Paraíso de Santa Rita de Cássia, 

conhecida como: “Bairro Botafogo”, em Tabuleiro – MG. Comunidade reconhecida 

pela Fundação Cultural Palmares – FCP, sob o número do processo 

01420.001233/2009-98, como uma comunidade remanescente quilombola, formada por 

descendentes de escravos que prestavam serviços à uma fazenda próxima. 

 

1.1 HISTÓRICO DA COMUNIDADE 

Existe nos anexos deste trabalho, às imagens 6.2.a e 6.2.b, uma cópia 

escaneada da escritura de doação do terreno, lavrada no dia 7 de fevereiro de 1956. A 

doação foi feita no ano de 1915. Ou seja, muito tempo depois da assinatura da Lei 

Áurea. Os moradores atuais contam que o terreno foi, realmente, doado pela viúva do 

proprietário da fazenda, logo após o seu falecimento, mas que o terreno já era ocupado 

pelas famílias. Entendemos que a doação do terreno ocorreu por causa da criação da lei 

que caracterizava regime de escravidão aos trabalhadores que ainda residissem nas 

propriedades em que trabalhavam. Para não perder a mão de obra dos ex-escravos, seria 

melhor que os mesmos residissem próximo à fazenda, evitando que os trabalhadores 

fossem morar em outros lugares, mais afastados da fazenda, dificultando aos 

fazendeiros os trabalhos realizados pelos moradores na fazenda, pois, não teriam como 

chegar cedo ao trabalho que era de madrugada ainda, para ordenhar as vacas. 

As disputas e os conflitos pela terra são, constantemente, sofridas pelos 

moradores, tantos exercidas pelos fazendeiros, proprietários de terra nos arredores da 

comunidade e tantos pelos próprios moradores da comunidade, entre si. A comunidade 

sofre com as disputas pelo espaço, estando espremida pelas cercas de arame farpado. Os 

moradores contam que já aconteceu até homicídio pela disputa de terra entre irmãos por 

causa da herança de uma casa na comunidade. Alguns anos atrás, a comunidade realizou 

a festa da padroeira Santa Rita de Cássia e os recursos obtidos no festejo foram 

destinados para a construção de um vestiário para o time do Botafogo no campo de 

futebol, que fica numa área particular, só que iniciaram a obra de construção do 

vestiário e alguns dias depois da construção da fundação e de levantar parte das paredes, 

alguém foi lá, na madrugada e derrubou tudo. Até hoje, não se sabe quem foi que fez 

isso, especula-se que foi o dono do terreno onde fica o campo de futebol que ordenou 

alguém para fazer a demolição da estrutura que foi construída com recursos obtidos na 

festa da padroeira. Também aconteceu do proprietário do terreno ameaçar passar o 

trator com o arado no campo de futebol, afirmando que iria fazer cultivo da terra com 

plantas para alimentação do gado; mas, os moradores da comunidade impediram que o 
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trator fizesse o serviço. Contam que um membro do time da comunidade, o Botafogo, 

que foi o primeiro a agir para impedir o serviço do trator, foi quando muitos moradores 

da comunidade o acompanharam e conseguiram impedir o serviço. Existem ainda 

relatos de que o time de futebol foi fazer uma partida com outro time de um município 

vizinho, Coronel Pacheco, e um dos jogadores do time foi preso pela polícia ainda 

durante a partida de futebol. Foi quando a esposa desse jogador partiu para cima dos 

policiais para impedi-los de levar preso seu marido, e todos os outros torcedores do time 

do Botafogo se uniram à esposa do jogador e conseguiram impedir que a polícia o 

prendesse de fato, que o levasse dali. Por conta desse episódio e de outros, a 

comunidade de Paraíso de Santa Rita de Cássia é estigmatizada pela violência, sofrem 

com a discriminação pelos demais moradores do município e de outros municípios 

vizinhos, como sendo uma comunidade violenta, sendo excluídos do convívio social 

muitas vezes por conta disso. O consumo de bebida alcoólica e o uso de drogas ilícitas 

fazem parte do cotidiano da comunidade, jovens e desempregados que não possuem 

perspectivas de trabalho ficam nos bares, na praça, perto da igreja e nas ruas da 

comunidade. A maioria dos jovens que conclui o ensino médio não possui alternativas 

para permanecer, vão buscar trabalho em outros lugares, outros municípios da região. 
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2 O PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 

 

O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), instituído pelo 

Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, viabiliza projetos de identificação, 

reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do Patrimônio Cultural 

Brasileiro, com respeito e proteção dos direitos difusos ou coletivos relativos à 

preservação e ao uso desse bem (IPHAN, 2016). 

O Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002, instituiu as formas de registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial ou Intangível sejam festas folclóricas, cultos 

religiosos tradicionais, culinária típica, espaços públicos para práticas culturais 

coletivas, cantos e danças (IEPHA/MG, 2016). 

Nesse sentido, a pesquisa pretende contribuir para a identificação da origem 

e o reconhecimento do patrimônio cultural imaterial do “Alimentar os Peixes”, pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN, pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG e pelo Conselho 

Municipal do Patrimônio Cultural, em Tabuleiro – MG, para fortalecer o conhecimento 

tradicional e às práticas do patrimônio cultural imaterial no Botafogo. 

 

2.1 O “ALIMENTAR OS PEIXES” EM BOTAFOGO 

Fazendo um recorte espaço-temporal, à partir do ano de 2011, quando 

através da participação no trabalho de campo, durante a graduação na disciplina 

Geografia Agrária, ministrada pelo Professor Doutor Leonardo de Oliveira Carneiro, no 

Curso de Geografia, na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF e da participação 

no Projeto de Extensão de Agroecologia – UFJF, como extensionista, foi que pude 

conhecer, conviver e refletir, criticamente, sobre as particularidades e peculiaridades 

existentes no território, onde são expressas nas territorialidades, por seus moradores 

uma marca ímpar na apropriação deste. 

Para iniciar nossa reflexão teórica sobre o rito, “Alimentar os Peixes”, 

percebemos a necessidade de uma reflexão crítica sobre o papel do extensionista com o 

objeto e os sujeitos envolvidos na prática do conhecimento tradicional. 

Paulo Freire, em seu livro, Extensão ou Comunicação?, diz que: 

“Como educador, se recusa a “domesticação” dos homens, sua 

tarefa corresponde ao conceito de comunicação, não ao de 

extensão.” (Freire, 1997, p. 24) 

Longe de querer ser um agente de mudança para os rumos que a 

comunidade de Botafogo deve tomar, mas, construir com eles, frente uma reflexão 
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crítica sobre o assunto para uma construção “com” eles e não “para” eles. Sem querer 

impôr nada como verdade absoluta, devemos propor uma construção dialética feita com 

os próprios sujeitos da ação, com eles e não para eles. Nesta mesma perspectiva 

entendemos nossa atitude como um educador-educando, que juntos com educandos-

educadores temos muito a ensinar e aprender durante o processo de construção e 

desconstrução do conhecimento sobre o ato, “Alimentar os Peixes”. 

Também no livro, Extensão ou Comunicação?,  ele afirma que: “Ao 

contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que 

pouco sabem --- por isto, sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais --- 

em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, 

transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam 

igualmente saber mais.” (Freire, 1997, p. 25) 

Quando soube da tradição litúrgica praticada pelas anciãs do bairro, senti 

uma inquietação incontrolável de compreender tal prática, do “onde?”, do “como?” e o 

“por que?”, tal prática é importante para os moradores da comunidade. 

Ad-mirar implica pôr-se em face do “não-eu”, curiosamente, 

para compreendê-lo. Por isto, não há ato de conhecimento sem 

ad-miração do objeto a ser conhecido. (Freire, 1982, p. 53) 

A Geografia fez-se necessária na análise sobre as expressões contidas no 

território. Como, tão quanto, a Pedagogia, representada neste trabalho pelo autor Paulo 

Freire, com alguns dos seus livros sendo usados para referenciar à parte teórica. 

Pude perceber que a conexão com o território está presente na apropriação 

deste por parte dos moradores e o que é fundamental para explicar as perguntas 

pertinentes. E podemos perceber que foi encontrada uma forma expressiva de “re-

existência” (Porto-Gonçalves, 2002) neste território e que faz esta particularidade a 

identidade sócio-territorial.  

[...] reconhecemos o espaço como o produto de interrelações, 

como sendo constituído através de interações, desde a imensidão 

do global até o intimamente pequeno. (Massey, 2008) 

Fazendo uma análise do processo de formação social-histórica do bairro, de 

como foram empurrados neste processo de mudança, expulsos do campo, mesmo 

estando inseridos no contexto rural, sem terras para o cultivo, sem poder trabalhar com 

os recursos naturais da maneira que seus antepassados trabalhavam, sem poder 

expressar sua cultura de origem, sendo obrigados a uma cultura europeizada, praticada 

pelos colonizadores portugueses, desrespeitando todo o conhecimento tradicional, 

construído durante muitos anos por, aqueles, seus ancestrais. 

O ponto de partida para uma análise, tanto quanto possível 

sistemática, da conscientização, deve ser uma compreensão 
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crítica dos seres humanos como existentes no mundo e com o 

mundo. Na medida em que a condição básica para a 

conscientização é que seu agente seja um sujeito, isto é, um ser 

consciente, a conscientização, como a educação, é um processo 

específico e exclusivamente humano. (Freire, 1982, p. 65) 

O “Alimentar os Peixes” acontece no fim do período da Quaresma, próximo 

da época de fim da colheira de milho, feijão, arroz, produção de aguardente e queijo, 

como o período de defeso dos peixes, quando não se é permitido a pesca, devido ao 

tempo que deve ser respeitado para a reprodução dos peixes, que começa no primeiro 

dia do mês de janeiro e vai até o último dia do mês de abril. Além, de coincidir com o 

fim da época de colheita do café. Eventos que marcaram a forma de produção, 

predominantemente, na Zona da Mata Mineira. 

Estudo dos relatos de diversos viajantes europeus, que 

percorreram a Província de Minas Gerais nos séculos XVIII-

XIX, e passaram pela Zona da Mata, nos revela um certo 

consenso de que essa região possuía um número considerável de 

ranchos e roças, anteriores ao desenvolvimento da economia 

cafeeira. Esses ranchos e roças possuíam uma economia de 

alimentos (milho, arroz, feijão, aguardente e queijo) de 

significativa importância, que era vendida a grande número de 

tropeiros que trafegavam pelo Caminho Novo. (Guimarães, 

2001, p. 20) 

O resgate dos aspectos cotidianos da escravidão fazem-se necessários para 

compreender melhor às questões ligadas à formação territorial das comunidades 

quilombolas, com o fim do modelo exploratório do ouro e do diamante, anteriores, a 

expansão da exploração cafeeira na Zona da Mata Mineira, vários ranchos e roças 

diversificaram sua produção, produzindo alimentos que pudessem ser vendidos aos 

viajantes que passavam pela região. Devido sua localização, Botafogo, teve forte 

influência no processo de formação territorial e na forma produtiva. 

Assim é que, na colheita como na semeadura, os camponeses 

latino-americanos e do Terceiro Mundo em geral realizam ritos 

mágicos, quase sempre de natureza sincrético-religiosa. (Freire, 

1982, p. 73) 

Na discussão sobre a questão do ritual praticado pelas ançiãs na 

comunidade. No sentido de tentar compreender como o sujeito que pratica tal ritual 

sente sua participação efetiva naquele recorte de espaço-tempo, como é a emoção de 

manter a tradição e do próprio ato de fazer parte integrante do território. Pois, como 

disse, (Maia, 2010, p. 102), “nos rituais, mais do que em outras instâncias da existência 

humana, as emoções são fundantes, incontornáveis e alteram a qualidade do mundo”. 
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Os fenômenos religiosos “são cunhados como uma medalha 

pelo momento histórico que os viu nascer, não existe fato 

religioso ‘puro’, fora da história, fora do tempo. A mais nobre 

mensagem religiosa, a mais universal experiência mística, o 

mais comum dos comportamentos humanos – como, por 

exemplo, o temor religioso, o rito, a prece – singularizam-se e 

delimitam-se à medida que se manifestam”.  (Eliade, 2002, p. 

27-28) 

O ato de “Alimentar os Peixes”, praticado pelas anciãs, é um ato da fé em 

que acreditam, com isso, que não faltará alimento durante o ano na mesa. Consiste em 

preparar um prato colocando todos os alimentos, antes de qualquer um dos familiares, 

amigos ou convidados comê-los, sejam alimentos doces ou salgados, que serão 

consumidos durante o dia na Sexta-feira da Paixão, em seguida, levam à beira do 

ribeirão, despejam no curso d’água, ofertando o alimento aos peixes e pedindo que não 

falte alimento na mesa durante o ano. 

Trata-se de um patrimônio cultural imaterial que pode promover a 

valorização do conhecimento tradicional e pode ter importância, fundamentalmente, na 

vida dos indivíduos na relação estabelecida com o território. Há, aproximadamente, 104 

anos, na Sexta-feira da Paixão, as moradoras mais idosas, detentoras do conhecimento 

tradicional, cumprem um rito católico que envolve várias atividades relacionadas às 

festividades na Semana Santa. 
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3 AGROECOLOGIA E AS ATIVIDADES DE GÊNERO 

 

 

A Agroecologia mostra-se presente pelo rito ser realizado pelas anciãs, as 

matriarcas, as mulheres donas-de-casa, como as responsáveis nas ações da prática do 

conhecimento tradicional, na perpetuação da ação passando de mãe para as filhas, 

sucessivamente, evitando o esquecimento por parte dos mais jovens, que à família deve 

ser a mais importante, pois, o alimento que se pede para não faltar na mesa durante o 

ano inteiro será para alimentar à todos da casa. As mulheres são consideradas pelo 

sistema patriarcal, geralmente, como às responsáveis pelo cuidado com à família, 

cuidam da saúde,  da alimentação, da educação e da segurança de todos da família, 

marido, filhos, filhas, netos e netas, cuidam das plantas no quintal (terreirro), que 

cultivam sejam para alimentação ou para o uso medicinal na cultura tradicional. As 

matriarcas praticam a Agroecologia sem saber que estão praticando-a. Por não terem a 

dimensão da prática agroecológica que promove a melhoria na qualidade de vida dos 

membros da sua casa e da comunidade. 

 

3.1 Perfil dos atores no ritual 

 

Desde a participação no trabalho de campo, durante a graduação na 

disciplina Geografia Agrária, ministrada pelo Professor Doutor Leonardo de Oliveira 

Carneiro, no Curso de Geografia, na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Foi 

quando visitei pela primeira vez a comunidade e passei a interagir com os moradores, 

fazendo entrevistas e gravando vídeos para o registro do ritual “Alimentar os Peixes”. 

As entrevistas que foram aplicadas, com a utilização do questionário semi-

estruturado, revelaram resultados do perfil dos atores no ritual. Como o conhecimento 

tradicional vem sendo passado de geração em geração. 

As matriarcas são as responsáveis pela prática da tradição e passam o 

conhecimento tradicional para as novas gerações. Estão muito preocupadas com a 

manutenção do conhecimento tradicional e as práticas relacionadas. A maioria dos 

jovens não se interessam pela prática do conhecimento tradicional, acham ultrapassado, 

coisa dos mais velhos. 

 

3.2 Lutas pelo reconhecimento do ritual 

 

O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), instituído 

pelo Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, viabiliza projetos de identificação, 

reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do Patrimônio Cultural 
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Brasileiro, com respeito e proteção dos direitos difusos ou coletivos relativos à 

preservação e ao uso desse bem (IPHAN, 2016). 

O Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002, instituiu as formas de registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial ou Intangível sejam festas folclóricas, cultos 

religiosos tradicionais, culinária típica, espaços públicos para práticas culturais 

coletivas, cantos e danças (IEPHA/MG, 2016). 

Neste sentido, essa pesquisa pretende contribuir para o reconhecimento do 

patrimônio cultural imaterial do “Alimentar os Peixes”, pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico Artístico Nacional – IPHAN, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG e pelo Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural, em Tabuleiro – MG, para fortalecer o conhecimento tradicional e as práticas 

do patrimônio cultural imaterial no Botafogo. 

 

 

3.3 Visita realizada em Botafogo na Sexta-feira Santa, em 2019 

 

No dia 19 de abril de 2019, eu e meus filhos, Mateus Moura Machado e 

Lucas Moura Machado, nos deslocamos de Juiz de Fora – MG para à comunidade de 

Botafogo, com o intuito de gravar um vídeo com o ritual de “Alimentar os Peixes” e 

aplicar os questionários semiestruturados, em seis residências dos moradores 

representativos da comunidade. 

Em todas às residências que visitamos, às mulheres, as matriarcas 

realizaram o ritual, “Alimentar os Peixes”, sendo que, em uma das residências, a filha 

de um entrevistado que realizou o rito, não sabia sobre o pedido para não faltar o 

alimento na mesa durante o ano. Fizemos a gravação de um vídeo com a realização do 

ritual na residência de uma das entrevistadas, com todas as etapas do ritual, desde a 

preparação do prato de comida até o curso d’água, ofertando o alimento aos peixes. 

No vídeo ficam evidentes que as emoções de participação no ritual são 

fundantes. Onde são mostradas as maiores relevâncias para a conservação do ritual na 

contemporaneidade, permeada pela descrença, a desimportância religiosa e do 

sincretismo com a fé católica, é notável a proximidade afetiva da matriarca com o 

sofrimento de Jesus. 
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 4 CONCLUSÕES 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso consistiu em fazer um levantamento 

bibliográfico de carácter interdisciplinar, onde foram abordadas as diferentes 

perspectivas no âmbito das Ciências Humanas, abrangendo, Geografia, História, 

Sociologia, Pedagogia, Religião e Ciências Sociais, que auxiliaram na elucidação da 

origem, para o reconhecimento e a valorização à cerca do tema. 

A promoção do debate faz-se necessário com os moradores na comunidade 

para a valorizarização do conhecimento tradicional, explicitando a importância da 

perpetuação do conhecimento tradicional para, uma possível, melhoria na qualidade de 

vida dos moradores. Com o acesso às políticas públicas que estão previstas na 

legislação brasileira.  

A comunidade nesse recorte espaço/temporal mostrou-se bastante 

mobilizada, criando e registrando a associação dos moradores e solicitando ao INCRA o 

ínicio do processo de demarcação de terras para às comunidades remanescentes 

quilombolas.  

Podemos sugerir a implantação de um ECOMUSEU na comunidade. Onde 

os próprios moradores da comunidade serão os responsáveis pelo processo de formação, 

execução e manutenção do mesmo. Fortalecendo os laços de amizade entre os 

moradores, gerando um ambiente favorável a conservação do patrimônio cultural 

material e imaterial e criando condições para o desenvolvimento de uma exploração 

turística, com ações de manejo e conservação em áreas de preservação da natureza, 

evitando o exôdo rural dos jovens da comunidade, gerando emprego e renda. 
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6 ANEXOS 

6.1 Mapa de Localização de Paraíso de Santa Rita de Cássia 
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6.2 Imagem capturada do Google Maps, com a rota da sede do 

município de Tabuleiro até Paraíso de Santa Rita de Cássia, 

atualmente, Sítio Botafogo.  

 

UTM 23K 681688 7637120 

 

Disponível em www.google.com.br/maps/dir/R.+Roselvelt+Souza+Costa,+1-21,+Tabuleiro+-

+MG,+36165-000/Pra%C3%A7a+Cel.+Jos%C3%A9+Floriano,+Tabuleiro+-+MG,+36165-000/@-

21.377249,-

43.2839242,4568m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xa25d849273687d:0xf371be756e0e

6564!2m2!1d-43.2850393!2d-

21.3951416!1m5!1m1!1s0xa25e9f3bbb5553:0x6299850677e76308!2m2!1d-43.2476854!2d-

21.3596161, acessado em 19 jan. 2016. 
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6.2.a Escritura de doação do terreno para Santa Rita de Cássia (folha 1) 
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6.2.b Escritura de doação do terreno para Santa Rita de Cássia (folha 

2) 
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7 Link do vídeo 

https://youtu.be/p6KoqR4SZEM 

 

8 Fotos 

 

Foto 1 

 
Procissão para Santa Rita de Cássia, em Botafogo, Tabuleiro – MG 

Autor: Marcelo Machado 

(Maio/2015) 

 

Foto 2 

 
 

Imagem de Santa Rita de Cássia, em Botafogo, Tabuleiro – MG 

Autor: Marcelo Machado 

(Maio/2015) 

https://youtu.be/p6KoqR4SZEM

