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RESUMO
SOUZA, Paula Fernanda Pinheiro. Rezando também se aprende: práticas
educativas e saberes das Ladainhas em Breves-PA. 2020. 158 f. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2020.
Este texto trata sobre o ritual de reza de ladainhas em Breves-PA como um espaço
educativo perpassado por vários saberes. Baseada nos pressupostos da História
Cultural, ao compreender que a escrita da história não se limita aos grandes feitos
heroicos, esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo educativo presente no
ritual de rezar/cantar ladainhas realizadas pelos rezadores tradicionais de Breves e os
saberes que circulam em seu interior. Para isso, a pesquisa é constituída por meio
das vozes e memórias dos sujeitos que vivenciam o ritual e de observações realizadas
em campo. Caracteriza-se, portanto, como uma pesquisa de natureza etnográfica sob
a metodologia da História Oral, com base em Portelli (2010) e Thompson (1992). O
referencial teórico baseou-se em Burke (1992, 2008), Cunha e Fonseca (2005), lngold
(2010), Brandão (2002, 2007, 2009, 2010), Pacheco (2009) e Albuquerque (2012).
Dentre as considerações destaca-se que a aprendizagem no ritual das ladainhas
ocorre através de uma educação da atenção, na qual se aprende através da
observação atenta das performances realizadas pelos rezadores tradicionais de
ladainhas. Imersos nos rituais destacam-se os saberes religiosos, musicais e poéticos.
Assim, esta pesquisa sobre a prática religiosa das ladainhas, que resiste em
ambientes populares de devoção, é uma maneira de contribuir para o registro escrito
de uma aprendizagem de tradição oral. A pesquisa contribui também para a ampliação
do conceito de educação no campo da História da Educação na Amazônia.
Palavras-chave: Práticas Educativas. Saberes. Ladainhas. Breves-PA.
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ABSTRACT
SOUZA, Paula Fernanda Pinheiro. Praying is also learning: educational practices
and knowledge of litanies in Breves-PA. 2020. 158 f. Dissertation (Master in Education)
- State University of Pará, Belém, 2020.
This text deals with ritual of litany prayer in Breves-PA as an educational space full of
knowledge. Based on the assumptions of Cultural History, by understanding that the
writing of history is not limited to great heroic deeds, this research aims to analyze the
educational process present in the ritual of praying/singing litanies performed by the
traditional prayers of Breves and the knowledge that circulates inside. For this purpose,
the research is constituted through voices and memories of the subjects who
experience the ritual and observations carried in the field. It is characterized, therefore,
as an ethnographic research under the methodology of Oral History, based on Portelli
(2010) and Thompson (1992). The theoretical framework was based on Burke (1992,
2008), Cunha and Fonseca (2005), lngold (2010), Brandão (2002, 2007, 2009, 2010),
Pacheco (2009) and Albuquerque (2012). Among the considerations, it is highlighted
that learning in the litany ritual occurs through an education of attention, in which you
learn through the careful observation of the performances presented by the traditional
litany prayers. Immersed in the rituals, it is highlighted religious, musical and poetic
knowledge. Thus, this research on the religious practice of litanies, that resists in
popular environments of devotion, is a way to contribute to the written record of an oral
tradition learning. The research also contributes to the expansion of the concept of
education in the field of History of Education in the Amazon.
Keywords: Educational practices. Knowledge. Litanies. Breves-PA.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivações e objetivos da pesquisa
A arte da narração não está confinada nos livros, seu veio
épico é oral. O narrador tira o que narra da própria
experiência e a transforma em experiência dos que o
escutam.
BOSI

Os grandes mestres sempre trazem inquietações e provocações que nos
impulsionam a percorrer por diversos caminhos em busca de conhecimento. O
interesse por esta pesquisa surgiu, inicialmente, na minha graduação em Letras –
Língua Portuguesa (2011-2016), cursada no Campus Universitário do Marajó-Breves.
Durante a realização desse curso, o professor Luiz Guilherme dos Santos
Júnior, incompreendido por mim que, até então, tinha uma visão limitada sobre
educação, foi o responsável por mostrar que esta não se restringe apenas ao âmbito
escolar.
Dentre os diversos exemplos que poderia citar sobre as lições desse mestre,
menciono o que me estimulou a escrever a proposta apresentada ao curso de
Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Em uma das
disciplinas ministradas pelo referido professor, ele propôs uma pesquisa sobre as
ladainhas de Breves, orações católicas rezadas em latim, em agradecimento ou em
solicitações de graças.
Naquela ocasião, não tive a oportunidade de fazer a pesquisa, visto que no
sorteio dos temas do seminário o grupo do qual eu fazia parte ficou incumbido de
apresentar outra temática. Então, apenas assisti à apresentação de alguns colegas,
que mostraram que rezar ladainhas é uma tradição muito antiga e somente alguns
senhores e senhoras da cidade de Breves ainda sabiam rezar. A conclusão da equipe
de que a tradição estava desaparecendo aos poucos chamou a minha atenção
naquele momento.
O interesse pela temática se deu, principalmente, porque em alguns momentos
de minha infância presenciei a ladainha sendo cantada na casa da minha bisavó.
Como eu era criança, não entendia do que se tratava, apenas via, muitas vezes, vários
senhores arrumados e perfumados rezando na sala da minha bisavó. Lembro-me que
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ela preparava a janta para servir após o momento de reza e, próximo das 18 horas os
rezadores chegavam para iniciar a reza.
Naquela época eu via muito pouco, pois passava rápido pela sala e não me
concentrava para participar daquela reza cantada. Contudo, aquelas vozes agudas
compõem as minhas lembranças até hoje quando fecho os olhos e tento recordar das
rezas na casa da minha bisavó. Posteriormente, em pesquisa de campo, por meio do
contato com os rezadores, descobri que Seu Samuca e Seu Libório, sujeitos desta
pesquisa, eram os rezadores que costumavam rezar a ladainha na casa da minha
bisavó.
Soube também por meio da memória de Seu Libório, que minha bisavó sempre
dizia que se ela pudesse todo dia convidava eles para rezarem a ladainha. Na casa
da minha bisavó a ladainha não tinha uma data fixa para ser rezada, sempre que
sentia vontade de ouvir uma ladainha ela chamava os rezadores para realizarem uma.
Esse costume de convidar os rezadores para cantarem ladainhas, atualmente,
não é praticado por nenhum membro de minha família, apesar de minha bisavó o ter
praticado até os últimos dias da sua vida. Uma tradição provavelmente aprendida com
os pais dela e que acabou se perdendo com a sua partida. Assim, de certa maneira,
pude vivenciar de perto como uma tradição findou em uma família.
Ao realizar o Curso de Especialização em Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira (2016-2017), na Faculdade Integrada de Goiás,
pude dar continuidade a um trabalho iniciado na graduação em uma das disciplinas
do professor Luiz Guilherme, voltado para a história do rádio em Breves. Nessa
pesquisa, tive contato com textos sobre memória de Ecléa Bosi (1994) e Michel Pollak
(1989), isso porque a história do rádio foi constituída a partir da memória de dois
radialistas entrevistados. Desde então, passei a me interessar por pesquisas
históricas, no qual as memórias de pessoas comuns são utilizadas para contar algum
acontecimento.
Ao conhecer o Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPA, o anseio
em adentrar pelo mundo dos rezadores de ladainha de Breves encontrou um caminho
possível. Por meio das leituras realizadas para a seleção de mestrado, tive acesso a
textos em que pude ampliar a visão sobre a educação e a reconhecer a importância
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de fazer pesquisa na Amazônia, em que sujeitos simples possam ter as suas vozes,
até então silenciadas, ouvidas com a dignidade que lhe são de direito.
Dentre as leituras, destaco a introdução do livro Beberagens indígenas e
educação não-escolar no Brasil Colonial, de Maria Betânia Albuquerque. Ao
compreender a educação como uma prática social presente em todas as ocasiões da
formação de um indivíduo, a pesquisadora estuda as beberagens indígenas ocorridas
no Brasil Colonial, como uma prática educativa nas quais saberes eram transmitidos
na vivência dos rituais indígenas.
Através das páginas introdutórias desse livro, pude compreender o ritual no
qual se rezam ladainhas também como um ambiente educativo. Até então, meu
interesse em pesquisar sobre as ladainhas era mais para conhecer uma tradição que
eu acreditava estar se perdendo em minha cidade e que, portanto, necessitava ser
registrada. Ao adentrar em campo, compreendi ser equivocada essa informação, pois,
nas vivências do catolicismo popular em Breves, a ladainha ainda possui o seu
espaço, como será visto ao longo desta pesquisa.
Ao conceber o ambiente religioso como espaço de aprendizagem Brandão
(2010, p. 31) aponta para uma dimensão educativa no interior das práticas do
catolicismo popular:
Aos poucos, sem muitas surpresas com o passar do tempo, fui percebendo
que alguns métodos criativos de educação ativa eram costumeiros ali, ainda
que nomes como os de Piaget fossem entre aqueles lavradores em festa mais
desconhecidos do que o de algum planeta inexistente.

Nesse mesmo sentido, Albuquerque (2011, p. 170-1) afirma que “em tese, toda
religião funciona como uma escola, isto é, toda religião tem uma tarefa essencialmente
pedagógica e visa a transmissão de determinados conhecimentos tidos como
verdadeiros”.
Dessa maneira, inspirada nessa perspectiva que entende as vivências
religiosas como práticas educativas, elaborei esta proposta de pesquisa com o
objetivo de compreender como a educação está presente no ritual de rezar/cantar
ladainha. Cruzaram-se, portanto, a curiosidade instalada na graduação, sobretudo,
por conta da informação de que haviam poucos rezadores de ladainha em Breves, e
por isso o ritual estava desaparecendo, e o desejo de fazer uma pesquisa que
buscasse valorizar essa experiência e seus saberes.
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Nesse sentido, busco compreender como o ritual das ladainhas configura-se
como prática educativa perpassada por vários saberes? Diante dessa questão
problema, outras questões norteadoras surgiram:
● Como a prática da ladainha se constituiu na cidade de Breves-PA como um
ritual vivenciado no âmbito do catolicismo popular?
● Como se caracterizam etnograficamente os contextos nos quais os rituais
das ladainhas se concretizam?
● Como a ladainha pode ser compreendida como um processo educativo e
que saberes circulam em sua prática?
Dessa forma, através da problemática levantada, o objetivo geral da pesquisa
é analisar o processo educativo presente no ritual de rezar/cantar ladainhas realizadas
pelos rezadores tradicionais de Breves e os saberes que circulam em seu interior. E
como objetivos específicos, busco:
a) Descrever como a ladainha se constituiu historicamente como um ritual
inserido nas práticas do catolicismo popular em Breves-PA;
b) Apresentar os contextos religiosos nos quais as ladainhas resistem;
c) Caracterizar a prática educativa ritualística das ladainhas e os saberes que
emergem dessa prática.
Dessa maneira, compreende-se o estudo de uma prática religiosa como as
ladainhas, que resiste em ambientes populares de devoção, como uma maneira de
contribuir para o registro histórico de uma aprendizagem cultural de tradição oral. Além
de colaborar para o acréscimo de estudos históricos de processos educativos nãoescolares efetivados no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade
do Estado do Pará (PPGED/UEPA). De tal modo, a pesquisa contribui também para
a ampliação do conceito de educação no campo da História da Educação na
Amazônia.

1.2 Perspectiva teórica de análise
É assim: observa como faz. No caso tu tá interessada, tu
vai nas ladainhas, observa como é que faz até que tu vai
pegando o ritmo.
Seu Libório.
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De acordo com Minayo (2001) a fase inicial de toda pesquisa científica possui
uma série de passos a serem seguidos. Dentro de tal processo, além da definição da
metodologia apropriada há o tempo dedicado a interrogarmos preliminarmente o
objeto pesquisado. Dessa maneira, comecei esta pesquisa com o levantamento do
que tem sido produzido academicamente sobre as ladainhas.
Para tanto, busquei no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, por meio
das palavras-chave: ladainha e ladainhas religiosas, sendo priorizadas as grandes
áreas: Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes.
Inicialmente, considerei o que foi produzido nos últimos cinco anos, entre 2014 e 2018,
mas como o resultado foi insatisfatório, ampliei a busca pelo que foi produzido nos
últimos treze anos, entre 2006 e 2018.
Realizada a pesquisa, encontrei somente cinco dissertações de mestrado que
se relacionavam com a minha dissertação. Sendo que destas, apenas três têm as
ladainhas como objeto central de pesquisa, as demais apenas fazem algumas
considerações sobre elas.
Em se tratando das Dissertações que têm como objeto central o estudo de
ladainhas, destaco a realizada por Martins (2015), intitulada Ora pro nobis: memória,
oralidade, saberes e religiosidade dos rezadores de ladainha em Mocajuba-Pará,
defendida no Programa de Mestrado em Ciência da Religião da UEPA. Ao realizar
uma pesquisa etnográfica com um grupo de rezadores de Mocajuba, o pesquisador
afirma que a aprendizagem dos saberes relacionados a prática popular da ladainha
se dá no cotidiano do grupo de rezadores. Tal pesquisa, possibilitou a compreensão
de como se dá a manutenção da tradição das ladainhas no domínio do catolicismo
popular.
Outra pesquisa, que também se propôs a investigar a temática das ladainhas
é a dissertação de Anjos (2014), defendida no Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da Universidade Federal de Minas Gerais, intitulada Eu quero é
morrer afogada no rosário de Maria!: a música como suporte de redundâncias rituais
e veículo de promoção de afetos, imagens e identidade na ladainha da Irmandade do
Jatobá. Trata-se de uma pesquisa etnográfica, cujo objetivo consistiu em investigar o
papel da música na experiência devocional das ladainhas cantadas em novenas do
Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora do Rosário, realizadas durante os festejos
do Reinado da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, em Belo
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Horizonte-MG. Nessa pesquisa, a autora compreendeu a relação que os fiéis
constituem com o sagrado e as ferramentas que levam os mesmos a sentirem as
emoções experimentadas durante a reza. Além disso, mostrou como tal processo
ajuda a reforçar a identidade coletiva do grupo.
Por fim, há a Dissertação de Jesus (2007), do Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade Federal da Bahia intitulada: Gente de Promessa, de Reza e
de Romaria: experiências devocionais na ruralidade do recôncavo sul da Bahia (19401980). A pesquisa tem como enfoque o estudo das ladainhas rezadas no espaço
doméstico e as romarias ao Santuário de Nossa Senhoras dos Milagres de Brotas,
nos anos entre 1940 e 1980. O autor demonstra como homens, mulheres e crianças
construíram e reconstruíram as suas identidades e as suas sociabilidades,
trabalhando na roça e rezando para os seus santos de devoção. Destaca a relevância
do catolicismo popular para a expressão dos valores, costumes, tradições e lutas de
um determinado grupo social. Esse trabalho em particular, contribuiu expressivamente
para a compreensão das estreitas relações que se estabelecem entre os devotos e
os santos, por meio das ladainhas realizadas em âmbito doméstico, tal como verifiquei
na cidade de Breves, onde os fiéis estabelecem relações íntimas com os santos que
cultuam.
As demais dissertações encontradas, não possuem a ladainha como questão
central, contudo, os autores tecem considerações acerca da oração. A primeira é a
pesquisa de Dias (2014), cujo título é Educação colonial na Amazônia: A pedagogia
dos jesuítas e a invenção do Sairé, do Programa de Pós-Graduação em Educação da
UEPA. A pesquisa se propôs a analisar os processos educativos e a transmissão dos
saberes da festa do Sairé em Alter do Chão-PA, dentre os quais o autor destaca o
saber das ladainhas. A leitura desse trabalho auxiliou-me na visualização de uma
pedagogia jesuítica na Amazônia colonial, na qual a ladainha era utilizada como um
recurso para a catequização dos nativos. Outro ponto primordial, que possui estreita
relação com esta pesquisa, é a ênfase dada ao processo de aprendizagem por meio
da observação e da repetição, através da oralidade.
A outra pesquisa, que também trata brevemente sobre ladainhas é a
Dissertação de Oliveira (2013), intitulada Um santo só de passagem: Festa e
performance numa comunidade Amazônica, defendida no Programa de PósGraduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Trata-se de uma pesquisa
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etnográfica, que visou entender a dinâmica da Festa do Divino Espírito Santo, que
ocorre no Município de Castanhal, na agrovila de Macapazinho-PA. Dentre os
diversos rituais que compõem a Festa destacam-se as procissões, as ladainhas e os
banquetes. Ao visitar cinco localidades nas quais o Divino fez a sua passagem saindo
de Macapazinho, a autora destacou as diferenças nas formas de rezar a ladainha, ou
seja, em sua performance. Isso contribuiu para minha compreensão sobre as
especificidades de cada comunidade ou grupo que reza a ladainha: seja falada,
cantada rapidamente ou mais lentamente.
Outro estudo que contribuiu de forma significativa para a compreensão das
ladainhas, principalmente no contexto marajoara, trata-se de um dossiê produzido
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no ano de 2010,
sobre as Festividades de São Sebastião na mesorregião do Marajó.1 Ao tratar dessas
festas, o dossiê destaca a presença das ladainhas nas celebrações de São Sebastião.
Discorre acerca dos seus repertórios nos diversos contextos em que são rezadas,
além dos motivos pelos quais são realizadas. Por fim, enfatiza o caráter simbólico das
ladainhas.
Em todas as pesquisas descritas, a ladainha rezada é Ladainha de Nossa
Senhora, cuja letra é toda em latim. Em Breves não é diferente, reza-se essa mesma
ladainha para vários santos de devoção.
A leitura dos referidos trabalhos, permitiu-me constatar que a especificidade
desse estudo está no fato de considerar as ladainhas como práticas educativas por
meio das quais sujeitos constroem suas identidades. Assim, a concepção de
educação compreendida nesse estudo vai para além da educação desenvolvida
dentro de espaços formais de educação.
Concorda-se, assim, com a afirmação de que educação não se restringe
apenas aos ambientes escolares, mas pode ocorrer nos mais diversos contextos,
onde é possível haver troca de saberes. Brandão (2009), entende a educação como
um processo vivenciado constantemente por todos os seres humanos, pois “antes de
surgirem as escolas, os lugares dos rituais eram os melhores espaços das trocas do

1

“A grande área observada para registro foi o arquipélago do Marajó, envolvendo as três microrregiões
que o compõe – do Arari, do Furo de Breves e de Portel – esta última já na parte continental,
contabilizando ao todo 16 municípios” (IPHAN, 2010, p. 18).
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saber. Dançando se sabe e cantando se ensina o saber da história e dos mitos da
tribo” (BRANDÃO, 2009, p. 144).
A educação, portanto, “existe onde não há a escola e por toda parte podem
haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra”
(BRANDÃO, 2007a, p. 13). Para compreender essa perspectiva ampla de educação,
o conceito de pedagogias culturais é primordial. O termo é utilizado para “abordar a
multiplicidade de processos educativos em curso, para além daqueles que têm lugar
em instituições historicamente vinculadas a ações de educar (como é o caso da
escola, da família, da igreja etc)” (WORTMANN et al., 2015, p. 37).
Andrade e Costa (2017), por meio da articulação entre educação, pedagogia e
cultura, enfatizam que os ambientes culturais são locais de aprendizagem. As autoras
destacam a fertilidade dos estudos de Henry Giroux para enfatizar a relevância das
aproximações entre cultura e educação para a noção de pedagogias culturais. Para
elas:
Mais do que ampliar o conceito de pedagogia, dizendo que esta se dá em
uma gama de lugares que não apenas a escola, esse autor parece ser um
dos primeiros estudiosos que adjetiva o conceito com a intenção de pluralizar
as ações pedagógicas. Foi tomando esses conceitos como ponto de partida
que muitos outros estudos se tornaram possíveis e repercutiram
positivamente no campo da Educação. Por exemplo, Bernstein (2001), ao
falar da pedagogização da vida diária; Pikett (2009), ao tratar do Estado
pedagógico; Camozzato (2012), ao abordar a vontade de pedagogia; ou
Watkins, Noble e Driscoll (2015), ao discorrerem sobre o imperativo
pedagógico, referem-se à produção de Giroux para desencadear suas
discussões (ANDRADE; COSTA, 2017, p. 8-9).

Dessa maneira, compreende-se como prática educativa “toda relação em que
há transmissão de conhecimento de qualquer espécie, seja de caráter moral, religioso,
técnico ou até mesmo escolar” (CUNHA; FONSECA, 2005, p. 1). No interior das
práticas culturais saberes são ensinados e aprendidos, configurando-as como
pedagógicas.
Albuquerque (2012, p. 24), ao tratar sobre saber popular o define como “uma
forma singular de inteligibilidade do real fincada na cultura, com a qual determinados
grupos reinventam o cotidiano, criam estratégias de sobrevivência, transmitem seus
saberes e perpetuam seus valores e tradições”. É o caso das religiões que podem ser
entendidas como espaços educativos, permeados de saberes culturais. Brandão
(2002), afirma que assim como a educação, a religião é um espaço de trocas de
significados, bens e serviços, isso porque:
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Tal como as da educação, as agências culturais de trabalho religioso
envolvem hierarquias, distribuição desigual do poder, inclusões e exclusões,
rotinas, programas de formação seriada de pessoal e diferentes estilos de
trabalhos cotidianos (BRANDÃO, 2002, p. 152).

Albuquerque e Barbosa (2016), ao discorrerem sobre religião como processo
educativo concluem que os espaços religiosos como “templos, terreiros e igrejas
caracterizam-se pela troca e transmissão de um conjunto de saberes que possibilitam
a circulação de sentidos e de significados de teor pedagógico” (ALBUQUERQUE;
BARBOSA, 2016, p. 121). Nessa perspectiva, compreende-se o ritual das ladainhas
como prática educativa, na qual saberes são ensinados e aprendidos por meio de uma
educação da atenção (INGOLD, 2010).
A História Cultural ao compreender que a escrita da história não se limita aos
grandes feitos heroicos abre possibilidades para que práticas educativas de natureza
não-escolar possam ser objeto de estudo. Burke (1991) comenta que a história
cultural, surge do alargamento dos estudos historiográficos centrados nas grandes
narrativas do progresso e ascensão da civilização moderna ocidental. A História,
portanto, oferecia “uma visão de cima, no sentido de que tem sempre se concentrado
nos grandes feitos dos grandes homens, estadistas, generais ou ocasionalmente
eclesiásticos” (BURKE, 1992, p. 12).
É no campo da História Cultural, de acordo com Burke (1992, p. 13), que a
história “vista de baixo” ganha o interesse dos historiadores, ao considerar “as
opiniões das pessoas comuns”, como é o caso dos rezadores de ladainhas. Ao
comentar sobre a ascensão da micro-história na década de 70, Burke (2008),
esclarece que tal gênero histórico foi uma reação às “narrativas grandiosas”, as quais
silenciavam as contribuições de outros grupos sociais. O antropólogo Clifford Geertz
é uma das grandes influências para os historiadores culturais desta época. A História
Cultural renova as “correntes da história e dos campos de pesquisa, multiplicando o
universo temático e os objetos, bem como a utilização de uma multiplicidade de novas
fontes” (PESAVENTO, 2005, p. 69).
Em se tratando do campo histórico educacional, Fonseca (2003) chama a
atenção para o fato de que a História Cultural pode contribuir com o estudo das
dimensões não-escolares da educação, por meio das quais homens e mulheres se
formam, como é o caso da prática das ladainhas. Para a autora, tais dimensões são
ainda pouco exploradas, sendo necessário, portanto, “ampliar os horizontes para
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outras dimensões desse processo que não incluem, necessariamente, a chamada
escolarização formal” (FONSECA, 2003, p. 68-9).
Fonseca (2003) aponta para um aumento de estudos historiográficos atuais na
área da educação. Albuquerque, reitera essa informação ao afirmar que atualmente
há um volume crescente de estudos na área da história “que tem se preocupado se
preocupado em analisar as práticas educativas a partir de conceitos como
representações,

apropriações,

imaginário,

mediadores

e

práticas

culturais”

(ALBUQUERQUE, 2012, p. 25-6). Assim, segundo Fonseca (2003), apesar do
predomínio das produções centradas no âmbito escolar há um certo deslocamento do
interesse centrado somente no pensamento pedagógico escolar para as práticas
cotidianas.
Portanto, por meio da articulação entre História Cultural e História da Educação,
a ênfase em um processo educativo, mediado por sujeitos comuns de uma cidade
localizada na região marajoara, torna-se possível. Afinal, como mostra Darnton (1986)
no livro O grande massacre dos gatos: e outros episódios da história cultural francesa,
as culturas se manifestam de maneiras singulares e com significados e expressões
muito diferentes, isto é, em tempos e contextos distintos as pessoas comuns criam
formas de viver e se expressar que lhe são próprios. Assim, segundo o autor, o
historiador etnográfico deve estudar a maneira como as pessoas comuns entendem
o mundo. Para Darnton (1986), o historiador não se propõe a transformar o homem
comum em filósofo, mas sim em perceber como a vida comum exige estratégias:
Operando ao nível corriqueiro, as pessoas comuns aprendem a ‘se virar’ - e
podem ser tão inteligentes, à sua maneira, quanto os filósofos. Mas, em vez
de tirarem conclusões lógicas, pensam com coisas, ou com qualquer material
que sua cultura lhes ponha à disposição, como histórias ou cerimônia
(DARNTON, 1986, p. 14).

Nesse sentido, ao longo desta pesquisa buscou-se compreender como os
rezadores de ladainhas compartilham e constrói saberes, por meio de estratégias e
resistências, e quais significados dão as suas práticas. Para além da História Cultural,
busca-se também ao longo da análise contribuições advindas do campo dos Estudos
Culturais, principalmente, com base em Stuart Hall (2006) e Néstor Garcia Clancini
(2013). Para iniciar a pesquisa de campo e compreender o ritual enquanto um espaço
educativo, escolhas metodológicas foram realizadas, as quais passo a explicitar no
próximo item.
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1.3 Caminhos metodológicos do Estudo
Ele disse ‘rapaz, eu não sei o que significa a
ladainha’. E num sei também te explicar, eu num sei
como foi que surgiu, como se formou, como é, eu
só sei rezar a ladainha.
Seu Libório

A presente pesquisa, de abordagem qualitativa, ao se propor a estudar o ritual
das ladainhas como prática educativa, através das vozes e memórias dos sujeitos que
vivenciam o ritual e das observações realizadas em campo, caracteriza-se por ser
uma pesquisa de campo de natureza etnográfica sob a metodologia da história oral.
A abordagem qualitativa nas ciências sociais, segundo Minayo (2001, p. 20-1), voltase para uma realidade que não pode ser quantificada. Dessa maneira, se preocupa
com “um universo de significados, aspirações, motivos, crenças, valores e atitudes”.
Nesse mesmo sentido, a etnografia permite descrição das culturas, práticas,
hábitos, crenças, valores de um determinado grupo social. Geertz (2008, p. 7),
esclarece que a etnografia se caracteriza como uma “descrição densa”, na qual o
etnógrafo encara uma variedade de estruturas conceituais complexas, “muitas delas
sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas,
irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e
depois apresentar”.
O autor afirma que a complexidade se dá em todos os níveis de atividades de
campo do antropólogo, desde realizar entrevistas a “observar rituais, deduzir os
termos de parentesco, traçar as linhas de propriedade, fazer o censo doméstico...
escrever seu diário” (GEERTZ, 2008, p. 7). Todas essas atividades de campo foram
primordiais no desenvolvimento desta pesquisa, pois muitas vezes nos pequenos
detalhes encontrava-se as chaves para interpretações sobre as ladainhas como um
processo educativo. Em certos momentos das rezas, por exemplo, não era uma voz
que falava e sim um gesto, um silêncio, uma pausa, um corpo ou o próprio espaço e
os objetos nele dispersos.
Geertz (2008, p. 7) explica que fazer etnografia é como tentar fazer a leitura de
“um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas
suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do
som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado”. Trata-se de um
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processo complexo e denso que exige muita cautela do etnógrafo para poder traçar
interpretações plausíveis sobre a cultura pesquisada, por meio das percepções das
especificidades da cultura estudada.
Segundo Geertz (2008), há um equívoco em se acreditar que para realizar
etnografia é necessário se tornar praticamente um nativo do grupo pesquisado. De
acordo com o antropólogo, Malinowski demoliu “o mito do pesquisador de campo
semicamaleão, que se adapta perfeitamente ao ambiente exótico que o rodeia”
(GEERTZ, 2014, p. 60). Para o autor, se tornar um nativo do grupo pesquisado não é
o objetivo do etnógrafo:
Não estamos procurando, pelo menos eu não estou, tornar-nos nativos (em
qualquer caso, eis uma palavra comprometida) ou copiá-los. Somente os
românticos ou os espiões podem achar isso bom. O que procuramos, no
sentido mais amplo do termo, que compreende muito mais do que
simplesmente falar, é conversar com eles/o que é muito mais difícil, e não
apenas com estranhos, do que se reconhece habitualmente (GEERTZ, 2008,
p. 10).

É nessa perspectiva que se situa esta pesquisa, mesmo porque as ladainhas
são realizadas de maneira esporádica na cidade de Breves. Isto é, somente em
algumas festividades de santos e em algumas residências de forma anual. De tal
modo, se para fazer etnografia fosse necessário ter uma convivência mais intensa
com os rezadores, esta pesquisa não seria possível, pois não teria como tornar nativa
no campo em apenas dois anos e com observações e práticas segundo a cronologia
dos rituais.
Assim, não foi possível estar em campo semanalmente, por exemplo. Contudo,
foram realizadas o maior número de observações possíveis em campo a fim de
possuir material suficiente para as interpretações. Dessa forma, concretizei
observações e entrevistas com os rezadores de ladainha, que através de suas
narrações orais trouxeram informações valiosas, tornando possível construir as
páginas que compõem esta dissertação.
A história oral como metodologia, “consiste na realização de entrevistas
gravadas com indivíduos que participaram de, ou testemunharam acontecimentos e
conjunturas do passado e do presente” (ALBERTI, 2014, p. 155). Portelli (2010), ao
tratar da história oral, comenta sobre como os meios de comunicação excluem uma
parte da humanidade. Pois o fato de muitas pessoas não saberem ler, escrever e
utilizar o computador, acaba excluindo-as da sociedade. O autor ressalta, nesse
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sentido, a relevância da oralidade para que as pessoas excluídas possam se
expressar:
A voz, a oralidade, é um meio de comunicação que todos os seres humanos
possuem e, de alguma maneira, controlam. Então, quando buscamos fontes
orais, as buscamos em primeiro lugar porque na oralidade encontramos a
forma de comunicar específica de todos os que estão excluídos,
marginalizados, na mídia e no discurso público. Buscamos fontes orais
porque queremos que essas vozes – que, sim, existem, porém ninguém as
escuta, ou poucos as escutam – tenham acesso à esfera pública, ao discurso
público, e o modifiquem radicalmente (PORTELLI, 2010, p. 3).

O autor comenta que, comumente, ao realizar pesquisas no âmbito da história
oral comete-se o equívoco de afirmar que “damos voz aos sem voz”. Contudo,
pondera que se os mesmos não tivessem voz, não haveria nada a gravar e a escutar.
Logo, é correto afirmar que “os excluídos, os marginalizados, os sem-poder sim, têm
voz, mas não há ninguém que os escute. Essa voz está incluída num espaço limitado.
O que fazemos é recolher essa voz, amplificá-la e levá-la ao espaço público do
discurso e da palavra” (PORTELLI, 2010, p. 3).
Nesse mesmo sentido, já esclarecia Thompson:
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite
heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida
do povo [...]. Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de
dentro da comunidade. Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os
idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o contato - e, pois,
a compreensão – entre classes sociais e entre gerações. E para cada um dos
historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode dar um
sentimento de pertencer a determinado lugar e a determinada época. Em
suma, contribui para formar seres humanos mais completos (THOMPSON,
1992, p. 44).

Dessa maneira, o que se pretende aqui é possibilitar que o leitor possa ouvir
as vozes dos sujeitos da pesquisa, vozes de rezadores e rezadoras que entoam
preces e agradecimentos através das ladainhas nas casas e festividades populares,
através do talento artístico musical que é vivido, ouvido e sentido há anos. Tudo isso,
por meio da história oral, que para Thompson (1992) é um meio de transformar o
conteúdo e a finalidade da história, uma vez que a história oral pode ser utilizada para
diversas finalidades. Ela pode:
Alterar o enfoque da própria história e revelar novos campos de investigação;
pode derrubar barreiras que existam entre professores e alunos, entre
gerações, entre instituições educacionais e o mundo exterior; e na produção
da história - seja em livros, museus, rádio ou cinema - pode devolver às
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pessoas que fizeram e vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante
suas próprias palavras (THOMPSON, 1992, p. 22).

Ao ampliar as possibilidades de narradores da história, Thompson (1992)
afirma que o próprio campo de produção histórica se enriquece e a mensagem social
acaba se modificando. Dessa maneira, a história se torna mais democrática, sendo
possível que sujeitos cujas vozes são silenciadas recebam a visibilidade que lhe são
de direito.
Assim, para a concretização da pesquisa, foram utilizadas como instrumentos
de investigação entrevistas semiestruturadas e observação participante. A entrevista
semiestruturada, também conhecida como entrevista despadronizada ou nãoestruturada, é aquela em que:
o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer
direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais
amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser
respondidas dentro de uma conversação informal (LAKATOS; MARCONI,
2011, p. 197).

Para tanto, construí um roteiro de entrevista que permitisse aos entrevistados
se expressarem com base nos objetivos da pesquisa. Como as perguntas não eram
fechadas, ao adentrar em campo várias novas perguntas surgiram por meio de
informações novas que iam sendo reveladas pelas vozes dos rezadores e rezadoras.
Entrevistei assim, 12 rezadores, 7 mulheres e 5 homens, os quais apresento de
maneira geral no quadro abaixo e, posteriormente, de maneira mais detalhada no item
1.4.
Quadro 1 – Rezadores entrevistados
N°
Nome
1
João Alfaia de Deus
2
Theodora Rocha Gaia Fernandes
3
Antônio Carlos dos Santos Silva
4
Rosilda dos Santos da Silva
5
Enilda Maria dos Santos Pereira
6
Élida Maria dos Santos Pereira
7
Leonita Gaspar da Silva
8
Libório Moraes Pantoja
9
Raimundo Gonçalves de Souza
10 Simão Costa dos Santos
11 Nailza de Jesus Pereira dos Santos
12 Maria das Graças Rodrigues de Carvalho

Idade
86 anos
72 anos
70 anos
73 anos
64 anos
62 anos
52 anos
86 anos
82 anos
88 anos
63 anos
70 anos
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Portanto, para tornar escrita esta história das ladainhas em Breves, muitas
lembranças foram-me rememoradas por esses sujeitos. Ecléa Bosi (1994) afirma que
a memória dos velhos é o meio pelo qual fatos desconhecidos podem ser
apresentados. Para ela:
um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não
conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse
mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até
humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma
experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, ressignificação pelo
desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é
semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe ouvi-la, é desalienadora,
pois constrata a riqueza e a potencialidade do homem criador de cultura com
a mísera figura do consumidor atual (BOSI, 1994, p. 82-3).

Ao escutar as memórias dos rezadores, ouvindo-as de maneira paciente e
interessada, estabeleceu-se laços de confiança. Tal fato foi sem dúvida significativo
para o desenrolar da pesquisa de campo, pois como afirma Thompson (1992, p. 43),
em toda sessão de gravação a exigência essencial é o respeito mútuo. O autor adverte
para o fato de que qualquer atitude dominadora pode comprometer a entrevista, pois
“o historiador oral tem que ser um bom ouvinte, e o informante, um auxiliar ativo”.
As observações realizadas em campo também auxiliaram nesse processo,
visto que a maior parte das entrevistas foram realizadas após minha participação nos
rituais das ladainhas. A observação participante, segundo André (1997) tem como
objetivo descrever os sistemas de significados culturais dos sujeitos. Assim, por meio
da observação, juntamente com as demais técnicas, o etnógrafo poderá entender a
cultura que está pesquisando.
Participei, assim, de vários momentos de reza de ladainha, nos quais visualizei
de perto como o ritual se materializa, o que auxiliou não apenas ao longo da pesquisa
de campo, mas também no tratamento do material recolhido, sobretudo na análise
dos dados. Para Cruz Neto (2001, p. 59-60) a importância da observação reside no
fato de “podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são
obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados diretamente na própria
realidade, transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida real”.
Ao escrever o projeto para seleção de mestrado, realizei uma investigação
rápida com algumas pessoas que possuem envolvimento com a igreja católica em
Breves, a fim de saber quem eram os rezadores de ladainha conhecidos na cidade.
Então, naquele momento guardei alguns nomes, afinal em uma cidade como Breves
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se a gente não conhece alguém, com certeza algum parente ou amigo conhece.
Guardei o nome de Dona Dora na memória e em maio e 2018 ao ir para campo fazer
entrevistas ela foi a primeira rezadora que entrei em contato. A partir dela conheci Seu
Janjão e Seu Antônio Carlos, e a partir deste conheci Dona Rosilda. E assim, um
rezador me levou a outro.
Após realizar as primeiras entrevistas, a avó de uma amiga me mostrou o
convite da Festividade do Glorioso Espírito Santo, conhecida popularmente como a
Festividade dos Crescêncios, na qual todas as noites seria rezada a ladainha. Ao olhar
o folheto observei que ainda havia alguns dias antes da festividade, então fui à casa
das irmãs que organizam atualmente a festa para me apresentar.
Primeiramente, falei com Dona Enilda, que me recebeu com muito entusiasmo.
Após explicar do que se tratava a pesquisa, ela enfatizou a importância de se estudar
uma cultura. Assim, prontamente, antes mesmo de eu solicitar, ela disse que eu
deveria tirar fotos e filmar todos os dias da Festividade.
A Festividade do Glorioso Espírito Santo tem duração de cinco dias, no decorrer
dos quais vários ritos religiosos são realizados. Em meio a tantos rituais destaca-se a
ladainha que ocorre todas as noites. Dessa maneira, ao participar da festa, além das
irmãs Élida e Enilda conheci também Dona Maria e Dona Leonita. Durante os cinco
dias de festividade estabeleci contato com as quatro rezadoras, a fim de entrevistálas individualmente. Assim, na Festividade do Glorioso Espírito Santo realizei
observações nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de maio de 2018 e nos dias 05, 06, 07, 08
e 09 de junho de 2019.
Seu Antônio Carlos, um mês após nosso primeiro contato em 2018, convidoume para ir a uma ladainha rezada para São João em uma residência que costuma
realizar o ritual todos os anos, no mês de junho. Ao chegar no local me apresentei à
dona da casa e expliquei o que me levava até lá. Seu Antônio Carlos já havia
comentado com ela a meu respeito e como ainda faltavam uns minutos para iniciar a
ladainha, a dona da casa me deixou à vontade para aguardar.
Enquanto esperava o início da reza conheci mais quatro rezadores de
ladainhas: Seu Dico, Dona Nailza, Seu Libório e Seu Samuca – este último muito
falado pelos primeiros rezadores que entrevistei, visto que é um dos rezadores de
ladainha mais conhecido na cidade. Até então, eu não sabia como encontrá-lo, pois
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os rezadores entrevistados não sabiam informar onde ele morava e ao conhecê-lo
meus olhos brilharam.
Expliquei ao grupo que estava lá com intuito de realizar uma pesquisa, e que,
por isso, estava entrevistando alguns rezadores de ladainha. Ao esclarecer do que
tratava a pesquisa, eles logo se mostraram interessados em me ajudar, e sugeriram
que eu falasse com a Dona da casa para que eu filmasse a ladainha. Dessa forma,
ao ser autorizada pela anfitriã da casa, foi possível filmar o ritual. Ao final da ladainha,
após ser servido o jantar ofertado pelos donos da casa, eu agendei com os quatro
rezadores futuras entrevistas e em junho retornei a campo em busca dessas vozes.
Após entrevistá-los delimitei a pesquisa com as entrevistas de 12 rezadores,
pois os dados coletados já eram expressivos. Desse modo, estabeleci contato com
aqueles rezadores ao longo da pesquisa e todas as entrevistas foram realizadas
individualmente, nos meses de maio, junho e julho de 2018. Para isso, deixei os
rezadores à vontade para a escolha do lugar e do horário em que seriam
entrevistados. As entrevistas foram gravadas nas residências dos sujeitos com o uso
do celular, e todas foram consentidas no momento do esclarecimento sobre a
pesquisa, ocasião em que assinaram o Termo de Consentimento livre e esclarecido,
e a cessão gratuita de direitos sobre gravações de voz e imagem.
Em julho de 2018 após entrevistar Dona Maria, fui convidada pela mesma a
participar da festividade de São Pedro no ano seguinte, tendo em vista que na festa
também há ladainha todas as noites. De tal modo, ao retornar para o campo de
pesquisa em junho de 2019, a fim de realizar mais observações na Festividade do
Glorioso Espírito Santo, reencontrei Dona Maria. Naquela ocasião, ela renovou o
convite para eu participar da tradicional festividade celebrada em sua casa. Como já
era minha pretensão incorporar a festividade na pesquisa aproveitei a oportunidade.
Então, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2019 realizei observações na Festividade
de São Pedro, finalizando o ciclo de observações em campo.
Assim, ao utilizar do caminho metodológico ora descrito, por meio,
especialmente, das memórias dos rezadores e rezadoras, busquei compreender
como o ritual de se rezar ladainhas configura-se como uma prática educativa nas
quais vários saberes são repassados de geração em geração, sobretudo, por meio
das vozes dos rezadores e rezadoras.
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1.4 A cidade de Breves e as vozes da pesquisa
Olha, o meu pai aprendeu com o pai dele, com os avós
dele, que moravam no interior nessa época, porque eu
vim do interior com três anos de idade. Então, eu não
lembro do interior de nada de ladainha, já vim lembrar
daqui da cidade que o papai fazia.
Dona Dora.

O município de Breves fica localizado no sudoeste do Arquipélago do Marajó.
Segundo Pacheco (2009), é o maior arquipélago flúvio-marinho do mundo, possuindo
mais de 50 mil quilômetros quadrados, distribuídos em campos naturais, praias, rios,
zonas da mata e mar. O arquipélago é formado, de acordo com o autor,
geograficamente e culturalmente:
Pelo Marajó dos Campos, na parte oriental, que compreende os municípios
de Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Chaves, Santa Cruz do Arari, Ponta
de Pedras e Muaná. Já o Marajó das Florestas, no lado ocidental, abarca os
municípios de São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre, Breves,
Melgaço, Portel, Anajás, Gurupá e Afuá (PACHECO, 2009, p. 20).

Falar em Marajó dos Campos e Marajó das Florestas, se faz necessário porque
por muito tempo, de acordo com Pacheco e Silva (2015), a região era vista como se
fosse uma ilha homogênea e paradisíaca, localizada longe da “civilização”. Então,
desde a sua pesquisa de mestrado Pacheco passou a problematizar o termo “Ilha de
Marajó”, por ser uma conotação carregada de sentidos excludentes “para falar do
maior arquipélago flúvio-marinho do mundo” (PACHECO; SILVA, 2015, p. 96). Em
vista disso, o pesquisador afirma ser necessário interpretar a região em sua
pluralidade e particularidade.
Além do aspecto geográfico que divide a região em campos e florestas, a
história do povoamento também é um dos aspectos considerado na demarcação dos
Marajós. Silva (2013), com base em Pacheco, ao sintetizar a história desse
povoamento, comenta que a ocupação nos campos e nas florestas ocorreu de
maneira distinta:
Na parte de campos, o sistema colonial já estava efetivado depois da derrota
do povo indígena Aruã e instalaram-se as fazendas sob a gerência das
distintas ordens religiosas com mão-de-obra indígena e, posteriormente,
negra em maior quantidade. Já no lado das florestas, a ocupação desse
espaço é demarcada pela configuração dos aldeamentos dos indígenas
Nheengaíba após o tratado de paz com os colonizadores portugueses, em
1659, mediado pelo padre Antônio Vieira e das distintas atividades de
extração e agricultura mais desenvolvidas (SILVA, 2013, p. 25).
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Dessa forma, para além da geografia da região, a história do povoamento da
parte ocidental e oriental do arquipélago também é levada em consideração para a
demarcação entre o Marajó dos Campos e Marajó das Florestas. Pacheco e Silva
(2015, p. 100) explicam que a região marajoara é constituída por complexas relações
históricas e socioculturais, onde os espaços urbanos “são esquadrinhados pelo
contínuo e tenso diálogo entre tradição e modernidade. Isso explica porque os
habitantes parecem misturar com maestria novas tecnologias e saberes oriundos da
dinâmica de rios e floresta” (PACHECO; SILVA, 2015, p. 100).
O município de Breves, locus desta pesquisa, é composto por 4 distritos:
Breves, Antônio Lemos, Curumu ex-Ituquara e São Miguel dos Macacos. Segundo os
dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE (2010), o município possui uma população de 92.860 habitantes, sendo que
destes 46.560 residem na zona urbana e 46.300 na zona rural. Do total de 92.860,
63.088 habitantes se declararam como católicos.
Ao adentrar em campo, minha pretensão inicial era encontrar um grupo de
rezadores de ladainha mais antigos da cidade. Assim, no roteiro de entrevista
elaborado, uma das perguntas se destinava a interrogar sobre os grupos existentes,
com o objetivo inicial de mapeá-los para poder selecionar um determinado grupo.
Ao ouvir os primeiros relatos dos sujeitos o anseio se desfez, porque após as
primeiras entrevistas descobri que não há grupos formais que se dedicam a realizar o
ritual. Dessa maneira, considerando que, atualmente, os grupos que rezam ladainhas
em Breves se formam e se desfazem no momento de cada ocasião da reza, tornouse inviável escolher um grupo formal de rezadores. No entanto, os rezadores
entrevistados possuem relações próximas pois nos ciclos festivos muitos grupos são
formados por um ou mais deles com outros rezadores da cidade.

1.4.1 As vozes que entoam o texto
As vozes que construíram a dissertação¸ sem as quais jamais seria possível
compor uma pesquisa como esta, são repletas de afetos, histórias, memórias e
resistências, sobretudo, de velhos. Através destas vozes, que narraram suas
vivências, foi possível (re)construir um pouco da história das ladainhas em Breves,
especialmente, as vivências educativas em suas ritualísticas. Isso porque “a narração
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da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem de
lembrar” (BOSI, 1994, p. 68).
Le Goff (1992, p. 477) enfatiza a importância de se trabalhar para “que a
memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Nesse
sentido, a seguir apresento as vozes que entoam a pesquisa, vindas de sujeitos
singulares e protagonistas nas lutas e resistências de suas vivências religiosas. A
relação dos entrevistados, encontra-se organizada por meio da ordem que estabeleci
o primeiro contato com cada rezador, a partir do mês de maio de 2018:

João Alfaia de Deus (Seu Janjão)
Conhecido popularmente como Seu Janjão, nasceu em 21 de março de 1933,
na vila de Porto Alegre, no distrito de Curumu, interior de Breves.2 Nunca frequentou
uma escola formal, no entanto, escreve e lê muito bem. Foi sua mãe quem lhe ensinou
o ABC, no seu dizer: “a criança que gostava, que era inteligente, pegava e levava em
frente”. Ao narrar sobre seu processo de ensino e aprendizagem o rezador explica
como se constituía a metodologia utilizada pela mãe e como ele se deu conta que
poderia aprender com os livros:
A mamãe temperando panela de comida no fogão e eu ficava do lado... E ela
‘A, B, C, D’. Era assim... Aí depois disso veio na minha mente que o professor
são os livros. Quando eu descobri que os livro que era o professor eu procurei
saber ler, identificar, relacionar e raciocinar (Entrevista, 16 mai. 2018).

Era década de 1940, a vida no interior era muito simples e sua família também
era humilde. Então, o pequeno João de Deus começou a trabalhar desde os 7 anos
de idade em fábrica de borracha, cortou cana de açúcar, aprendeu o ofício de
marceneiro e também de músico; trabalhou ainda na lavoura de milho, arroz, feijão...
Atualmente, é conhecido na cidade pelo seu talento como compositor de músicas,
principalmente, pelos hinos destinados aos santos das igrejas das comunidades locais
da cidade. Seu Janjão toca ladainha desde 1965, período em que já residia na cidade
de Breves.

2

A palavra interior é empregada aqui no sentido utilizado na região para designar a zona rural do
município, principalmente, as comunidades ribeirinhas que compõem a maior parte da zona rural de
Breves.
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Theodora Rocha Gaia Fernandes (Dona Dora)
Conhecida como Dona Dora nasceu no dia 09 de novembro de 1947, no rio
Ituquara, distrito de Curumu, interior de Breves. Estudou até o antigo segundo grau.
Atualmente, tem uma malharia, na qual é costureira. É também conhecida por conta
da sua vida religiosa na Paróquia de Sant’ana:
Agora eu não estou mais, porque na época eu tinha um coral, coral Pastor
Divino, tinha a escala para se cantar na igreja, hoje eu já saí, sou ministra da
eucaristia, eu sou coordenadora do apostolado da oração, e eu ajudo assim,
vamo dizer, a missa é por nossa conta. Eu canto todo dia na igreja, todo dia
eu canto eu e o Antônio Carlos, quando ele não está é só eu. Todo dia mesmo
eu vou a missa as 6:30, aí eu canto a missa das 6:30 (Entrevista, 16 mai.
2018).

Dona Dora conta que aprendeu a cantar ladainha desde os seus 14 anos.
Instruiu-se com seu pai que era rezador convidado para rezar ladainhas em muitas
casas no interior em que moravam. Ela conta que rezou com o seu pai até seus 18
anos de idade.

Antônio Carlos dos Santos Silva (Seu Antônio Carlos)
Nasceu em 1949, no rio Buiuçu, interior de Breves. Filho de ribeirinho
seringueiro e artesã, com aproximadamente 16 anos de idade, juntamente com sua
família, se mudou para cidade, primeiramente para Portel, em seguida para Breves,
local em que reside desde então. Aprendeu a escrever seu nome ainda criança com
ajuda de sua mãe que, segundo ele, sabia um pouco de escrita. No decorrer de sua
vida ele trabalhou em serrarias, atividade que por muito tempo foi a principal fonte de
renda na região.
Atualmente, Seu Antônio possui o ensino médio completo, mas sua história no
mundo da escola iniciou quando já tinha 52 anos de idade. Comentou orgulhoso que
sempre se saiu bem em questão de oralidade, pois como uma pessoa que conseguiu
sair do alcoolismo já deu diversas palestras em escolas acerca da sua história de
superação. Além disso, ao começar a frequentar a igreja católica e a participar de
grupos também foi desenvolvendo a sua fala em público:
Quando eu parei de beber em 1991 eu passei esse tempo todinho com uma
sobriedade. Aí eu procurei a igreja, quando eu procurei a igreja que foi
abrindo assim aquele leque de espaço da minha socialização já com a
comunidade, com o povo. Eu já comecei a cantar, comecei a falar e ler em
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público. Aí os alcoólicos anônimos também me deu essa oportunidade de eu
falar em público, comecei a ser um homem proativo (Entrevista, 19 mai.
2018).

Seu Antônio contou que reza ladainha desde que era criança. Aprendeu em
casa com seu pai, sua mãe e seu irmão mais velho.

Rosilda dos Santos da Silva (Dona Rosilda)
Nasceu dia 10 de fevereiro de 1946, no rio Buiuçu e é irmã de Seu Antônio
Carlos. Não frequentou escola formal. Sua filha, Edna, que participou da entrevista
junto com a mãe, conta que Dona Rosilda foi alfabetizada pela mãe dela, sua avó.
Dona Rosilda, atualmente encontra-se cega, um dos motivos pelos quais não vai mais
nas casas rezar ladainha, pois é difícil sair de sua casa à noite.
A rezadora afirmou que hoje em dia sua voz não é mais boa para cantar devido
ter fumado tabaco por muitos anos:
Eu tinha uma voz que eu encobria até microfone dos padres. É, muito alta.
Agora não, mana... de tanto eu fumar acabou com a minha voz. Hoje em dia
eu não tenho mais voz, mas mesmo assim eu ainda grito na igreja quando eu
vou domingo (Entrevista, 19 mai. 2018).

Dona Rosilda aprendeu a rezar ladainha com 10 anos de idade e, desde então,
passou a rezar com seus pais e irmãos pelas casas e festividades. Com a morte de
seus pais conta que continuou a prática de rezar ladainha.

Enilda Maria dos Santos Pereira (Dona Enilda)
Nasceu na cidade de Breves no dia 30 de janeiro de 1955. Possui nível superior
completo, em Pedagogia, atuando como professora há muitos anos. Juntamente com
sua irmã Élida e algumas outras promesseiras organizam, desde que seus pais
faleceram, a Festividade do Espírito Santo - tradição que teve início em 1955 na
cidade de Breves, sem relação direta com a igreja católica. Apesar das dificuldades
para manter a festa ela explica que “aquele desejo do meu pai com a minha mãe,
aquela força que eles tinham... Isso aí é uma coisa muito séria mesmo na mente da
gente. A gente nunca nem pensou em parar, quanto mais não fazer a festa”
(Entrevista, 03 jun. 2018).
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Dona Enilda comentou que cresceu rezando a ladainha cantada com sua mãe,
e que, no decorrer da infância, cantava com a mãe e com pessoas mais velhas: Nós
aprendemos assim com a convivência, com a participação. Vinham rezar e desde
pequenas nós escutando... aí a gente foi aprendendo (Entrevista, 03 jun. 2018).

Élida Maria dos Santos Pereira (Dona Élida)
Nasceu na cidade de Breves em 20 de setembro de 1953. Possui o segundo
grau completo, atualmente, é aposentada como técnica em enfermagem. Organiza
com a sua irmã a Festividade do Divino Espírito Santo. Assim como a irmã, canta
ladainha desde menina: “desde menina que eu acompanhava a minha mãe pra fazer
as ladainhas, então eu aprendi. Desde a idade de 10 anos, eu acho até menos, que a
mamãe quando ela ia e levava a gente e a gente ia aprendendo, decorando tudo”
(Entrevista, 03 jun. 2018).
Dona Élida contou que é muito religiosa e além da festividade do Espírito Santo,
também realiza junto com outros rezadores novenas para o Santo Expedito nas casas:
“hoje nós temos um grupinho que nós fazemos a novena de Santo Expedito, todo dia
19 do mês a gente faz a novena dele” (Entrevista, 03 jun. 2018).

Leonita Gaspar da Silva (Dona Leonita)
Nasceu na cidade de Anajás em 29 de julho de 1967 e mora na cidade de
Breves há uns 30 anos. É professora especialista, atuando nas séries iniciais na zona
rural do município. Bastante engajada na igreja em Breves ela narra:
Já participei da pastoral das crianças, já participei da pastoral dos doentes, já
fui dirigente da comunidade de santa Rita. Então, anos atrás, digamos 12
anos atrás, eu era muito engajada na igreja. Mas como a gente tem o
trabalho, a gente tem que sair, a gente tem que abrir mão de alguma coisa.
Aí eu já só frequento, não tenho a participação ativa (Entrevista, 31 mai.
2018).

Atualmente, ajuda na organização da Festividade do Divino Espírito Santo,
juntamente com as irmãs Élida e Enilda. Dona Leonita aprendeu a cantar ladainha
desde que começou a participar da festividade do Divino Espírito Santo quando se
mudou para Breves.
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Raimundo Gonçalves de Souza (Seu Dico)
Conhecido carinhosamente pelos amigos como Dico, nasceu na Vila do
Jaburuzinho, interior de Breves, em 23 de agosto de 1931. Seu Dico contou que
estudou até a segunda série do ensino fundamental:
Olha eu estudei pouco porque naquele tempo, quando começava desse
tamanhozinho [mostrou com a mão a altura de uma criança de menos de 10
anos] já trabalhava. E aí eu gostava de trabalhar, gostava muito de trabalhar,
até hoje eu já estou aposentado, estou na idade que eu estou. Mas olha, eu
durmo muito tarde e me acordo cedo. Quando dá 3 horas, 4 horas eu tô doido
para levantar. Eu me levanto quatro, 4:30 da manhã, eu faço café, eu tomo
café. Quando dá 5:30, 15 pras 6 eu vou e abraço a Nailza eu beijo ela [sua é
esposa], assim que eu acordo ela (Entrevista, 14 jul. 2018).

Seu Dico conta que em seu primeiro casamento não frequentava muito a igreja.
Aprendeu a rezar ladainha quando se casou pela segunda vez com Dona Nailza, aos
69 anos de idade: “Olha, para dizer a verdade, eu vim rezar mesmo depois que...
primeiro nós se juntemos, eu com a Nailza, nós temo com 18 ano”.

Libório Moraes Pantoja (Seu Libório)
Nasceu em 23 de julho de 1933, no interior do município de Curralinho. Ao
construir família decidiu se mudar para a cidade de Breves para que os filhos
pudessem estudar. Não frequentou escola formal, pois no seu tempo de menino não
tinha escola no interior onde morava, e seu pai não tinha condições financeiras de
levar os filhos para estudar na cidade. Aprendeu e escrever com a ajuda de um amigo
e depois por sua própria conta, como narrou:
Meu pai não teve essa condição, eu me criei lá com ele, fui crescendo,
crescendo, trabalhando, trabalhando. O pessoal diz assim que eu não tenho
vergonha de falar a série que eu tenho. A minha série que eu tenho é o ABC,
foi o que eu aprendi. Ia um amigo meu lá em casa, aí eu pedi para ele me
ensinar. Naquele tempo tinha cartilha do ABC. Eu queria aprender, aí quando
ele parou de ir em casa, que nós se separemo, veio a cartilha do povo, que
hoje também não existe, né? Eu estudei toda a cartilha do povo, depois eu
passei por minha conta. Tudo em casa, foi por minha conta, comprei o
primeiro livro, estudei tudo ele, mas não sei ponto, vírgula, essas coisas eu
não tenho, porque eu só olhei, mas não sei, me perdi tudo. Então, eu
acostumo dizer que a minha série é o ABC (Entrevista, 15 jul. 2018).

Seu Librório aprendeu a rezar ladainha quando tinha 18 anos de idade e ainda
morava no interior de Curralinho. Conta que aprendeu com um amigo mais velho que
sabia rezar e era convidado para realizar muitas ladainhas.
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Simão Costa dos Santos (Seu Samuca)
Nasceu em 28 de outubro de 1931, no interior de Breves. Seu Samuca, como
é conhecido, não frequentou a escola, tendo aprendido a ler sozinho: “Olha eu não
estudei, eu não estudei nada, nada. Nós morava no interior, no centro, não tinha
escola naquele tempo... Eu não estudei, eu estudei por minha conta o ABC. Conheceu
o ABC? O ABC e uma cartilha do povo, foi só isso”. Seu Samuca explica que quanto
tinha alguma dúvida perguntava para alguém que sabia ler:
Quando eu encontrava uma pessoa que sabia eu ia perguntar pra ela ‘isso
aqui que eu não entendi’ ai eu mostrava pra ela, ela dizia o que era. E eu era
bom, bom de cabeça. Se eu tivesse estudado, eu falo hoje, se meu pai tivesse
recursos de botar eu pra estudar, alguma coisa eu era na vida. Então, eu
aprendi... o que eu faço mais é ler, escrever pouquinho mesmo, a minha letra
é feia (Entrevista, 15 jul. 2018).

Apesar de seu pai saber rezar ladainha, Seu Samuca aprendeu a rezar já na
década de 60, com a ajuda de um rezador que conheceu em uma vila no interior de
Breves.

Nailza de Jesus Pereira dos Santos (Dona Nailza)
Nasceu na cidade de Breves no dia 30 de março de 1956. Estudou até a 8°
série do ensino fundamental. É dona de casa. Conta que aprendeu a rezar ladainha
acompanhando seus pais, e desde que se lembra já rezava: “Nunca ninguém me
ensinou, só vendo os meus pais rezarem. Desde que eu me entendi que eu vi eles
rezando, eu ajudava. Sempre acompanhei eles, desde quando eu me entendi”
(Entrevista, 21 jul. 2018).
Apesar da vontade dos seus pais de que todos os filhos aprendessem a rezar
somente ela se dedicou: Os meu pais queriam que os filhos deles ficassem, assim,
quando eles faltassem tivesse alguém que continuasse. Mas dos meus irmãos sou a
única que sei (Entrevista, 21 jul. 2018).
Dona Nailza é casada com Seu Dico e foi através dela que ele aprendeu a rezar
ladainha ao acompanhá-la nas ladainhas. Na casa do casal há sempre os momentos
de oração, na qual rezam juntos. Os dois participam, juntamente com outros
rezadores, de ladainhas em casas e festividades.
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Maria das Graças Rodrigues de Carvalho (Dona Maria)
Nasceu em Breves no dia 14 de maio de 1949. Estudou até a terceira série do
ensino fundamental. Trabalhou por muito tempo como motorista de máquinas
pesadas, como trator; atualmente, é aposentada. Na cidade é conhecida como Dona
Maria do Seu Vavá, seu marido, já falecido. Ambos são conhecidos na cidade,
principalmente, por conta da Festividade de São Pedro que a família organiza há anos.
Após a morte do marido Dona Maria ainda organiza a festa que se tornou uma
tradição.
Os pais de Dona Maria eram muito religiosos e devotos de São Pedro, contudo,
ela aprendeu a rezar ladainha depois de adulta com um vizinho, há mais ou menos
uns 20 anos. Esse vizinho, chamado Seu Duca, era um rezador conhecido na cidade:
“Eu sabia rezar, mas não era ladainha. Eu via os outros rezar assim, mas eu aprendi
mesmo com ele: o finado Duca, era Manoel o nome dele, mas só chamavam Duca. E
a gente aprendeu com ele, eu e o meu esposo” (Entrevista, 30 jul. 2018).
Assim, imersa nas vozes desses sujeitos descritos por meio das narrativas,
lembranças e experiências, foi possível reconstituir um pouco da história das
ladainhas na cidade de Breves. Por meio de vozes afinadas no cantar, sujeitos
marajoaras que na tradição cultural cotidiana vivem processos educativos, permeados
de saberes, têm muito a contribuir para os estudos sobre práticas educativas não
escolares na Amazônia.
Meu papel ao longo das entrevistas consistiu em escutar, registrar e analisar
histórias, tendo em vista que o etnógrafo, como descreve Geertz (2008, p. 14), é
aquele que inscreve o discurso social e, ao fazer isso, transforma um acontecimento
passado “que existe apenas em seu próprio momento de ocorrência, em um relato,
que existe em sua inscrição e que pode ser consultado novamente”.
Com base nos objetivos traçados inicialmente, os capítulos que compõem esta
dissertação foram se materializando e ganhando forma, por meio de análise
interpretativa3 e descrição densa proposta por Geertz (2008). De tal modo, os
capítulos encontram-se estruturados da seguinte maneira:

3

“O estudo interpretativo da cultura representa um esforço para aceitar a diversidade entre as várias
maneiras que seres humanos têm de construir suas vidas no processo de vivê-las” (GEERTZ, 2014,
p. 22).
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Introdução, onde descrevo as motivações que me levaram a optar por tal
temática, e quais os objetivos a serem alcançados. Informo a perspectiva teórica de
análise na qual o estudo encontra solidez. Apresento o caminho metodológico
utilizado para a concretização da pesquisa, bem como o locus e os sujeitos que dão
voz a este estudo.
Capitulo II - Ladainha: História, Memória e tradição no ritual, apresenta a
história da Ladainha, desde o seu surgimento na religião católica em Portugal, até a
sua chegada ao Brasil e na região Marajoara, em particular. O objetivo central foi
compreender como o ritual das ladainhas se constituiu historicamente como uma
prática vivida à luz do catolicismo popular em Breves.
Capitulo III – “Escolas” de Ladainhas: residências e festividades como espaços
de ensino e aprendizagem, descreve e analisa os espaços onde ocorrem o ritual das
ladainhas entendidos como locais de ensino, aprendizagem e resistências.
Capitulo IV - Basta tu observar que tu aprendes: Educação e saberes das
ladainhas, objetiva analisar como se dá o processo educativo ritualístico das
ladainhas, evidenciando como ocorre o ensino e a aprendizagem em um espaço de
trocas de saberes, para além da escola formal, por meio de uma educação da
atenção.
Nas Considerações Finais enfatizo quais foram os resultados principais que se
chegou com a pesquisa. Ressalto como sujeitos simples produzem e repassam
saberes por meio de uma prática religiosa e educativa não escolar, que se mantém,
se modifica e reinventa de tempos em tempos, de lugar para lugar e de povo para
povo.
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2 LADAINHA: HISTÓRIA, MEMÓRIA E TRADIÇÃO NO RITUAL
Um solene ‘amém’ de todos os orantes finaliza o momento
de prece ao mesmo tempo tão individual (pois cada um
diz a sua) e tão coletiva (pois todos oram ao mesmo
tempo).
BRANDÃO

Dentre os diversos rituais, orações e preces religiosas de origem católica existe
a ladainha. Segundo Costa (2008), a ladainha consiste na entoação de várias
invocações a Deus, a Cristo, aos Santos ou a Virgem Maria. Tais invocações podem
ser tanto em louvor, quanto em solicitação de graças. Ao retomar o sentido etimológico
do termo, observa-se que, conforme Damino (1957, p. 222):
‘ladainha’ vem do grego; significa ‘súplica’ [...]. O vocabulário ‘ladainha’
indicou sempre a forma de oração coletiva que sempre foi empregada, desde
os primeiros séculos, pelos cristões que iam em procissão às diversas igrejas
ou estações, para assistir ao divino Sacrifício, segundo a liturgia do dia.

Como a própria origem do termo sugere, trata-se de uma oração de súplica. Ou
seja, uma oração que se caracteriza por “pedir, reclamar, chamar com insistência,
invocar, gritar e, até, lutar na oração. Mas a sua forma mais habitual é o pedido”
(SEHNEM, 2015, p. 20).
Belo (2016), em seu estudo acerca das ladainhas de Nossa Senhora, no qual
faz reflexões sobre cada invocação da oração, ressalta que em latim a palavra
ladainha provém do vocábulo litania, e significa “pedir insistentemente”. Assim, as
ladainhas são orações de solicitações ou de agradecimento, em que uma parte do
conteúdo é repetido várias vezes, o que a caracteriza a insistência.
Para o autor, a ladainha é uma oração breve em forma de responsório em que
o povo responde a invocações rezadas ou entoadas por um sacerdote, por um
diácono ou por um leigo responsável por determinada comunidade. A ladainha possui
característica de uma prática coletiva, uma vez que, é rezada em conjunto pelos fiéis,
estando inserida em contextos diversos.
Conforme o espaço, a performance da ladainha pode ser cantada ou falada. É
o espaço na qual ela se desenvolve que irá determinar uma dessas formas. Uma
rezadora de ladainha de Cachoeira do Arari explicou que: “a ladainha cantada deve
ser tão somente na igreja, enquanto a ladainha comum pode ser rezada na casa das
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pessoas, por conta das promessas, no período de esmolação, ou em ação de graças”
(apud BARROS, 2008, p. 48).
No entanto, constatei que essa é uma característica que varia de lugar para
lugar. Ao adentrar o campo de pesquisa, observei que em Breves não há separação
quanto à forma de rezar a ladainha e o local de realização da mesma. O que se vê
são as ladainhas cantadas e as capituladas. No primeiro caso as pessoas cantam de
maneira conjunta em um só coro, e no segundo, trata-se de uma ladainha rezada e
também cantada por um grupo formado de homens e mulheres. Nesse caso, em
particular, os homens cantam uma parte da letra da oração e as mulheres respondem
com outra parte; e assim vão intercalando a letra da ladainha.
Instigados a pensar sobre o significado da ladainha, os rezadores de Breves
entrevistados, explicam-na através das suas vivências, em seu significado contextual,
com a justificativa de não saberem defini-la exatamente. A esse respeito, Dona Dora
comenta que no seu entendimento:
A ladainha é uma maneira da gente pedir graças para os santos. O meu pai,
a minha mãe, vamos dizer, adoecia o filho, aí a mamãe falava ‘se meu filho
ficar bom, ou a minha filha, dia de tal Santo eu vou mandar rezar uma ladainha
em prol daquele Santo’. Então, é uma maneira de agradecimento, dar graças
aos santos (Entrevista, 16 mai. 2018).

Para além da solicitação de graças, a ladainha também é rezada em
agradecimento a uma promessa feita e alcançada. Sobre essa função da ladainha
Dona Enilda comenta que:
Uma ladainha é um ato que a gente reza assim em forma de agradecimento
de algo que aconteceu, são orações, são cantos que a gente faz em forma
de agradecimento pra Deus. É como uma missa, antes as ladainhas eram
rezadas na igreja também, as ladainhas tradicionais que hoje já não existe
mais assim (Entrevista, 03 jun. 2018).

Nas palavras de Seu Antônio Carlos é possível compreender que a ladainha se
configura como um ritual realizado para pagar promessa ou alguma tradição anual de
uma família:
Uma ladainha é uma promessa que alguém faz, ou fez, ou que tem uma
tradição de todo ano fazer uma ladainha. Por exemplo, dia 07 de setembro,
ali na casa do Quebrado, que é da sogra dele, é uma ladainha que todo ano
os pais dela faziam no interior, eles vieram pra cidade, então, pra não quebrar
essa tradição ela convida o rezador pra fazer essa ladainha todo dia 07 de
setembro. Aqui no Lourival, na casa dele, também todos dias 20 a gente reza
pro São Tomé... é tradição (Entrevista, 19 mai, 2018).
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Assim, em muitos momentos, reza-se anualmente na mesma data uma
ladainha em agradecimento a uma graça alcançada por meio de promessa, ou seja,
o ritual torna-se para a família ou grupo de pessoas uma tradição anual. Situações
como essas podem ser exemplificadas por meio de duas festas tradicionais realizadas
em Breves: uma para o Espírito Santo e a outra para São Pedro. Ambas festividades
surgiram por meio de promessas particulares realizadas para os respectivos santos.
Como as duas festas não possuem ligação direta com nenhuma Paróquia, não há a
presença de padres, motivo pelo qual os devotos rezam todas as noites a ladainha, já
que esta não está submetida ao controle da igreja.
Nesse sentido, por meio de entrevistas e observações em campo, percebi que
cantar ladainhas configura-se em Breves, como uma prática realizada fora da igreja
católica. O ritual, portanto, faz parte do catolicismo popular, praticado por pessoas da
comunidade e sem uma relação direta com a igreja oficial. É importante mencionar
que “o popular é constituído por processos híbridos e complexos, usando como signos
de identificação elementos procedentes de diversas classes e nações” (CANCLINI,
2013, p. 221). Para Leonardo Boff (1976), o catolicismo popular, mesmo sem
pertencer às elites, ou seja, não estar ligado diretamente ao catolicismo oficial, não
deve ser visto como um desvio em relação ao catolicismo oficial, visto que:
Catolicismo popular é uma encarnação diversa daquela oficial romana, dentro
de um universo simbólico e de uma linguagem e gramática diferentes,
exatamente aqueles populares, por isso ele não deve ser encarado
necessariamente como um desvio em relação ao catolicismo oficial. Constitui
um diferente sistema de tradução do Cristianismo dentro de condições
concretas da vida humana (BOFF, 1976, p. 49).

Assim, o catolicismo popular pode ser entendido como uma das faces do
catolicismo, que não está ligado a uma elite, mas sim a uma vivência que é do povo
comum, muito embora dele participem pessoas de diversas classes sociais.
Em Breves rezar/cantar ladainha é uma tradição vivida, sobretudo, por sujeitos
simples, que as fazem fora da igreja em solicitação de graças e, principalmente, como
forma de agradecimento ou pagamento de promessas feitas para algum santo de
devoção.
De certa forma, essa vivência do ritual liga-se com a origem pagã da oração.
De acordo com Martins (1961, p. 126-7), da analogia entre as ladainhas cristãs e as
pagãs alguns liturgistas concluíram que o estilo litânico da oração católica, ou seja,

42

que compreende “repetições rítmicas” e “acumulação de invocações, nascidas dum
estado emocional”, possuem estreitas relações com costumes do mundo gregoromano. Isso porque os pagãos rezavam algumas preces de forma litaníaca nas
cerimônias nas quais se cultuavam Isis e Zeus. Ao tecer um paralelo com o que ocorre
atualmente, Brandão (2010) explica que mesmo após séculos de existência,
crescimento e expansão entre diversos povos e culturas diferentes:
O catolicismo de hoje, sobretudo no Terceiro Mundo e, mais ainda na América
Latina e no Brasil, guarda algumas ora próximas, ora distantes semelhanças
com as religiões greco-romanas com que ele se encontrou e defrontou nos
tempos de Cristo e vários séculos adiante (BRANDÃO, 2010, p. 08).

Ao tratar do cristianismo na Idade Média Le Goff (1979, p. 212) comenta que
sem dúvida havia um certo acolhimento do folclore (greco-romano) na cultura clerical.
“Porém, a iniciativa é a recusa desta cultura folclórica pela cultura eclesiástica”, uma
vez que o clero não considerava as influências pagãs na religião católica.
Especificamente a respeito das ladainhas, Le Goff (1979, p. 213) explica que
algumas pessoas acreditam que elas surgiram em substituição às ambarvalias, que
eram procissões romanas realizadas nos séculos V. a.C., ocorridas “três vezes nos
meses de abril e julho, ao redor dos campos, pedindo a Ceres, que protegesse as
cearas, e desse uma colheita abundante” (CASTILHO, 1862, p. 525). Contudo, Le
Goff (1979) explica que não é certo que as ladainhas tenham sido o substituto direto
das Ambarvalia antigas, pois,
pelo contrário, é certo que acolheram elementos folclóricos. Mas é difícil
saber se estes elementos deram imediatamente, desde a época que
analisamos, o seu colorido à liturgia das Ladainhas, ou se não foram nela
introduzidas, ou, pelo menos, desenvolvidas mais tarde (LE GOFF, 1979, p.
213).

Para Castilho (1862, p. 526), as ambarvalias foram incorporadas ao
cristianismo pelas ladainhas que ocorrem no mês de maio, em que os párocos e o
povo saem em procissão cantando ladainhas de todos os santos em direção a uma
igreja ou capela, nas quais veneram a Virgem Maria e imploram sua proteção.
Como o próprio Le Goff (1979) anota, é indiscutível que as ladainhas possuem
elementos vindos do folclore, embora, não se pode afirmar com precisão se as
mesmas vieram de práticas do folclore medieval ou se, posteriormente, incorporaram
elementos deste.
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Para Le Goff (1979, p. 213), a origem das Ladainhas no contexto do catolicismo
é datada do século V e VI d.C., ou seja, desde o início da Idade Média (século V ao
XV). O medievalista comenta que as ladainhas “foram instituídas, segundo a tradição,
por S. Mamert, bispo de Viena (falecido em 474), num contexto de calamidades
[terremotos e incêndios] e rapidamente se estenderam a toda a Cristandade”.
Em vista da introdução da oração no catolicismo, Belo (2016, p. 12) explica que
na Idade Média as comunidades cristãs passaram, então, a ter o costume de fazerem
súplicas a Deus, à Virgem Maria e aos mártires, e “um dos modos de suplicar a
benevolência de Deus e a intercessão dos santos era recitar as ladainhas”.
A partir desse costume, rezar ladainhas se espalhou na religião católica e
ocasionou o surgimento de várias ladainhas diferentes, segundo o contexto e o tempo.
Martins (1961) explica, por exemplo, que principalmente a ladainha dos Santos e a de
Nossa Senhora, mudavam de lugar para lugar e de século para século. Dessa forma:
Cada país e cada geração gostava de invocar os santos do seu tempo e da
sua pátria. Porém, como os livros de Horas e obras devotas emigravam de
nação para nação e serviam de modelo para os copistas, muita gente rezava
por ladainhas estrangeiras (se podemos chamar de estrangeira qualquer
coisa que seja católica) (MARTINS, 1961, p. 137).

Os livros de Horas, segundo Nogueira (2011, p. 40), consistia em um livro de
orações que circulava no ambiente laico cristão, uma espécie de Best-seller da Idade
média, que se popularizou por volta do século XIV, e constituía “um modo acessível
de devoção pessoal diária para os cristãos em geral”. Os livros de Horas emigravam
pelo mundo assim como as ladainhas.
É interessante refletir acerca dos motivos que levaram a propagação das
ladainhas ao longo da Idade Média. Martins (1961) comenta que a proliferação das
ladainhas, em parte, se explica pelo fato delas possuírem um caráter emocional e
simples. Nesse sentido, as ladainhas:
Correspondiam a uma necessidade íntima das massas, sobretudo quando
rezadas ou cantadas em comum, e eram facilmente acessíveis às
inteligências mais rudimentares. Em frases curtas, entusiásticas e
suplicantes, o povo tinha ali uma sequência veemente de jaculatórias, com
denominador comum de prece final (tende piedade de nós!) ou do mesmo
louvor: o senhor é contigo! (MARTINS, 1961, p. 139).

De tal modo, compreende-se que o processo de assimilação e propagação das
ladainhas ao longo da Idade Média, por se tratar de uma oração cheia de ritmo e

44

simples de aprender e rezar, o povo acabou se apropriando de sua performance. Tal
gênero se perpetua há muitos séculos, constituindo uma das tradições da religião
católica até hoje.
Belo (2016, p. 13) explica que desde quando as ladainhas começaram a ser
rezadas, na Idade Média, as invocações usadas até os dias de hoje já existiam: “Kýrie
eleison, Christe eleison, Christe audi nos, Christe exaudi nos”. Novas invocações
foram acrescentadas entre os séculos VII e IX, como, por exemplo, as dos Santos
“sempre respondidas pelos fiéis com ora pro nobis (rogai por nós)”.
Para o autor, com a grande difusão das ladainhas na religião católica por todo
o ocidente, elas se multiplicaram. Contudo, do ponto de vista dogmático, as
invocações nem sempre eram consideradas corretas e interessantes. Em vista disso,
o Papa “Bento XIV (1740-1758) proibiu a maioria delas, com exceção da Ladainha de
Todos os Santos e da Ladainha de Nossa Senhora, também denominada Ladainha
Loretana ou Lauretana” (BELO, 2016, p. 13-4).
Ao comentar sobre as procissões católicas dos fins do século XIX, Brandão
(2010, p. 40) explica que a igreja lutou para tirar “dos templos e das procissões a
tradição católica anterior – ibérica e colonizadora – de representar a religião através
da memória dramatizada dos fatos religiosos, com diálogos, cantos e danças”. Nesse
sentido, compreende-se que o catolicismo oficial não via com bons olhos a
multiplicação das ladainhas, pois, de certa maneira, não era interessante para a igreja
a expansão de rezas e orações que não haviam sido propagadas pela instituição,
como é o caso da Ladainha de Todos os Santos e a de Nossa Senhora.
Todavia, com a expansão das ladainhas durante toda Idade Média estas
terminaram sendo repassadas para diversos países ao longo do ocidente. Dessa
maneira, juntamente com outras orações e práticas, as ladainhas foram importantes
instrumentos de propagação do cristianismo. Tal foi o caso de Portugal que, ao
expandir seus territórios, impôs aos povos colonizados, como o Brasil, a cultura
religiosa predominante do país por meio de suas práticas religiosas, entre as quais as
ladainhas.
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2.1 Ladainhas no Brasil: instrumento pedagógico para catequização
Isso vem dos índios e dos índios passou pros ribeirinhos,
que são as pessoas que moram pelo interior, assim pelas
beiradas.
Seu Antônio Carlos

O início da prática de rezar ladainhas no Brasil está diretamente ligado aos
tempos da colonização (século XVI-XIX). Afinal, a religião católica adentrou no país
com os colonizadores portugueses, especialmente através das missões religiosas dos
padres jesuítas.
Brandão (2010) explica que desde cedo os jesuítas, em seus trabalhos
catequéticos com os povos nativos do Brasil, compreenderam a serventia de
acrescentarem os dramas, os cantos e as danças no ensino e nos rituais de catequese
dos indígenas.
De acordo com Sales (1980), mesmo de forma modesta, já que o objetivo
primeiro da Coroa Portuguesa estava ligado a exploração da terra e dos povos, os
colonizadores logo introduziram a música europeia em terras brasileiras,
especialmente, a música de cunho religioso. Esforço maior dos missionários,
principalmente dos jesuítas, que empregavam a música como um instrumento
pedagógico e político para a dominação dos nativos. Assim, cantava-se e ensinavase aos nativos as Ladainhas, o Canto Gregoriano e a Salve Rainha.
As ladainhas, interpretadas como um instrumento pedagógico, configuram-se,
portanto, como mediadores culturais. O conceito de passeurs culturales (mediadores
culturais), de acordo com Fonseca (2003), foi construído por Gruzinski, ao investigar
as culturas mestiças no México colonial. Ao comentar sobre esse conceito, a autora
assim o define:
Os passeurs culturels são elementos – pessoas, objetos – que atuam como
mediadores entre tempos e espaços diversos, contribuindo na elaboração e
na circulação de representações e do imaginário. Por seu forte enraizamento
cultural e sua grande mobilidade, esses mediadores atuam como
catalisadores de ideias, sendo capazes de organizar sentidos e de criar um
sistema de conexões dentro do universo cultural no qual transitam. A atuação
desses mediadores permite entender como os diversos universos culturais se
entrecruzam (FONSECA, 2003, p. 68).
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Dessa maneira, os momentos de reza da ladainha durante a colonização
brasileira podem ser compreendidos como um processo de mediação cultural, nos
quais um conjunto de saberes eram circulados aproximando culturas distintas.
A presença das ladainhas no Brasil colonial pode ser evidenciada em muitas
cartas dos missionários destinadas aos seus pares narrando sobre o cotidiano em
terras brasileiras. Por meio das cartas, Del Priore e Venâncio (2010) afirmam que é
possível observar que as primeiras atividades religiosas ensinadas aos nativos
consistiam em recitar ladainhas ou a Salve-Rainha nas igrejas. Corroborando essa
informação, em 1555 o padre José de Anchieta, em carta escrita para os Padres e
irmãos da Companhia de Jesus em Portugal, narra um episódio que ocorreu em
Piratininga – São Paulo:
Estes índios, entre quem estamos agora, nos dão seus filhos para que os
doutrinemos e por a manhã, depois da lição, dizem ladainhas na igreja e á
tarde a Salve; aprendem as orações em português e em a sua própria língua;
e por graça do Senhor vêem muitos, assim homens como mulheres, os
domingos, a missa (ANCHIETA,1933, p. 72).

João Felipe Bettendorf, ao descrever o trabalho catequético com a reza do
terço, realizado pelo Padre Antônio Vieira em São Luiz do Maranhão no ano de 1652,
evidencia o início da utilização e ensino de ladainhas rezadas para Nossa Senhora
das Mercês. Segundo suas palavras:
Despediu-se o Padre Antonio Vieira da Côrte com os seus companheiros
Manoel de Souza e o Padre Matheus Delgado, o Padre Thomé Ribeiro, os
Padres Antonio Soares e Salvador do Valle e o Irmão Simão Luiz e
embarcados em o Porto de Lisbôa em o anno de 1652, chegaram com feliz
viagem á cidade de S. Luiz do Maranhão, onde foram recebidos como uns
Anjos do Céo. Passados os primeiros dias de descanço e visitas, tratou o
Padre Antonio Vieira que vinha por subprior de toda a missão de pôr correntes
todas as funcções da Companhia. Instituiu o terço que cada dia pelas cinco
horas da tarde depois da classe se canta pelos estudantes e meninos da
escola deante da imagem de Nossa Senhora da Luz, que estava no altar môr;
e porque nunca viesse a acabar-se esta tão grande devoção poz-lhe confraria
com seu compromisso, assistindo sempre dous Irmãos com tochas accesas
naquelles princípios, e cantando a Salve Rainha e Ladainha pelos músicos
de Nossa Senhora das Mercês estando ali um exemplo da Senhora
(BETTENDORF, 1990, p. 72).

Para além do ambiente da igreja, os padres jesuítas também utilizavam as
ladainhas em rituais religiosos que ocorriam fora delas, como é o caso das procissões.
Tal afirmação pode ser visualizada com melhor clareza através das palavras do
próprio Padre Antônio Vieira, que em uma das suas cartas escrita do Maranhão
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destinada ao Padre Provincial do Brasil, em maio de 1653, narra um momento no qual
padres e índios saem de uma igreja em procissão cantando ladainha:
Saímos da nossa igreja à uma hora. Levamos adiante um grande pendão
branco com a imagem do santo Padre Inácio, que leva algum índio principal
das aldeias, se o há na cidade, ou se não outro de respeito. Vão os nossos
estudantes cantando a ladainha. Damos volta pelas ruas principais, levando
os índios adiante e as índias atrás, pedindo aos portugueses que estão pelas
portas e janelas que os mandem, e, se é necessário, compelindo os que
ficam; e desta maneira, com uma muito comprida procissão chegamos à
Matriz, e ali, postos os índios de um lado da igreja e as índias do outro, lhes
faz o padre a doutrina, ensinando-lhes primeiro as orações do catecismo, e
depois declarando-lhes os mistérios da fé, preguntando e premiando os que
melhor respondem. E porque esta gente pela maior parte está muito inculta,
e os que sabem alguma cousa são as orações em português, que eles não
entendem; não sendo capazes de catecismo tão dilatado e miúdo como é o
geral, que anda impresso, tomámos dele as cousas mais substanciais, e
fizemos outro catecismo recopilado, em que, por muito breve e claro estilo,
estão dispostos os mistérios necessários à salvação, e este é o que se ensina
(VIEIRA, 1925, p. 350-1).

Diante desse relato, é possível compreender que o processo de ensino e
aprendizagem naquele momento não se deu de maneira tranquila, visto que se
tratavam de povos cujas línguas, símbolos, costumes e culturas apresentavam
complexas diferenças.
Os rituais católicos, introduzidos pelos portugueses, ao serem apreendidos
pelos indígenas sofreram modificações. Isso porque, o contato de culturas tão
distintas não pode ser interpretado como um processo pacífico e inúmeros são os
registros de que não se tratou de uma convivência harmônica.
Além disso, é importante frisar as trocas culturais que se estabeleceram
durante a colonização, por meio do contato entre nativos e portugueses. Montero
(2006) ao discutir sobre mediação cultural entre povos distintos afirma que é
imprescindível ter em mente que não se trata apenas de:
Observar o encontro de duas sociedades e/ou culturas distintas (e desiguais)
e os efeitos de uma sobre a outra, mas de compreender como agentes em
interação acessam alguns de seus códigos próprios ou se apropriam de
alguns códigos alheios para significar (MONTERO, 2006, p. 51).

Ao ressaltar o contato étnico estabelecido entre culturas distintas, compreendese a existência deum processo de trocas culturais entre nativos e portugueses para
além da ideia de conflito. Desta forma, conclui-se que cantar e/ou rezar ladainhas é
um ritual muito antigo no Brasil, que vem sendo passado de geração em geração, por
meio, sobretudo, da oralidade, e sofrendo alterações com o decorrer do tempo.
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Assim, desde o início da colonização portuguesa no Brasil “houve espaço para
o sincretismo na medida em que não se conservou a religiosidade como nos locais de
origem, mas ganhou novas características ao se defrontar uma com as outras,
transcendendo a configuração anterior ao contato” (MACEDO, 2008, p. 3). Isto
porque, mesmo com a imposição da doutrina católica, os nativos não perderam os
seus costumes.
A título de exemplo, Bettendorff (1990, p. 171), ao descrever o cotidiano dos
nativos no Brasil colônia narra, por exemplo, episódios de “grande ganância pelas
desordens”, em que eles “se commettiam com as continuas beberronias e danças”
(BETTENDORFF, 1990, p. 171).
O catolicismo adentrou no país e se misturou às práticas culturais distintas das
suas, primeiro com a cultura indígena e, posteriormente, com a cultura africana, sendo
que essas duas culturas não eram homogêneas entre elas mesmas, já que cada tribo
e cada povo possuía suas particularidades. Logo, vê-se que o catolicismo desde cedo
se misturou com outras crenças, tendo em vista que “não existe povo algum, por
‘primitivo’, simples e isolado que seja, que não tenha um sistema de crenças, de
preceitos e de cultos” (BRANDÃO, 2009, p. 12).
Maués (2000, p. 83), ao tratar sobre catolicismo popular na Amazônia, explica
que em meados do século XVIII, quando ocorreu a expulsão dos Jesuítas do país, o
“catolicismo, constituído com base em influências populares ibéricas, com forte acento
medieval, voltado para festas e devoções de santos, mas influenciado por crenças e
práticas indígenas e africanas, já estava implantado na Amazônia”.
Por meio, principalmente, das missões da Companhia de Jesus a religião
católica foi imposta às populações nativas no início da colonização do Brasil.
Entretanto, reduzir apenas ao trabalho dos Jesuítas os ensinamentos católicos no país
não seria o mais prudente, uma vez que, posteriormente, outros religiosos católicos
também vieram para o Brasil com intuito de “salvar as almas pecadoras”. E, assim,
ocorreu ao longo do território brasileiro.
Ao situar o ensino das ladainhas no contexto colonial entende-se os objetivos
do seu uso pelos padres: a catequização indígena por meio de costumes e crenças
da religião católica. Ao falar de ladainhas hoje em dia é possível verificar que seu
significado tem uma simbologia distinta. Além disso, os contextos de uso também
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mudaram, o que é algo muito natural em se tratando de religião, afinal “nada mais
presente, mais universal, mais solidamente estável e conservador, mas também
mutável e transformador do que a religião” (BRANDÃO, 2009, p. 13).
Sobre os contextos nos quais as ladainhas eram cantadas no Brasil colonial,
Del Priore (2016), ao comentar sobre o cotidiano daquele período, narra algumas
situações em que as ladainhas eram entoadas. A autora descreve um momento de
prece, no qual as mulheres se reuniam para rezar juntamente com as suas crianças.
Além desse momento, Del Priore (2016) explica que nos tempos de seca as mulheres
costumavam fazer preces solicitando chuva. Eram os vigários que estimulavam os
fiéis a repetirem ladainhas para à Virgem Maria. Ao fazerem isso nas igrejas, as vozes
dos fiéis se misturavam com o coro de escravos que se encontravam de joelhos nos
terreiros, também entoando a oração, evidenciando um processo de mestiçagem e
trocas culturais.
Ao analisar a situação descrita pela autora, é possível afirmar que a reza das
ladainhas, naquela época, não se limitava apenas às pessoas que possuíam
privilégios econômicos. Posto que se configurava como um momento de todos, muito
embora cada um ficasse em seu respectivo lugar.
Ao mencionar os rituais relacionados à morte no Brasil colônia, Del Priore
(2016) narra outra situação na qual a ladainha estava presente. Segundo a autora, o
bem-estar da alma de um morto dependia do número de missas cantadas para sua
alma durante o funeral, com responsos ou com vésperas e ladainhas. Segundo
Brandão (2009, p.78), esse costume de rezar pela alma do morto é comum entre os
católicos, pois os mesmos “multiplicam preces, missas e ritos populares na certeza de
que a memória e as ações ‘dos que ficam’ em favor ‘do que se foi’ podem mover a
vontade divina de realizar a ‘salvação da alma do morto’”.
No desenrolar da pesquisa de campo, ao perguntar para os rezadores de
Breves a respeito das ocasiões em que os mesmos são chamados para rezarem
ladainhas, alguns disseram que dentre os diversos momentos festivos e de
agradecimento por uma graça alcançada, eles também são chamados para rezar em
velórios pela alma dos mortos.
Pedidos de reza pela alma de alguém são feitos aos rezadores por pessoas
idosas da família do morto, já que é um costume antigo do tempo em que os mesmos
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eram jovens. Então, nos dias de hoje, rezar ladainhas em velórios é cada vez mais
raro, segundo informaram tais rezadores. A despeito disso, percebe-se, que a prática
de rezar ladainha para a alma de um morto, oriundo do período colonial com os
portugueses e seus costumes, ainda é vivido atualmente em lugares da Amazônia
marajoara como, por exemplo, na cidade de Breves.

2.2 Religiosidade católica e ladainhas no Marajó das Florestas
Olha, os momentos que rezam [a ladainha] é quando se
festeja um santo!
Seu Janjão.

Cada região adentrada e colonizada ao longo do território brasileiro pelos
portugueses carrega suas especificidades históricas e formas de resistência. Em se
tratando da região Marajoara, a resistência dos povos nativos não difere das inúmeras
lutas travadas contra os portugueses.
Pacheco (2009) esclarece que essa região é formada geográfica e
culturalmente pelo Marajó dos Campos e pelo Marajó das Florestas, sendo o primeiro
a parte oriental, no qual há o predomínio de áreas de campos; e o segundo a parte
ocidental, em que a paisagem mais característica é a floresta. Além da geografia, o
autor aponta que o processo histórico de formação destes “Marajós” se desenvolveu
de maneira diferente. Tanto no Marajó dos Campos, quanto no Marajó das Florestes
a colonização também não ocorreu de maneira pacífica.
O município de Breves, locus desta pesquisa, está localizado na parte
ocidental, denominada Marajó das Florestas, juntamente com os municípios de São
Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre, Melgaço, Portel, Anajás, Gurupá e Afuá.
Leão (2014) explica que a data oficial da fundação do município de Breves é
19 de novembro de 1738, data referente à cedência de uma sesmaria, localizada às
margens do rio Parauaú, pelo Capitão Geral do Pará aos irmãos Manuel Breves
Fernandes e Ângelo Fernandes Breves, que formaram um povoado com alguns
membros das suas famílias. No entanto, “foi somente em 25 de outubro de 1851 que
passou a constituir-se oficialmente como município” (LEÃO, 2014, p. 13).

51

Sobre os primeiros contatos entre colonizadores e os povos que habitavam a
região das Florestas, Pacheco (2009, p. 84) mostra que:
O labirinto de ilhas, os ‘Marajós’, e seus habitantes cravados na foz do
território a ser conquistado, não assistiram, passivamente, aquelas estranhas
chegadas de gentes tão diferentes de seus referentes humanos. Experientes
em contatos e guerras tribais anteriormente vividas, entre si e com outras
nações, Aruãns, Sacacas, Marauanás, Caiás, Araris, Anajás, Muanás,
Mapuás, Pacajás e os batizados de Nheengaíbas, enfrentaram as armas
portuguesas por quase 40 anos. Esse processo já demonstra quão difícil foi
a conquista da Amazônia.

Pacheco (2009) alerta que ao entrar em contato com os relatos produzidos
pelos colonizadores, o pesquisador não pode interpretá-los com passividade, sendo
necessário exercitar o olhar político e interrogativo. Caso contrário, a escrita da
história continuará reproduzindo narrativas excludentes, na medida em que repetirá o
discurso dos colonizadores, silenciando as vozes, lutas e resistências dos povos
indígenas. Segundo o autor
da expulsão da Companhia em 1759, até o início das políticas de
recristianização, iniciadas nas últimas décadas do século XIX, com novas
ordens vindas da Europa, como a dos Agostinianos Recoletos que chegaram
ao Pará em 1899, assumindo, a partir de 1930, a região marajoara, o passado
distancia-se do presente em 140 anos. Porém, a memória que se firmou como
referência contra o esquecimento é a do ‘grande pacificador dos índios de
Marajó’, o padre Antônio Vieira (PACHECO, 2009, p. 83).

Pacheco (2009) comenta que não pretende diminuir a importância do padre
Antônio Vieira no processo de colonização local, porém mostrar um outro lado da
história. Explica que apesar do Padre Antônio Vieira, no ano de 1659, ter sido o único
a conseguir um acordo de paz com os Nheengaíbas no rio Mapuá, atual interior de
Breves, após inúmeras batalhas em que os portugueses foram derrotados por aqueles
indígenas, o “acesso e tráfego de canoas e embarcações aos rios marajoaras, acabou
abrindo as portas da região à escravização e extermínio dos aborígenes” (PACHECO,
2009, p. 91).
Diante disso, o autor compreende as consequências daquele acordo
conseguido por Vieira que, por um lado, pacificou a situação, mas, por outro
possibilitou a abertura dos caminhos para a dominação dos povos que viviam na
região. O processo de conquista do arquipélago marajoara não foi, portanto, simples
para os portugueses, uma vez que os nativos resistiram aos colonos. O acordo de paz
firmado em 1659 representou:
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a liberdade para se navegar pelos estreitos de Breves, porta de entrada à
extração de muitos haveres, riquezas e passagem obrigatória para quem
desejasse alcançar Macapá e a Guiana Francesa; e afirmava a presença e
importância da missão jesuítica na pacificação do gentio através dos
aldeamentos (PACHECO, 2009, p. 89).

No momento em que o acordo foi consolidado, ocorreu o início da propagação
das ideologias e rituais católicos na região do Marajó das Florestas. No entanto, o
primeiro momento do projeto de catequização teve seu término em 1759, com a
expulsão dos Jesuítas da região, por meio da Lei Pombalina. Até a chegada dos
Agostinianos em 1899, de acordo com a interpretação dos novos religiosos, os povos
que viviam na região ficaram abandonados religiosamente. Pacheco explica que para
o Bispo do Grão-Pará, na Era Pombalina bem como, posteriormente, para os
Agostinianos, Breves passou por um momento de abandono espiritual.
Memórias coloniais redigidas por D. Frei Caetano Brandão, bispo do GrãoPará, na Era Pombalina, foram recuperadas em escritos agostinianos para
mostrar que a ignorância religiosa dos marajoaras de Breves era retrato do
abandono espiritual, ao qual ficaram relegados esses moradores, depois que
a Coroa expulsou os padres da Companhia de Jesus da região (PACHECO,
2009, p. 90).

Dessa maneira, por mais de um século, segundo os Agostinianos Recoletos,
os povos da região marajoara ficaram sem uma influência religiosa direta. Mas, como
propõe Pacheco (2009), não se pode interpretar com passividade as leituras.
Assim, essa caracterização do povo brevense como ignorantes religiosos,
carrega a ideologia da superioridade da religião cristã. Neste sentido, convém refletir
se aquele povo realmente ficou sem uma religiosidade, como apontam os novos
missionários. Certamente, eles possuíam religiosidade já influenciada pelo
cristianismo, contudo, com particularidades que eram negadas pelos propagadores
da fé Cristã e, por isso, receberam a caracterização de ignorantes dada pelos
agostinianos.
É importante ter em mente que a região marajoara não permaneceu isolada
após a expulsão da Companhia de Jesus. Isto porque, os caminhos para seus rios já
tinham sido abertos, possibilitando contatos com outros povos que também
adentraram a região além dos colonizadores portugueses, conforme explicita Pacheco
(2009, p. 250) no seguinte trecho:
No espaço de florestas, a diversidade de rios abertos para todos os lados,
interligando e facilitando a circulação de povos e culturas, ajudou à gestação
de identidades plurais alinhavadas em mediações que aglutinaram traços
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indígenas, negros escravos, fugitivos quilombolas, nordestinos e estrangeiros
como portugueses, judeus, turcos, norte americanos.

Dessa maneira, a religiosidade católica na região possuía muitas influências,
que iam para além do catolicismo. A religião católica não se alastrou fielmente como
queriam os colonizadores. Não se pode esquecer, também, que o intuito maior da
colonização era a exploração das riquezas e dominação dos nativos, e o projeto
evangelizador apenas um dos meios para se obter o êxito da missão colonizadora.
Portanto, a religiosidade marajoara, assim como em muitas regiões brasileiras,
é caracterizada pelo seu hibridismo. Pacheco (2010, p. 66) comenta que as
identidades marajoaras vêm sendo reinventadas ao longo da história da região, uma
vez que os povos “nas idas e vindas, recriam costumes, renovam e readaptam rituais,
festas e tradições na ambiguidade de viveres sempre domados e regidos pelo incrível
império das águas”. E assim aconteceu com a reza da ladainha, que ganhou diversos
significados e contextos de realização na região.
Pacheco (2009) ao citar Hoonanet (1992, p. 301) descreve o catolicismo
encontrado pelos agostinianos na Amazônia Marajoara como um “catolicismo moreno,
de muita reza pouco padre, muito santo pouco sacramento, muita festa pouca
penitência, muita promessa poucas missas”. Em oposição a essas características,
esclarece que os agostinianos trouxeram um catolicismo “assentado em outra
orientação espiritual, pois passaram a pregar um evangelho esclarecido com base nos
sacramentos” (PACHECO, 2009, p. 93-4).
De acordo com o autor, com a chegada das agostinianos, deu-se início,
portanto, ao processo de romanização na região dos Marajós e o nascimento da
Prelazia do Marajó no ano de 1928, com sede em Soure, correspondeu a esse
momento no qual Igreja Católica Oficial buscava se fortalecer:
O nascimento da Prelazia de Marajó responde, portanto, a um momento em
que a Igreja Católica Oficial, objetivando fortalecer sacramentos, dogmas e
prescrições de um viver popular regrado sob a égide da instituição que se
recristianizava, assumiu a postura de implantar políticas de reeducação
religiosa em todo o mundo. Foram-se construindo, no entanto, tempos de
vivências contraditórias (PACHECO,2009, p. 96).

Pacheco enfatiza que, para a Igreja Católica Oficial, a necessidade desses
processos na região se dava, principalmente, por conta do “abandono espiritual” na
qual julgavam que a população vivia após a expulsão das primeiras ordens.
Acrescenta, no entanto, que as hibridizações geradas pelo encontro e a mistura de
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culturas diversas nos Marajós foram vivenciadas de uma maneira muito peculiar,
resistindo a uma religiosidade própria. Afinal, como enfatiza Hall (2006, p. 89), o
hibridismo é “uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura, mais
apropriadas à modernidade tardia que às velhas e contestadas identidades do
passado”.
Diante de tal cenário, Pacheco (2009) esclarece que houveram táticas dos dois
lados em defesa das suas formas de viver a religiosidade:
Para ressignificar estas práticas de um catolicismo de tradição oral mestiço,
os padres propuseram intervenções. ‘Existem aqui três Associações
Beneficentes, que fazem cultos e até procissões. Se aconselhou a que se
modificassem os estatutos com caráter de associações católicas. O Padre
mandaria na parte do culto e só no culto. Não aceitaram’. Recusar essas
primeiras intervenções propostas por uma Igreja que procurava plantar, na
planície marajoara, práticas de controle às antigas festas religiosas, indica
como populações locais, de etnias diversas, colocaram-se na arena da luta
cultural em defesa de suas práticas culturais, modos de organizar,
representar e viver suas religiosidades (PACHECO, 2009, p. 118-9).

O autor explica que, de um lado, estava a igreja agostiniana romanizadora e
sacramental que buscava recuperar o controle eclesiástico e, de outro lado, estavam
os marajoaras que viviam uma religiosidade na crença de muitos santos.
Em pesquisas sobre o catolicismo popular na Amazônia é possível
compreender como essa religiosidade vem sendo vivenciada ao longo dos anos.
Maués (1995) em Padres, Pajés, Santos e Festas: catolicismo popular e controle
eclesiástico mostra, por exemplo, como as festas de santos eram vivenciadas entre
os anos de 1975 e 1986, na região do Salgado, nordeste paraense. O pesquisador
comenta que os padres condenavam o excesso de bebidas dos fiéis e a bebedeira ao
longo das procissões no município de Vigia. O devoto, no entanto, era perdoado se a
participação na parte religiosa da festa viesse antes da parte profana. De tal maneira,
as pessoas vivenciavam um processo religioso em que o sagrado e profano se
entrelaçavam a todo momento:
Assim, contrariamente a uma tendência que se pode observar nas atitudes
do sacerdote e de seus auxiliares mais próximos no trabalho da paróquia, a
devoção do santo, que se expressa de maneira mais enfática no momento da
festa, não pode limitar-se aos atos rituais ‘sagrados’: missas, novenas,
orações contritas, sacramentos. O ‘sagrado’ e o ‘profano”, se bem que
separados na mentalidade popular, não estão em oposição, durante a festa
religiosa, mas são complementares, embora entre eles possa haver uma
hierarquia que valorize o primeiro. Não obstante, elementos que seriam vistos
como profanos guardam também alguma coisa de ‘sagrado’ no momento em
que se integram no contexto da festa de santo. Um jogo de futebol como parte
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das comemorações da festa de Santo Antônio não é, certamente, um jogo
comum. E o mesmo se pode dizer das brincadeiras de arraial, das comidas,
dos leilões, da bebida e da própria festa dançante (MAUÉS, 1995, p. 169-70).

Galvão (1995), em seu estudo intitulado Santos e visagens: um estudo da vida
religiosa de Itá, Amazonas, comenta sobre a aproximação dos devotos com os santos
em Itá - nome fictício usado na pesquisa para o município de Gurupá, mesorregião do
Marajó. Segundo o pesquisador, para obter auxílio as pessoas realizavam ladainhas
e novenas que ocorriam tanto em igrejas e capelas quanto em pequenos oratórios
domésticos. Em se tratando desses rituais no âmbito domiciliar, o autor explica que “o
dono ou dona da casa, quando deseja prestar uma homenagem ao santo de sua
devoção convida alguns amigos e vizinhos para uma ladainha e prepara café, beijus
e bolinhos, para servir após a reza” (GALVÃO, 1995, p. 42).
Segundo Pacheco (2009) os agostinianos ao chegarem em terras marajoaras
iniciaram o trabalho de evangelização nos povoados ribeirinhos, por meio das
desobrigas, com o propósito de mudar as velhas práticas de culto aos santos. Dessa
forma, o autor esclarece que os padres travaram uma luta simbólica para mudar os
lugares de devoção. Assim, “deixando de ser reverenciados em oratórios de
propriedades particulares, os santos, suas devoções e festas passaram a ter lugares
específicos para contemplações, oferendas e vivências populares (PACHECO, 2009,
p. 119).
Desse modo, em São Miguel do Rio Macacos e São José do Jaburuzinho,
centros industriais do interior de Breves, “nos primeiros anos de domínio da Ordem,
os padres Agostinianos procuraram fundar capelas para realizar os festejos dos
padroeiros cultuados pelas localidades, assim como retirar a devoção de lugares
impróprios” (PACHECO, 2009, p. 121). Por meio dessa infraestrutura religiosa, a partir
da década de 1960, a igreja encontrou alicerce para o surgimento das Comunidades
Eclesiais de Base.
Pacheco (2009), analisa que a maneira como a população marajoara ribeirinha
vivia a religiosidade representava um grande obstáculo para os padres agostinianos
concretizarem seus objetivos. Afinal, “como lidar e entender aquela gente que lhe
rendia as melhores formas de respeito, mas parecia não entronizar seus sermões e
pregações?” Além disso, era muito difícil para aqueles padres compreenderem a
tradição cultural religiosa do povo ribeirinho. Dessa maneira, tinham “dificuldades de
traduzir códigos festivos apresentados por suas alteridades” (PACHECO, 2009, p.
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130). Nesse cenário, é possível compreender que não se tratou de um processo fácil,
tendo em vista que:
A multiplicidade de festas, com seus aspectos lúdicos e alegrias ruidosas,
dedicadas a santos com muita música, danças, bebedeiras aparentemente
sem fim, era prova cabal de que traços de matrizes afroindígenas de
celebrações, marcadas em religiosidades e sociabilidades marajoaras faziam
agostinianos recuarem, em dados momentos, em suas campanhas para
instituir no coração do povo, um catolicismo esclarecido (PACHECO, 2009,
p. 182).

No clássico “Uma comunidade amazônica: o estudo do homem nos trópicos”,
o etnógrafo Charles Wagley (1957), que coletou dados nos anos de 1942, 1945 e 1948
em Itá (Gurupá) sobre a religiosidade católica daquela comunidade, explica que as
orações e todos os serviços religiosos das festas eram conduzidos por um leigo da
irmandade. A respeito da presença da igreja nas festas, o pesquisador explica que “os
padres católicos não comparecem nunca, nem é sua presença desejada”
(WAGLEY,1957, p. 264).
Longe da presença da igreja católica “os rezadores, como uma espécie de
capelães, assumiram, durante muito tempo, o lugar do poder eclesiástico”
(PACHECO, 2010, p. 20). E mesmo com o posterior controle da igreja católica a
população vem, ao longo dos anos, criando estratégias de resistências para viverem
sua religiosidade. Até hoje, portanto, é comum na região amazônica a realização de
novenas, ladainhas e festas organizadas e celebradas por devotos sem a presença
do padre. Afinal, “naturalmente, a luta cultural assume diversas formas: incorporação,
distorção, resistência, negociação, recuperação (HALL, 2006, p. 242).
A prática das ladainhas esteve presente ao longo da catequização da região
marajoara, que teve início a partir de 1659. Percebe-se, que a origem das práticas de
rezar e cantar ladainhas no Marajó se deu, como no restante do Brasil, primeiramente
a partir dos ensinamentos jesuítas. As ladainhas eram fáceis de ensinar e de aprender
na catequização indígena, pois mesmo em latim elas possuíam o caráter melódico
carregado de repetições, o que as tornou de fácil apreensão.
Por meio da formação do município de Breves, que se deu pela região do
Mapuá a partir do acordo firmado por Vieira, também é possível conjecturar que a
expansão das ladainhas na cidade se deu a partir das comunidades ribeirinhas do
município. Como afirmado anteriormente, a primeira parte da região de Breves em
que a religião católica adentrou foi o Mapuá, atual interior da cidade. No decorrer da
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história do município sabe-se que muitas famílias migraram dos interiores para a zona
urbana, como se pode constatar por meio das falas dos entrevistados.
Ao conversar com os intérpretes da pesquisa sobre a introdução das ladainhas
em Breves, alguns afirmaram não saber a maneira exata como essa prática iniciou na
cidade. Seu Dico, ao comentar que não sabe exatamente como as ladainhas
chegaram em Breves afirma tratar-se de uma prática “do começo do mundo. Não foi
inventado isso agora... é do começo do mundo, do começo” (Entrevista, 14 jul. 2018).
Dona Leonita, afirma que as ladainhas foram introduzidas na cidade pela igreja: “Ela
não é brasileira, então, talvez tenha sido algum padre que trouxe... também é uma
coisa que ainda não pesquisei para saber, mas possa ser que tenha sido um padre
porque a ladainha era em latim” (Entrevista, 31 mai. 2018).
Para outros, as ladainhas vieram dos interiores da cidade, e mesmo os que
afirmaram não saber explicam que a oração veio dos interiores do município. Dona
Edna, filha de uma rezadora comenta que “essas ladainhas vieram desses antigos
que vieram do interior pra cá pra cidade, porque não é só a gente, não é só a nossa
família que rezava ladainha, tem outras famílias que têm esse mesmo culto e que
rezam ainda” (Entrevista, 19 mai. 2018).
Seu Antônio, por sua vez, acredita que o costume de rezar ladainhas “vem dos
índios e dos índios passou pros ribeirinhos, que são as pessoas que moram pelo
interior, assim, pelas beiradas” (Entrevista, 19 mai. 2018). A respeito desse costume
de rezar ladainhas nos interiores Dona Dora comenta que a prática era recorrente por
conta da falta de padres para celebração de missas nas regiões afastadas da cidade:
Porque antigamente, como é que se diz, eu não sou da época da minha mãe.
A minha mãe como meu pai já sabia. Mas o que eu posso entender que não
tinha missa todos os dias com sacerdote. Então, as pessoas que queriam
missa, principalmente, no interior, chamavam os rezadores pra ir no interior
rezar nas capelas, iam pra lá e aqui na cidade também (Entrevista, 16 mai.
2018).

Dona Maria disse que não faz ideia de como a ladainha chegou na cidade,
afirmando apenas que é um costume muito antigo: “não sei te dizer isso porque isso
aí é muito antigo, porque eu te digo, porque assim os meus avós já rezavam. Então,
a família deles e aquelas famílias todas já rezava” (Entrevista, 30 jul. 2018).
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O costume de rezar ladainhas, ao migrar dos interiores para a cidade de Breves
passou por modificações. Tais mudanças, contudo, não podem ser entendidas como
perda de costumes rurais. A respeito disso Durham (1978, p. 40) afirma que:
É preciso reconhecer que o fenômeno rural-urbana não pode ser explicado
simplesmente como aquisição de modos urbanos de vida. Os modos urbanos
de vida não correspondem a uma realidade que se manifesta de modo
semelhante em qualquer situação.

A autora mostra que a migração de famílias das zonas rurais para as cidades
faz com que elas mantenham laços de parentescos, e as manifestações religiosas de
culto aos santos é uma das maneiras de conservar os costumes coletivos e de
solidariedades vividos em celebrações lúdico-religiosas. Dessa maneira, ao longo de
muitos anos o ritual das ladainhas resiste na cidade de Breves.
Ao tratar sobre Folias e Ladainhas no Marajó, mais especificamente na cidade
de Cachoeira do Arari, Barros (2008, p. 48) explica que as ladainhas constituem um
conjunto de cânticos em português e em latim e que tais práticas musicais, ensinadas
nas missões católicas, permanecem desde a colonização da região até hoje na cultura
marajoara, ligadas, especialmente, às festas de santo.
Durante a pesquisa de campo, ao mergulhar juntamente com os rezadores nos
rituais de ladainha, compreendi que esta não compreende apenas a oração em latim,
mas é constituída de várias orações, umas antes e outras após o texto em latim.
Assim, como explicitado por Brandão (2010, p. 86), ao tratar sobre as folias e folgas
de São Gonçalo, também ocorre com as ladainhas rezadas em Breves, em que há a
presença das “preces atuais nas cerimonias”, como o Pai Nosso, a Ave-Maria e a
Salve-Rainha, e as “antigas preces da igreja, hoje muito raras ou inexistentes nas
liturgias oficiais”. É o caso de orações como as longas ladainhas em latim, os
jaculatórios e os longos benditos rezados para os santos de devoção.
Seu Samuca conta que, antigamente, no tempo em que era jovem, o pai dele
sempre dizia ser uma obrigação rezar uma ladainha na véspera do dia de um santo:
“o meu pai falava assim: a ladainha nós temos a obrigação de rezar na véspera de
um santo, é obrigação nós reunir e rezar... temo obrigação” (Entrevista, 15 jul. 2018).
Nos dias atuais, com a perda desse antigo costume, reza-se comumente mediante o
pagamento de uma promessa, uma tradição ou um agradecimento a um santo ou
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santa. Ao questionar os rezadores sobre quais eram os santos pelos quais se rezam
ladainhas todos afirmaram que se pode rezar para qualquer santo de devoção.
No decorrer das entrevistas e observações realizadas constatei que os
rezadores em Breves tradicionalmente rezam para Nossa Senhora Sant’anna, Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Nazaré, Santa Rita, São Benedito,
São Sebastião, São Tomé, São Pedro, São João, São Lázaro, Santo Expedito,
Glorioso Espírito Santo e Santo Antônio.
Atualmente, cantar ladainhas ainda faz parte da cultura religiosa popular dos
municípios marajoaras. Alguns senhores e senhoras mais antigos são os detentores
dos saberes ligados a essa prática. Essa afirmação foi constatada pelo IPHAN, ao
realizar um Dossiê das Festividades de São Sebastião na Mesorregião do Marajó. O
documento afirma que:
Nas viagens aos municípios que integram a Ilha do Marajó foi observado que
em todos existe o ofício do rezador, de extrema importância no sistema
religioso da região. O rezador é o agente cultural que possui o domínio do
repertório das ladainhas. Esse repertório, conforme constatado pela
investigação transita entre as diversas festividades, incluindo as de São
Sebastião, e em vários contextos, envolvendo o familiar e o institucional
paroquial (IPHAN, 2010, p. 96).

De acordo com o IPHAN (2010), para o dinamismo da festividade de São
Sebastião em Breves, a paróquia conta com a ajuda de um grupo formado por
senhores e senhoras de meia idade e por idosos que promovem rezas e cantam a
ladainha durante a festividade. No entanto, ao entrevistar alguns integrantes da Liga
Católica e rezadores de ladainhas, descobri que a reza de ladainhas na Festividade
de São Sebastião já não ocorre na cidade há alguns anos.
Com a falta de espaço dentro da igreja pode-se supor que a prática de rezar
ladainhas não existe mais em Breves. Contudo, essa é uma afirmação equivocada
porque, para além das celebrações oficiais da igreja católica, há as manifestações
populares realizadas fora da igreja. Afinal, como comenta Brandão (2007b, p. 296),
subalternamente as religiões populares vão se apropriando:
de pedaços aproveitáveis dos aprendizados resultantes da participação
temporária de alguns de seus agentes nas agências das religiões eruditas,
ou através da seleção popular do que o povo aprende com os emissários de
igrejas dominantes ou de mediação.
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Assim, sem o espaço no interior das celebrações da igreja católica oficial, as
ladainhas resistem no seio das práticas populares de manifestação católica que
ocorrem há muitos anos na cidade.
Com um forte significado para os devotos mais velhos, as ladainhas
caracterizam-se por ser um momento, principalmente, de agradecimento às graças
alcançadas por meio de promessas. Por isso, têm seu espaço garantido nas
manifestações populares como as festas de santos, criadas e organizadas por
devotos católicos, sem relação direta com as paróquias da cidade, e também em
residências particulares, ambas sem a presença de padres.
Seu Janjão, ao narrar como ocorriam antigamente as ladainhas em Breves,
comenta que, antes, havia uma parte da ladainha em que o padre rezava. Porém,
“agora não tem padre, esses padrizinhos nenhum deles sabem” (Entrevista, 16 mai.
2018). Ao falar “padrizinho”, Seu Janjão refere-se aos padres novos, já que nos
tempos passados os padres sabiam rezar a ladainha.
Ao investigar os motivos pelos quais se aboliu a ladainha das celebrações da
igreja católica da cidade, os rezadores explicaram que os párocos e padres da
geração mais atual optam por não rezá-la por ser uma oração demorada, como se
pode verificar na fala de Dona Nailza: “porque eles dizem que é muito comprida”
(Entrevista, 21 jul. 2018). Por ser uma oração longa os padres não substituem as
missas pela ladainha e optam por não a utilizarem nas celebrações da igreja.
Além desse motivo, alguns rezadores afirmam que os padres não gostam da
maneira como a ladainha é rezada pelos rezadores tradicionais da cidade. Para eles
a forma como os rezadores conduzem a ladainha se difere da maneira como se rezava
na igreja em tempos passados quando era apenas cantada.
Em entrevistas, os rezadores explicaram existir duas formas de rezar a
ladainha: a cantada e a capitulada. A primeira, se caracteriza por ser rezada por um
coro de pessoas que cantam juntos, em duas ou mais vozes, e os demais presentes
apenas respondem a súplica “ora pro nobis” que, em português, significa “rogai por
nós”. Quando havia nas festividades de São Sebastião e Nossa Senhora Sant’anna,
era esse o tipo de ladainha rezada.
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Na foto a seguir, pode ser visualizado o momento da ladainha cantada na
Festividade do Glorioso Espírito Santo, na qual um coro de rezadoras canta em duas
vozes.
Figura 1: Ladainha cantada na Festividade do Glorioso Espírito Santo

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

A outra maneira que se reza é a ladainha capitulada, que apesar de também
ser cantada, difere da primeira por ser executada por um grupo formado por homens
e mulheres que cantam-na intercalando a letra da mesma. Assim, uma estrofe é
rezada pelos homens e outra pelas mulheres, e assim vão rezando todas as estrofes
da oração.
Nos grupos no qual a ladainha é capitulada destaca-se a figura do capitulante,
aquele que faz a primeira voz e é responsável pela execução da oração. O capitulante
é acompanhado por outros homens responsáveis por cantarem, juntamente com ele,
partes da oração, porém, em tons diferentes. Há também as chamadas pegadeiras de
ladainha, senhoras responsáveis por cantarem as outras partes da oração.
Na fotografia a seguir é possível observar a imagem de uma ladainha realizada
anualmente para São João em uma residência particular, com a presença do
capitulante, Seu Samuca (de vermelho à direita) mais os dois senhores que o
acompanharam, Seu Libório e Seu Dico, ambos fazem a segunda voz. E há apenas
uma pegadeira de ladainha, Dona Nailza.
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Figura 2: Ladainha capitulada oferecida a São João.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Sobre esse tipo de ladainha, Seu Samuca conta que: “os padres falaram pra
mim não rezar assim capitulada” (Entrevista, 15 jul. 2018). No entanto, o rezador
afirma que essa maneira de rezar é uma cultura que poucos têm conhecimento e não
se pode acabar assim de uma hora para outra. Dessa maneira, compreende-se que
a “ladainha capitulada” é oriunda das práticas populares e encontra-se presente até
hoje na religiosidade de sujeitos sem formação sacerdotal como forma de resistência
dos rezadores mais antigos que aprenderam essa forma de rezar ladainha,
principalmente, com os pais quando eram crianças.
Cabe lembrar que tanto a ladainha capitulada quanto a cantada são rezadas
em latim, e ambas são executadas sem a presença de instrumentos musicais.
Contudo, antigamente, havia também as ladainhas rezadas com acompanhamento de
instrumentos musicais.
Atualmente, apenas Seu Janjão sabe executar ladainha com acompanhamento
de instrumentos musicais. O primeiro contato que tive com Seu Janjão foi muito
expressivo pois pude sentir a ameaça que o ritual das ladainhas vem sofrendo. Ao
conhecê-lo por meio de Dona Dora, que me apresentou como uma estudante que
estava pesquisando sobre as ladainhas, ele ao me cumprimentar, foi logo dizendo
“Olha, só eu quem sabe, só eu, e mais ninguém, mais ninguém. Se eu morrer hoje
acabou-se a ladainha por música. Acabou ladainha!” (Entrevista, 16 mai. 2018). Na
foto a seguir, retirada na residência do rezador em nosso primeiro contato, Seu Janjão
fez questão de tocar um trecho da ladainha com seu saxofone para que eu pudesse
entender melhor o que ele estava narrando sobre esse tipo de ladainha com
acompanhamento de instrumentos musicais:
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Figura 3: Seu Janjão e o saxofone que o acompanhou em muitas ladainhas.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Para Seu Janjão, a ladainha que ele toca não difere das ladainhas cantadas e
capituladas somente pela presença de instrumentos musicais, ele comenta que há
uma outra estrutura na melodia do canto. Ao realizar essa ladainha Seu Janjão explica
que convida três mulheres e um capitulante. Para isso ele prepara as cantoras:
a minha eu preparo as cantoras, três cantoras, eu preparo elas tudo direitinho.
E toco! Se tiver outro instrumento pra me ajudar muito bem, senão só eu
mesmo sem a sanfona [se tiver alguém que toque sanfona fica melhor a
ladainha] eu toco. Mas com instrumento fica melhor. Ai, então, essa é uma
ladainha diferente dessas umas que eles cantam ai, sabe... eles tocam uma
antiga, esse pessoal, João, Samuca (Entrevista, 16 mai. 2018).

Seu Janjão conta que já tocou muitas vezes em ladainhas capituladas e
cantadas na cidade, tanto na Festividade do Gloriosos Espírito Santo (ladainha
cantada) quanto em ladainhas capituladas pelo Seu Samuca. Mas ressalta que ambas
se diferem da que ele costumava tocar antigamente. Com tristeza no olhar e na voz,
o rezador afirma que o costume tradicional de se rezar ladainha está se acabando:
Olha, já não existe mais pessoas que façam isso, isso já está eliminado,
alguns assim tocam, aqui eu não sei mais se o Samuca, ele tá doente,
baqueado, eu num sei se... ele morrendo... eu acho que não tem quem reze
mais; por aqui não, eu, eu morrendo não tem mais quem toque ladainha, já
está no último grau, sabe (Entrevista, 16 mai. 2018).

Dessa maneira, é perceptível que a tradição vem se reinventando no decorrer
da história. Dona Dora também lamenta que a ladainha não seja mais rezada nas
festividades de santo mais expressivas da cidade: Festividade de São Sebastião e
Festividade de Nossa Sant’anna, padroeira da cidade.4 A rezadora comenta que há
mais ou menos uns 10 anos não se reza mais a ladainha nessas celebrações e que

4

Dados do Levantamento Preliminar do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) – Marajó,
revelam que a devoção ao santo ocorre em 14 dos 16 municípios pesquisados. Apenas nos
municípios de Bagre e Ponta de Pedras a celebração não foi identificada na atualidade (IPHAN,
2010, p. 36).

64

nos últimos anos nos quais se se cantou nessas festividades foi a pedido da Liga
Católica para o pároco da época, pois alguns membros dessa Liga são tradicionais
rezadores de ladainha.
Sobre a retirada das ladainhas das cerimônias da igreja, Dona Dora
acrescentou, com tristeza, outro motivo que contribuiu para essa situação. Segundo
a rezadora há uma falta de interesse dos jovens em aprenderem as ladainhas: “Então,
eu sinto muito tá acabando as ladainhas porque a gente, eu já tô nessa idade [...]os
jovens de hoje querem mais esses cantos pula pula, os cantos mais antigos eles
acham triste ‘ah, é velório, é velório’, sabe? falam logo assim” (Entrevista, 16 mai.
2018).
Tal como Dona Dora, outros rezadores também veem com tristeza o
desinteresse dos jovens em aprender rezar ladainha. Seu Libório comenta que ele e
Seu Samuca estão preocupados com a falta de capitulantes em Breves:
Olha nós temo preocupado, eu com Samuca, porque já é só eu e ele, esses
outros ai quase não rezam. É só eu com Samuca, nós temo preocupado pra
aparecer gente novo pra aprender, porque isso é uma tradição de muitos
anos. Eu e ele já temo velho, já não tamo podendo ver bem com olhos, nós
não tamo pra durar muitos anos aqui... eu morrer, ele morrer, e ai? Se tu tá
na frente, aí não acaba, que é mais jovem, ai vai embora, vai embora, vai
ensinando pro outro e isso não vai acabar. Mas nós tamo velho agora é só
eu com ele e esses menino aí. Mas esses menino aí eu não gosto deles rezar,
eles rezam... É ligeiro e erram, atrapalha tudo. E eu com o Samuca ainda
entende o que a gente fala, e mesmo lá pra Liga Católica nós já chamemo
tantas pessoas pra ir, jovens pra aprender, mas ninguém se dedica a ir...
ninguém se dedica a ir (Entrevista, 15 jul. 2018).

Na fala de Seu Libório é perceptível a preocupação com a falta de interesse
dos jovens em aprender a capitular ladainha. Contudo, em observações realizadas
em campo, foi possível perceber que há alguns jovens que cantam a ladainha, porém,
de uma maneira diferente da que o mesmo conhece e pratica. Ao participar da
Festividade do Glorioso Espírito Santo, observei que em uma das noites da festa as
organizadoras convidaram um grupo de rapazes, todos por volta de 30 anos,
integrantes de uma comunidade católica do bairro Nova Breves,5 para capitularem a
ladainha. Embora não entenda profundamente de música, percebi que a forma de
capitular do grupo, em relação ao tradicional grupo formado pelos rezadores mais
antigos, é realmente diferente.

5

Bairro novo que está se constituindo na estrada Breves/Arapijó.
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Apesar do controle eclesiástico já ter eliminado as ladainhas dos cultos
católicos oficiais em Breves, e dos rezadores relatarem suas preocupações a respeito
do fim da tradição das ladainhas, verifica-se que os rezadores vêm resistindo e
constroem suas redes de comunicação para organizar e executar as ladainhas. Seu
Antônio Carlos, por exemplo, ao falar sobre as ladainhas que ocorrem em residências
particulares, explica que o dono da casa convida o capitulante sendo e este o
responsável por articular com os demais rezadores:
Porque a gente quando vai rezar eles convidam [os donos da casa onde será
realizada a ladainha], vem o convite pra mim. Ou então a gente se encontra
por ai ‘Olha Seu Antônio, nós vamos ter uma ladainha em tal lugar’ [outro
rezador convida], ou então o dono da casa diz assim ‘Seu Antônio, eu quero
que o senhor vá! Convide o pessoal, vocês convidam, vocês já sabem quem
reza ladainha, pra gente rezar lá em casa tal dia’. E a gente se apronta tudo,
chega lá e a gente se reúne [os rezadores] (Entrevista, 19 mai, 2018).

Assim, na tensão entre a tradição oriunda de interiores do município, e a
modernidade vivida na cidade, as estratégias de manutenção do ritual continuam vivas
nos grupos de rezadores, isso porque “a sociabilidade híbrida que as sociedades
contemporâneas induzem nos leva a participar de forma intermitente de grupos cultos
e populares, tradicionais e modernos” (CANCLINI, 2013, p. 354).
As preocupações expressas pelos narradores da pesquisa são compreensíveis
na medida em que descrevem uma ladainha perfeita que existiu no passado, ou seja,
falam da tradição de forma idealizada e, como tal, acreditam que ela não pode sofrer
mudanças. Isso acontece porque a tradição muitas vezes é vista como algo fixo e
preso ao passado. Segundo Williams (1979), a tradição por muito tempo foi
considerada, equivocadamente, como algo imóvel.
‘tradição’ foi comumente entendida como um segmento relativamente inerte,
historicizado, de uma estrutura social: a tradição como a sobrevivência do
passado. Mas essa versão da tradição é frágil no ponto mesmo em que o
sentido incorporador da tradição é forte: quando vista, de fato, como uma
força ativamente modeladora [...]. É sempre mais do que um segmento inerte
historicizado; na verdade, é o meio prático de incorporação mais poderoso.
O que temos de ver não é apenas ‘uma tradição’, mas uma tradição seletiva:
uma versão intencionalmente seletiva de um passado modelador e de um
presente pré- modelado, que se torna poderosamente operativa no processo
de definição e identificação social e cultural (WILLIAMS, 1979, p. 118).

Dessa maneira, o autor chama a atenção para o fato de que as tradições estão
em constante transformação. Pois “o que ela oferece na prática é um senso de
continuidade predisposta” (WILLIAMS, 1979, p. 119). Nesse mesmo sentido,
Hobsbawn (1984, p. 10) afirma que as tradições são inventadas, pois “são reações a
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situações novas que ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou
estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que obrigatória”.
Diante disso, é possível afirmar que a maneira de rezar ladainha em Breves
passa por um processo de mudança. Segundo Zumthor (1997, p. 19,), em toda
tradição há a função do esquecimento e este “se manifesta, nessas tradições, a dois
níveis que a ação memorial comporta, enquanto modalidade de conservação de
dados e lugar de tensões criadoras”. Dessa forma, em toda tradição há a permanência
de certos aspectos, mas também há a criação e/ou a transformação de outros.
Zumthor (1997) explica que para ocorrer a conservação e o esquecimento é
necessária uma seleção.
A seleção drena, assim duplamente, o que ela criva. Ela desconecta, corta o
contato imediato que temos com nossa história no momento que a vivemos.
Contudo, também na multiplicidade do que seria urgente talvez registrar na
memória coletiva, ela recupera ou determina o que, do vivido, foi, é, e tem
chances de permanecer funcional (ZUMTHOR, 1997, p. 15).

A responsabilidade por este processo de seleção, esquecimento e conservação
é da memória coletiva, afinal, é ela quem “cria história, ata o liame social e, por
conseguinte, confere sua continuidade aos comportamentos que constituem uma
cultura” (ZUMTHOR, 1997, p. 14). Além disso, não se pode esquecer que, como
descreve Thompson (1995, p. 201), a recepção não deve ser entendida como um
procedimento passivo de assimilação, mas “ao contrário, é um processo criativo de
interpretação e avaliação no qual o significado das formas simbólicas é ativamente
constituído e reconstituído”. As formas de se rezar ladainha variam de tempos em
tempos, de lugar para lugar e de pessoa para pessoa, modificando-se também os
saberes que a comportam, como será mostrado no decorrer desta pesquisa.
Portanto, mesmo tendo origem na Europa, rezar ladainha é uma prática que
carrega elementos e identidades da nossa gente, sendo repassada e modificada até
hoje por meio da tradição oral, através de um catolicismo do povo, em suas práticas
culturais. Afinal, “não existe escola (pelo menos até agora), para ensinar a ladainha,
os mais novos aprendem ouvindo os mais velhos” (DIAS, 2014, p. 178).
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3 “ESCOLAS” DE LADAINHAS: RESIDÊNCIAS E FESTIVIDADES COMO
ESPAÇOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Entre os sacerdotes católicos, são respeitados direitos de
descendência, em especial os dos mestres e chefes de
grupos rituais. Filhos e netos, via de regra, aprendem com
pais e avós a quem servem como auxiliadores durante
estágios de iniciação.
BRANDÃO

Compreender o ritual de rezar enquanto uma prática educativa requer cautela,
sobretudo, dentro do que se tem entendido ocidentalmente por educação pois, se não
há escola para aprender ladainha, como os rezadores aprenderam os saberes para a
concretização da sua performance? Como os mesmos adquiriram o título de
rezadores consagrados pela comunidade e convidados para rezarem ladainha pelo
aniversário de alguém ou por uma graça alcançada em uma família?
A aprendizagem da ladainha, assim como em diversos outros rituais, se dá
dentro do próprio rito. Ou seja, o momento no qual a ladainha é rezada configura-se
como uma ocasião de aprendizagem, posto que os saberes inerentes à prática
circulam, sendo ensinados pelos mais velhos e apreendidos pelos mais novos e pelas
pessoas que não possuem, até então, conhecimento necessário para a performance.
Brandão (2007b), ao versar sobre educação, explica que mesmo em
comunidades nas quais não há escola, ou nos intervalos de lugares onde a escola
existe, os seres humanos afim de ensinar “às crianças, aos adolescentes, e também
aos jovens e mesmo aos adultos”, criam e desenvolvem métodos, recursos e
situações para transmitir “o saber, a crença e os gestos que os tornarão um dia o
modelo de homem ou de mulher que o imaginário de cada sociedade - ou mesmo de
cada grupo mais específico, dentro dela - idealiza, projeta e procura realizar”
(BRANDÃO, 2007b, p. 22).
Nesse sentido, pensar os rituais de reza de ladainha desenvolvidos na cidade
de Breves, como espaço no qual saberes são ensinados e aprendidos, encontra
sustentação tanto por meio das experiências narradas pelos rezadores sobre a forma
como aprenderam a rezar, quanto por meio da observação dos momentos de reza de
ladainha entendidos como formas de educar que se configuram na prática ritual.
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O ensino-aprendizagem da ladainha se realiza em dois contextos diferentes na
cidade de Breves. Reza-se ladainha na residência de particulares e em festividades
de santos, organizadas fora dos domínios da igreja católica, conforme evidenciado a
seguir.

3.1 “Eu quero que o senhor vá rezar uma ladainha lá em casa”: ladainha no
contexto familiar
O dono da casa diz assim ‘Seu Antônio, eu quero que o
senhor vá, convide o pessoal, vocês convidam, vocês já
sabem quem reza ladainha, pra gente rezar lá em casa tal
dia’. E a gente se apronta tudo, chega lá e a gente se
reúne [os rezadores].
Seu Antônio Carlos

Muitas são as residências de particulares na cidade de Breves que,
anualmente, rezam-se ladainhas. Os motivos pelos quais essa tradição teve início em
certas famílias são diversos. Dentre esses: o aniversário de algum membro da família;
uma graça alcançada por meio de uma promessa realizada para algum santo de
devoção da família, geralmente, relacionada a problemas de saúde; no mês de maio
devido ser o mês de culto à Maria; no mês de junho em homenagem a um dos santos
padroeiros como, por exemplo, São João, São Pedro ou Santo Antônio.
As ladainhas realizadas nas casas possuem algumas características em
comum como, por exemplo, o fato de o dono da casa não ser um rezador, mas ser o
responsável por oferecê-las. Geralmente, não há um membro da família que oferece
a ladainha que saiba rezá-la, nem mesmo o anfitrião ou anfitriã da casa. Estes apenas
convidam o rezador principal, isto é, aquele que tem o papel de conduzir e organizar
a ladainha, chamado de capitulante.
O capitulante, por sua vez, não possui um grupo fixo de rezadores, contudo,
em função dos anos dedicados à reza conhece muitos rezadores. Com alguns até
possui mais intimidade e a maneira de rezar é parecida ou próxima, isso porque há
variações nas formas de capitular e cantar a ladainha. Ou seja, o capitulante é o
responsável por convidar os outros rezadores para, enfim, cantarem a ladainha. Sobre
tal dinâmica, Seu Samuca explica como acontecem os convites e a organização dos
rezadores para as ladainhas:
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A gente não ensaia, se ensaiasse seria melhor, né? Era muito melhor, mas a
gente não ensaia. Tens um aí, que é o Libório, Seu Dico, tem outro que
chamam de Nambu, a gente reza junto. Quando tem uma ladainha eu aviso
‘olha tem uma ladainha em tal casa, tal hora, assim, assim’. Eles vão, a gente
reza, a Nailza responde a ladainha (Entrevista, 15 jul. 2018).

Como se observa, não há ensaios prévios para a realização do ritual, isso
porque são anos de experiências acumuladas nesse ofício. Assim, os rezadores já
sabem mais ou menos como cada capitulante conduz a sua ladainha. Ao comentarem
sobre não haver um ensaio prévio para a realização das ladainhas, os rezadores e
rezadoras afirmam não ser necessário, uma vez que aprendem na própria prática do
ritual. Dona Maria, ao tratar sobre o assunto também confirma que não há ensaio,
pois, os rezadores já sabem de cor todo o processo. Para Rubem Alves (2004, p. 61),
o saber memorizado “de cor – etimologicamente, no coração” fica “à espera de que a
tecla do desejo de novo o chame do seu lugar de esquecimento”. Assim, ocorre no
ritual das ladainhas, os rezadores e rezadoras sabem a performance de cor.
Por meio da fala de Seu Libório, compreende-se que em consequência dos
anos de experiência no ritual, os ensaios se tornam dispensáveis. Assim, a
experiência conta como aprendizagem: “É, nós já temos ensaiado. Eles chegam lá
com o Samuca [pessoas que vão atrás dos rezadores para solicitar uma ladainha nas
suas residências]. De lá é que ele vem me avisar, aí nós já temo ensaiado, não precisa
ensaiar” (Entrevista, 15 jul. 2018). Diante disso, compreende-se que o ensaio para a
realização de uma ladainha não é um costume entre os rezadores.
Outra característica em comum nas ladainhas realizadas nas residências de
particulares é o ambiente disposto para o ritual. Geralmente, a ladainha é rezada na
sala ou no pátio das casas. Os presentes se organizam diante de uma pequena mesa,
onde encontra-se em destaque a imagem do santo, para quem a ladainha é oferecida,
sempre ornamentada com fitas coloridas. Além disso, a mesa é sempre preparada
com flores e velas. Na foto a seguir, retirada de uma ladainha realizada para São João,
no dia 24 de junho, é possível observar como a mesa foi preparada para o ritual da
ladainha.
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Figura 4: Mesa preparada para a ladainha de São João em uma residência.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Os rezadores e as rezadoras ocupam o espaço reservado diante da mesa, fato
que os destaca em relação aos demais convidados para a ladainha. Os convidados
variam entre amigos, vizinhos e parentes da família que oferece a ladainha. A
disposição dos rezadores pode variar, pois algumas vezes eles ficam uns ao lado dos
outros, outras vezes os homens ficam na frente e as mulheres atrás.
Essa última disposição, de acordo com os rezadores e rezadoras, era mais
comum antigamente quando a quantidade de rezadores era maior. Atualmente, o que
se tem visto é a disposição de um rezador ao lado do outro, justamente porque a
quantidade de pessoas que sabem rezar ladainha diminuiu no decorrer dos anos.
Sobre os motivos que, possivelmente, levaram a mudança no número de rezadores,
Seu Antônio Carlos ao narrar sobre a trajetória de sua família, constituída por
rezadores de ladainha conta que em sua juventude, no interior onde morava existiam
muitos rezadores de ladainha. Contudo, acredita que devido os vários cultos da igreja
católica, a prática de rezar ladainha se tornou menos frequente:
Então, isso foi uma cultura, uma tradição que a gente veio muitos anos
levando, aí a gente cresceu e viemos pra cidade. Na cidade tu sabe que é
diferente, a igreja já tem outro tipo de reza, aí a gente aprendeu outro tipo de
reza. Essa ladainha foi começando a ficar esquecida, aí ficou o meu irmão
que morreu há três anos atrás, ontem completou três anos que ele já morreu,
o mais velho, ele ficou sempre nessa ladainha, sempre ele rezava no interior.
Porque essa ladainha tradicional do interior ela requer uma equipe de
pessoas, não é só uma pessoa, tem que ter a primeira voz, contra alto, tem
que ter o tenor, aí os homens. As mulher, tem a pegadeira de ladainha, as
outras responde. Todo mundo aprende, aprende rápido que é uma coisa bem
fácil de aprender, sabe? Então, foi assim... Aí o meu irmão morreu e eu fiquei
sempre rezando, só eu da família que ainda sou convidado pra rezar a
ladainha aqui na cidade, algumas pessoas que conhece, e eu vou fazer essas
ladainhas (Entrevista, 19 mai, 2018).

Com base nessa narração e em outras descritas pelas vozes desta pesquisa,
conclui-se que, nos interiores de Breves, a prática de rezar ladainha era mais comum
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em consequência da falta de padres e freis nas comunidades ribeirinhas. De tal modo,
ao se deslocarem dos interiores para a cidade, muitos rezadores acabaram entrando
em contato com as práticas religiosas mais propagadas dentro dos domínios
tradicionais da igreja católica, o que ocasionou uma diminuição no número de
rezadores. Com a quantidade limitada de rezadores foi necessário fazer adaptações
no ritual, como é o caso da disposição deles diante da mesa na concretização da reza.
Na fotografia a seguir, também da ladainha realizada para São João, observase como os rezadores encontram-se organizados, um ao lado do outro, sendo que a
disposição está do capitulante à pegadeira de ladainha. Seu Samuca, o capitulante,
encontra-se com o auxílio de seu caderno e de uma lanterna, utilizada para facilitar a
leitura por conta de problemas de visão. Ao seu lado está seu Libório e seu Dico, que
o acompanham cantando na segunda voz. Ao lado deles há Dona Naliza, a pegadeira
que realiza seu papel sem a presença de outras mulheres para acompanhá-la. Nessa
ladainha, como o espaço da sala era pequeno, os rezadores ficaram em pé em frente
à mesa e os demais convidados ficaram nas laterais.
Figura 5: Rezadores na ladainha de São João em uma residência.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Como se pode observar, na fotografia acima, em que dois dos rezadores
contam com o auxílio de cadernos. A utilização do caderno, com a letra escrita da
ladainha é muito comum entre os rezadores. Apesar de os mesmos já possuírem
muitos anos de experiência com o ritual, a maioria deles não sai de casa para rezar
ladainha sem o seu caderno, livrinho ou cópia – como costumam chamar. Alguns
rezadores explicam que isso se deve ao fato de a memória algumas vezes falhar,
principalmente por conta de a oração ser em latim.
Em Breves, atualmente, é possível verificar que em consequência da
quantidade limitada de rezadores, comumente são os mesmos rezadores convidados
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para rezarem nas casas que costumam oferecer anualmente uma ladainha para
algum santo. Além disso, é um costume perpetuado por católicos de mais idade, pois
os católicos mais jovens quando querem agradecer a um santo por uma graça
alcançada, por exemplo, procuram a paróquia para que se reze uma missa na igreja.
O costume de mandar rezar uma ladainha, apesar de a igreja não propagar mais,
como antigamente, é algo que os católicos mais velhos mantêm vivo por conta da
tradição aprendida por eles quando mais jovens com os seus pais.
Outra característica comum nas ladainhas realizadas em residências é o jantar
servido após a reza. As rezas comumente são marcadas para iniciar entre as 18h e
20h. Anos atrás, era costume iniciar às 20h, contudo, hoje em dia devido o município
ter crescido e se tornado mais perigoso andar nas ruas tarde da noite, os rezadores
solicitam que a ladainha seja marcada para iniciar as 18h.
Na hora do jantar os rezadores de ladainha são os primeiros a se servirem, pois
segundo os mesmos isso é um costume muito antigo. Assim, compreende-se uma
hierarquia, na qual os rezadores possuem certos privilégios em relação aos demais.
É possível perceber, portanto, características sobre o ato de comer, que vai para além
de apenas se alimentar. Isso porque, “a alimentação é uma das formas de se tecer e
se manter os vínculos sociais” (POULAIN, 2009, p. 182).
A mesa do jantar das ladainhas é sempre farta e entre as comidas servidas há,
geralmente, frango, porco, arroz, salada e farofa, como pode-se constatar na
fotografia a seguir:
Figura 6: Mesa do jantar da ladainha de São João.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.
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O jantar é uma ocasião na qual os rezadores sentam para comer e para
conversar, isto é, um momento de sociabilidade entre amigos e conhecidos antigos
que muitas vezes só se veem em momentos de reza como esse. É também uma
ocasião em que os rezadores rememoraram a infância e a juventude, pois a maioria
deles cresceram em comunidades dos interiores, onde o costume de servir grandes
jantares e almoços fartos após uma reza de ladainha ou de festividade de santo era,
e ainda é, muito comum.
O momento do jantar, portanto, caracteriza-se como um momento de
sociabilidade. Flandrin e Montanari (1998), afirmam que os seres humanos não se
sentam à mesa somente para comer, mas para comerem juntos. Assim, comer é um
momento de trocas culturais:
O primeiro elemento que distingue o homem civilizado das feras e dos
bárbaros... é a comensalidade: o homem civilizado come, não somente (e
menos) por fome, para satisfazer uma necessidade elementar do corpo, mas
também (e sobretudo) para transformar a ocasião em um momento de
sociabilidade, em um ato carregado de forte conteúdo social e de grande
poder de comunicação (FLANDRIN; MONTANARI,1998, p.108).

De tal modo, o jantar servido após a reza é uma ocasião que permite trocas
culturais entre os sujeitos, pois, “assim como a língua falada, o sistema alimentar
contém e transporta a cultura de quem a pratica, é depositário das tradições e da
identidade de um grupo” (MONTANARI, 2013, p. 183).
Ao lembrar da sua juventude e das ladainhas rezadas quando jovem, Seu
Antônio Carlos comenta que sua família era convidada para rezar nas festividades de
santos no interior em que viviam e em interiores vizinhos. Naqueles momentos eram
muito bem tratados devido o prestígio de serem rezadores:
Quando tinha uma festa de padroeiro aí no interior de uma localidade, aí
convidava para a gente ir rezar a ladainha lá. A gente rezava ladainha, a
gente era bem tratado porque a gente era rezador. Aí a gente era as pessoas
que tinha o privilégio de comer primeiro, comer da melhor comida, ser bem
tratado assim, sabe? (Entrevista, 19 mai, 2018).

Sobre a forma de tratamento respeitosa dada aos rezadores, é perceptível na
fala de Dona Rosilda o orgulho e a saudade ao narrar as memórias de outrora sobre
as festividades que participou na infância e juventude nos interiores da cidade de
Breves:
Olha, a gente chegava, a gente era querido como se fosse um artista, meu
Deus do céu! Muito respeitado. A gente era muito querido nas casas, nas
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festas, até aqui no Seu Genésio, lá pro igarapé Grande. São Benedito a gente
ia pra lá, pra ir pro Genésio... Ihhh, meu Deus, quando chegava, meu pai do
céu! Se a gente chegasse na parte da manhã era almoço, janta e gemada e
tudo tinha pra nós, não falhava, e depois anoitecia a gente ia tomar banho,
trocava de roupa e se arrumava pra rezar, 8 horas a gente ia rezar. Aí depois
a palha voava [após a reza era o momento da festa com muita dança e
bebida] (Entrevista, 19 mai, 2018).

Por meio de memórias como essa, nas quais os rezadores descrevem as
festividades de santos vivenciadas na infância e juventude, e dos momentos de
ladainha que participei ao longo da pesquisa, senti como se eu tivesse voltado no
tempo. Não porque vivi os momentos rememorados por eles, mas por meio das
narrações e da participação no ritual, aquelas memórias foram se materializando
diante dos meus olhos. Afinal, as memórias individuais passam também a ser
coletivas, isso porque “nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são
lembranças pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós
tivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca
estamos sós” (HALBWACHS, 2004, p. 30).
Tal materialização, contudo, não se deu como uma cópia fiel do que me foi
narrado, mas como a continuidade de uma tradição que mantém determinadas
características, exclui algumas e transformam outras. Isso porque, como afirma
Zumthor (1997), as culturas se mantêm rejeitando uma parte do que elas acumulam
no dia a dia, isto é, elas só se lembram esquecendo. Dessa maneira, cada
comunidade passa a aderir “memorialmente a formas de pensamento, de
sensibilidade, de ação e de discurso graças aos quais ela ‘funciona’, não somente
porque ela os tem à sua disposição, mas por causa dos valores de que elas são
carregadas” (ZUMTHOR, 1997, p. 15).
Sobre continuidades verificadas nos costumes antigos, algo que chamou a
atenção durante a pesquisa é o fato de que os rezadores convidados para realizarem
as ladainhas em residências particulares, não costumam rezar ladainha nas suas
próprias casas. Ao refletir sobre isso, por meio dos relatos que me foram sendo
narrados, uma explicação possível pode ser o costume antigo nos interiores, dos
rezadores serem chamados para cantarem ladainhas em festividades organizadas por
famílias de maior prestígio social e econômico nas comunidades. Assim, desde muito
tempo os rezadores são aqueles que saem das suas casas a fim de rezarem pela
promessa, vida ou tradição de alguém.

75

Dona Rosilda ao trazer suas memórias da infância afirma que sua família era
convidada todos os anos para rezar na casa de um patrão: “No mês de maio, ia desde
o dia primeiro de maio, era festa na casa de um patrão nosso aí no Buiussú, no rio
Buiussú, era do dia primeiro de maio até dia 31 de maio” (Entrevista, 19 mai, 2018).
Ou seja, o costume do rezador ser a figura que sai de sua casa para rezar em festejos
consagrados pela comunidade é muito antigo e se mantém nos dias de hoje.

3.2 “Todas as noites têm a ladainha tradicional”: ladainha na Festividade do
Glorioso Espírito Santo
Tinha a parte do religioso também... não era na beira da
sala que ficava o Santo, tinha uma capelinha pra quando
terminar de rezar bota um negócio lá pra cobrir pro Santo
não ver ninguém dançando [lembranças das festividades
de santos em que os pais cantavam ladainhas nos
interiores].
Dona Rosilda

Além das ladainhas ocorridas em residências particulares, outro contexto no
qual o ritual também acontece são em festividades de santos organizadas por
devotos, sem o domínio da igreja oficial. Durante a pesquisa tive conhecimento de
três festividades nas quais a ladainha é cantada ou capitulada: duas destas realizadas
para o Glorioso Espírito Santo no mês de maio ou junho e uma para São Pedro no
mês de junho. Dentre essas três destaco a Festividade do Glorioso Espírito Santo
realizada pela família Santos Pereira, no bairro do Aeroporto, e a Festividade de São
Pedro, organizada pela família Carvalho, também no bairro do Aeroporto.
A respeito dessas duas festividades, Pacheco (2009, p. 207) comenta que
Breves sendo um dos municípios na região dos Marajós considerado de maior
importância para a expansão evangelizadora da Ordem Agostiniana, “por agregar um
maior número de habitantes, situar-se em lugar de passagem de diferentes
embarcações e possuir melhor infraestrutura urbana”, a continuação dessas duas
festas realizadas fora do calendário oficial da igreja católica é um sinal de como os
religiosos “não conseguiram ou preferiram não se envolver com aquelas
manifestações de fé”. Sobre elas o autor comenta que a resistência se deu, sobretudo,
por conta das migrações das pessoas dos interiores para a cidade:
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A ritualística do festejo de São Pedro, assim como a do Espírito Santo,
ganhou terreno em Breves, porque número significativo da população
conformadora da cidade era proveniente do espaço rural/florestal e trouxe
consigo ‘aquele jeito de gostar de festa de santo, mastro, ladainha, comida,
dança’. Assim, ao participarem do evento religioso encontravam ali
sentimentos de pertença, o seu pedaço como assinala Magnani: ‘todos
sabem quem são, de onde vem, do que gostam e do que se pode ou não
fazer’ (PACHECO, 2009, p. 210).

Dessa maneira, ressalta-se a importância das duas festividades que resistem
há anos e proporcionam a renovação da fé, da solidariedade e da partilha de afetos
em ambientes religiosos populares de devoção.
Segundo Brandão (2009, p. 55), “o Brasil é um dos únicos países do mundo
onde antigas festas coloniais ao Divino Espírito Santo são celebradas até hoje em
cidades mais antigas”. A festividade do Glorioso Espírito Santo em Breves ocorre em
um barracão localizado no quintal das casas de duas irmãs, Enilda Maria dos Santos
Pereira e Élida Maria dos Santos Pereira, filhas do casal responsável pelo início da
festa na cidade de Breves e, atualmente, organizadoras da mesma.
A festividade ocorre desde 1955 no município e se originou de uma promessa,
na qual Dona Sebastiana Carneiro dos Santos e o Senhor Crescenciano da Cruz
Pereira, conhecidos na cidade, popularmente, como Dona Sabá e Seu Crescêncio,
conseguiram a graça do restabelecimento da saúde da filha Enilda. Dona Élida ao
explicar como se iniciou a festividade comenta que sua mãe teve complicações de
saúde na gestação de Enilda e como tinha muita fé pediu pela saúde da filha por meio
de uma promessa: “Aí a mamãe fez a promessa. A mamãe morreu e ela tá
continuando, não sei se quando ela morrer vai ter alguém pra dar continuidade”
(Entrevista, 03 jun. 2018).
Ao realizar a promessa, Dona Sabá prometeu que enquanto tivessem vida, ela
e o marido, fariam a festividade do Espírito Santo, pela saúde da filha. E assim
cumpriram no decorrer de muitos anos. Mesmo após o falecimento dos fundadores da
festa, ela ainda continua sendo realizada, por meio da fé e do compromisso das filhas
dos fundadores. A decisão pela continuidade da festa, segundo as irmãs, se deu pelo
fato de a mesma ter se tornado uma tradição para a comunidade, que também
contribuiu e continua contribuindo para a sustentação da festividade, e também
porque muitas outras promessas foram feitas em cima da primeira, como narrou Dona
Enilda:
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Então, além da promessa da nossa mãe e do nosso pai existe também em
cima outras promessas e foi por isso também que muitos comunitários não
deixaram parar, porque a minha mãe fez essa promessa até enquanto vida
ela tivesse. Então, por isso eu coloquei no histórico [no convite da festividade]
para as pessoas entenderem, porque vão dizer ‘mas se Seu Crescêncio já
morreu, Dona Sebastiana já morreu, por que que continua?’ Devido a
solicitação dos comunitários, dos devotos e de outras famílias que tem
promessa. Como você pôde observar a gente faz com muito prazer, com
muito gosto. Então, ela tem assim uma característica diferente das outras
festividades (Entrevista, 03 jun. 2018).

Segundo Maués (1995, p. 352), “o devoto de um santo nem sempre lhe faz
promessas, mas isso não o exime de cumprir suas obrigações para com ele”. Aspecto
que também contribui para a manutenção da festividade, ou seja, nem sempre as
pessoas vão para a festa porque fizeram promessas, uma vez que a devoção e o
compromisso com os santos vão para dela.
A festividade tem uma estética própria, o barracão onde ocorre é espaço muito
simples e costuma ser enfeitado de bandeirinhas azuis e brancas, em homenagem ao
Espírito Santo. A imagem do Glorioso Espírito Santo, cheia de fitas coloridas, destacase no salão em uma mesa ornamentada com flores de plástico azuis e velas. Na
fotografia, a seguir, pode-se visualizar como a imagem e a mesa são enfeitadas.
Figura 7: Mesa preparada para a festividade do Glorioso Espírito Santo.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Diante da mesa há bancos simples de madeira e algumas cadeiras de plástico.
Nas beiradas do salão também há bancos e mesas de madeira. As pessoas que
participam da celebração se dispõem em pé ou sentadas nos bancos pelas beiradas
do barracão. Essa distribuição do espaço permite que a comunidade fique bem perto
do Glorioso Espírito Santo, o que representa os laços íntimos que se estabelecem
entre eles. Além disso, muitos devotos fazem promessas nas quais o pagamento, por
exemplo, se dá por participar da festividade segurando a imagem do Espírito Santo
durante a realização da novena e da ladainha em uma das noites.
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Na fotografia a seguir é possível perceber a simplicidade do espaço onde
ocorre a festividade e também da comunidade que dela participa.
Figura 8: Último dia da festividade do Glorioso Espírito Santo.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Por meio de entrevistas realizadas com as organizadoras da festividade, bem
como das observações dos cinco dias de realização da mesma, em maio de 2018 e
junho de 2019, compreendi que se tratava de uma celebração no âmbito do
catolicismo popular. Isso porque tudo é conduzido por pessoas humildes e em
nenhum momento da organização e execução da festa havia a presença da igreja
católica. Na fotografia a seguir, da última ladainha realizada, pode-se visualizar como
se dá a organização da celebração, na qual não há padre, mas a presença das
senhoras devotas e organizadoras da festividade na primeira fileira em frente a
imagem do Espírito Santo.
Figura 9: Rezadoras da festividade do Glorioso Espírito Santo.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

A Festividade tem duração de cinco dias e no decorrer deles vários rituais
religiosos são realizados. No primeiro dia há o levantamento do mastro às 18h; às 20h
tem início a novena e posteriormente a ladainha. Ao final é servido o lanche para os
presentes, culminando com a seresta, que inclui música dançante e venda de bebidas
alcoólicas. No segundo, terceiro e quarto dia a programação é a mesma, exceto pela
o levantamento do mastro que ocorre somente no primeiro dia. No quinto, e último dia,
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a programação tem início às 12 horas, com o Almoço dos inocentes,6 às 18h a
derrubada do mastro, em seguida a procissão. Na chegada da procissão tem-se a
ladainha e ao final a seresta.
Na festividade convivem, concomitantemente, sagrado e profano. Afinal, “são
poucos os acontecimentos religiosos que não tenham uma face voltada para a vida
mundana, que não tenham sua ressonância nos grupos leigos” (HALBWACHS, 2004,
p. 120). Na festividade, após o momento religioso em que são rezadas ladainhas e
novenas, há o momento da festa profana, com muita música dançante e consumo de
bebidas alcoólicas. Característica esta que já foi abolida das festividades organizadas
pela igreja católica na cidade de Breves. A foto abaixo foi registrada após a ladainha
e a retirada da imagem do Espirito Santo do salão, momento em que teve início a
seresta.
Figura 10: Festa dançante após a ladainha

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Maués analisa que “o ‘sagrado’ e o ‘profano’, se bem que separados na
mentalidade popular, não estão em oposição, durante a festa religiosa, mas são
complementares, embora entre eles possa haver uma hierarquia que valorize o
primeiro” (MAUÉS, 1995, p. 169). Dessa forma, ao conviverem juntos não há
estranhamento entre eles, pois a passagem de um para outro ocorre de maneira muito
tranquila, sendo ambos esperados pela coletividade sedenta de rezar, mas também
de se divertir.
Nos dias da festividade, antes de iniciar a novena e a ladainha é servido um
café para as pessoas que vão chegando. Enquanto isso alguns costumam conversar,
outros preferem dançar ao som de seresta. Quando o relógio marca às 20h inicia-se

6

Almoço oferecido pela Festividade para a comunidade. Inicialmente, essa refeição era servida
somente para as crianças, por isso o nome Almoço dos inocentes. Atualmente, no entanto, toda a
comunidade participa do almoço patrocinado por devotos.
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a parte religiosa da festa, assim, a música dançante é retirada de cena quando se
avista a entrada do Espírito Santo no salão do barracão, carregado em procissão por
algumas das devotas.
Ao terminar o rito religioso, com o momento do abraço da paz, a imagem do
Glorioso Espírito Santo é levada novamente para o seu local fixo, a sala da casa da
Dona Enilda. Assim, a seresta inicia e o bar abre para as vendas. Alguns presentes
deixam o barracão, outros permaneciam ali, sentados, conversando, dançando. Ao
falar sobre a parte profana da festa, Dona Enilda explica que:
Tem essa parte que muitas comunidades que pertencem a paróquia eles já
proibiram, né? Nós ainda continuamos tentando manter essa tradição... a
gente continua tentando manter essa tradição, a gente não quer entrar de
encontro com ninguém, até porque nós somos católicos, graças a Deus,
somos católicos mesmo (Entrevista, 03 jun. 2018).

Dessa forma, percebe-se a devoção e a resistência da comunidade quanto a
manutenção das características populares ao longo da festividade, já que, mesmo
com a proibição das paróquias da parte profana das festas de santo na cidade, a
comunidade ainda a mantêm viva, pelo fato de ser uma tradição. Segundo Dona Élida,
alguns anos atrás a Igreja Católica em Breves fez uma proposta a ela e a irmã, cujo
objetivo era fazer da Festividade uma festa integrada com a instituição:
Eles queriam juntar... a gente não aceitou, sabe? Inclusive o padre ficou até
meio assim... de banda, mas aí se a gente aceitasse ia tirar aquele folclore.
E só resta, parece-me, que é aqui... deixa eu ver, tinha lá... do Espírito Santo
também, lá pro lado da Santa Cruz pra lá; não sei e eles ainda estão fazendo
ou se eles acabaram também se juntando [...]. E tem que aparecer dinheiro,
e nós não, nós não temos fins lucrativos, sabe? O dinheiro que a gente
consegue, esse ano não deu nem pra gente pagar a música. O dinheiro que
a gente consegue é pra pagar a música, pra pagar as pessoas que vem
ajudar (Entrevista, 03 jun. 2018).

Dona Enilda explica que o fato de não terem aceitado uma união com a
paróquia se deu por conta da diferença que há entre a festa realizada por elas e as
festas promovidas pela paróquia. Por fim, destacou a peculiaridade referente a origem
da festividade, que procura manter o “folclore”:
É um ritmo totalmente diferente das festas de arraial da paróquia, aqui é uma
promessa. Então, a gente deve seguir esse ritmo, se for pra gente mudar
totalmente, então, é preferível a gente parar. É por isso que eu coloco no
histórico que a gente vai fazer até quando for possível (Entrevista, 03 jun.
2018).
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Tanto Dona Enilda quanto Dona Élida transbordam de orgulho pelas
características populares da festividade que sobrevivem ao longo de mais de 60 anos,
como por exemplo, o fato de manter o lado profano e sagrado da festa, bem como da
mesma não ter fins lucrativos. Sobre essa última característica, nota-se que não há
vendas de comidas ao longo da festividade. Todas as noites os lanches servidos
resultam de doações feitas pelos chamados noitários, pessoas responsáveis por
doarem e distribuírem as comidas após a ladainha, por devoção, tradição na família
ou mesmo por promessa e graça alcançada.
Na foto abaixo, é possível visualizar o momento do lanche servido ao final da
ladainha, ocasião em que as pessoas também aproveitam para socializarem e
conversarem de maneira descontraída. Assim como no jantar servido nas ladainhas
realizadas nas residências compreende-se esse momento como uma ocasião de
partilha de alimentos e trocas culturais entre sujeitos, como descrito por Flandrin e
Montanari (1998).
Figura 11: Momento do lanche na Festividade do Glorioso Espírito Santo

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Sobre esse momento, Dona Enilda afirma que toda ladainha tem que ter o
lanche para ser servido no final, costume esse vivido por ela desde a sua infância.
Com muita saudade e sorriso nos lábios afirmou: “Eu não consigo rezar uma ladainha
se não tiver o mingau, é aquela coisa da minha mãe, sabe?” (Entrevista, 03 jun. 2018).
O mingau de milho é, assim, uma comida indispensável nas ladainhas rezadas por
ela e pela irmã. De modo que, todas noites na festividade, ele está dentre as outras
comidas servidas após a ladainha tradicional.
As palavras tradição e folclore permeiam as falas das irmãs Élida e Enilda ao
longo das entrevistas. Por meio das vozes das irmãs, é perceptível como aquela
comunidade lida com a tradição, com a seleção e com o esquecimento através da
memória coletiva. A data da festividade, por exemplo, que tradicionalmente ocorre em
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um determinado período, de acordo com o calendário religioso, já sofreu alterações
em alguns anos por conta da festividade de Santa Rita, promovida pela igreja católica
situada no mesmo bairro.
Ao falar sobre a alteração na data da festa, Dona Enilda comenta que quando
a sua mãe era viva algumas senhoras que frequentavam a festividade do Espírito
Santo e a de Santa Rita, conversaram com a mãe dela para uma possível mudança
na data da festividade, com intuito de possibilitar a participação dos fiéis em ambas
festividades:
Houve um ano que atrapalhou a data porque o pessoal era muito acostumado
na festividade aqui, né? Sabe que lá é mais novo. Então, as senhoras
gostavam muito, quando foi um dia veio muita gente pra cá e deu pouca gente
lá, e eles conversaram com a minha mãe pedindo que quando coincidisse,
que a gente pudesse atrasar ou adiantar, fazer alguma coisa pra conciliar a
data porque eles queriam participar lá e aqui. Tanto é que esse ano o
pentecoste foi dia 20, só que Santa Rita é até dia 22. Então, ia coincidir, ia
atrapalhar. Então, nós fizemos após Santa Rita. Porque Santa Rita é data
fixa, pode cair segunda-feira, terça, quarta. Mas é 22 o dia dela, então, eles
começam antes e tem que terminar naquele dia. Espírito Santo pode cair em
maio e pode cair em junho. A gente sabe pelo calendário, o pentecoste é
Espirito Santo. Mas esse ano não foi certo no tempo exatamente por causa
desse acerto que a minha mãe teve acordo com essas senhoras que queriam
participar lá e aqui (Entrevista, 03 jun. 2018).

Assim, desde o acordo feito entre Dona Sabá e as senhoras que frequentavam
ambas as festividades, mesmo havendo a data certa para que a festividade ocorra,
se a mesma coincidir com a data da Festividade da Santa Rira, no mês de maio, a
organização da festa do Glorioso Espírito Santo se adapta e muda de data. Ou seja,
a tradição se transformou em vista de um determinado motivo, a participação da
comunidade em ambas festividades.
A quantidade de dias também sofreu modificações no decorrer dos 63 anos.
Dona Élida narra, com nostalgia que, nos primeiros anos a festividade, quando ainda
era uma criança, tinha dez dias de duração. Naquela época, o local onde a festividade
era realizada ficava muito afastado do centro da cidade. De acordo com as irmãs, o
bairro em que moram era considerado uma zona rural da cidade de Breves. Então,
muitas pessoas iam de longe para participar dos dez dias de festa. Dona Enilda
descreve com os olhos cheios de saudades que:
Antes o pessoal vinha da serraria, vinham pra cá, amanhecia a festa,
tomavam café e daí eles iam daqui pra serraria, tudo de sapato e roupa social,
roupa boa de festa. Quando eles chegavam lá o pessoal dizia ‘rapaz, esse
pessoal vem do Crescêncio! Olha, a turma do Crescêncio!’ E era realmente.
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Mana isso era muito interessante porque não tinha violência, o pessoal podia
vim na estrada tranquilamente, não tinha violência, era uma coisa tão linda.
Os porres ficavam dormindo nos bancos, de manhã a gente dava café, na
noite em que a festa não amanhecia. A casa ficava parece barco quando vai
muito lotado, cheio de rede, as puxadas era tudo pra rede. Trazia as crianças,
botavam pra dormir. Ah, era muito interessante, gente! É muito forte isso na
lembrança da gente, muito forte... uma coisa assim... Nossa! Bom demais
(Entrevista, 03 jun. 2018).

Como eram mais dias de festa a programação também era maior. Assim,
muitos elementos e rituais permanecem até hoje, outros foram retirados e alguns
modificados. Dentre estes, destaca-se a presença do morteiro, objeto no qual se
coloca pólvora para dar tiros para o céu. Dona Enilda explica que o uso desse objeto
representava em um momento muito bonito, pois “todo mundo ouvia e já sabia que
era o dia”, ou seja, o morteiro ao atirar cedo da manhã acordava a cidade e anunciava
o início da festividade do Glorioso Espírito Santo:
Morteiro é uma coisa que eles fazem com um cano com pólvora, é igual um
tiro só que é um tiro muito forte que tremia a terra. Aí todo mundo dizia ‘A
festividade lá do Espírito Santo’ aí ficava todo mundo de alerta, de antena
ligada. Hoje ainda eu escutei esse morteiro lá na comunidade do Livramento,
não é do mesmo jeito que era antes, mas eu escutei esse morteiro e tive essa
lembrança. Então, nós tínhamos muitos fogos, tinha alvorada; hoje a gente
não pode, a gente só pode soltar uma pistolinha mesmo com muito cuidado,
porque antes era só a nossa casa aqui, nós fomos os primeiros moradores
daqui dessa área todinha, primeiríssimos... era só mato. Então. o pessoal
vinha pra estrada, era uma novidade. Tinha apenas a estrada BrevesCorcovado, que passa lá do outro lado, depois que virou essa rua pra cá
(Entrevista, 03 jun. 2018).

Dona Enilda explica que atualmente não se inclui mais a tradição do morteiro,
porque as casas são muito próximas umas das outras e o barulho é muito alto. Dessa
maneira, compreende-se como se deu o processo de eliminação deste ritual na
festividade, ocasionado pelo crescimento da cidade de Breves. A cidade se
desenvolveu e o local onde acontece a festa encontra-se atualmente quase no centro
da cidade e não mais afastado como nos primeiros anos. Portanto, observa-se um
processo de esquecimento dentro da tradição.
Outro ritual que sofreu esquecimento foi o chamado pilouro, que consistia em
um sorteio para estabelecer os responsáveis pelas tarefas da festa, como: levar a
bandeira na procissão, carregar a imagem do Espírito Santo durante a procissão e
também o mastro. As duas primeiras pessoas sorteadas seriam as responsáveis uma
por ser o juiz do mastro e a outra o juiz da bandeira, ou seja, as pessoas responsáveis,
respectivamente, pela pintura do mastro e pela confecção da bandeira da festividade
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no ano seguinte. Dona Enilda explica o motivo que levou o ritual do pilouro a perder
sua função na festividade:
Você sabe que tem pessoas que estão ali de vaidade, né? De influência,
querendo participar, querendo conhecer, mas a fé ela é diferente em algumas
pessoas, tem a fé assim só de participar, só do momento é legal mesmo, tudo
bem. Mas ela não tá com aquela religiosidade dentro do peito, com aquela fé,
com aquela coisa. E outros estão assim muito forte e foi exatamente por isso
que nós paramos o pilouro porque muitas vezes caía o nome de alguém que
não tava com toda essa vontade e de repente tinha alguém que ficava ‘poxa
vida! Eu queria’. E houve também tempo que algumas pessoas falharam, se
comprometeram e falharam, deixando acarretar muito aquele problema pra
gente no final. Então, devido a isso, agora é quem quiser, ‘você quer?’ ‘Quero’
‘Então me dê o seu nome e você fica”. AÍ a pessoa vai lá e procura pegar a
bandeira, vai no mastro também (Entrevista, 03 jun. 2018).

Nesse relato, sobre a mudança na tradição da festa, percebe-se que os motivos
não foram externos, como no caso do morteiro. Mas de ordem interna, em que a
comunidade envolvida na organização da festa percebeu a perda do significado do
processo de sorteio e alterou a forma de se eleger os envolvidos nas tarefas da
procissão.
Por fim, houveram mudanças quanto a questões envolvendo o mastro. O
levantamento e a derrubada do mastro consistem em um ritual característico das
Festividades de Santo. No primeiro dia levanta-se o mastro, simbolizando o início da
festividade. Antigamente, isso significava uma forma de comunicação para anunciar
o acontecimento da festividade. Dona Enilda conta que:
O levantamento do mastro antes era cheio de fruta, era uma forma de
agradecimento também. Você sabe também que antes nós não tínhamos
meio de comunicação pra divulgar, então, o mastro era um sinal. Quanto mais
alto mais dava pra visualizar. Então, é uma forma de agradecimento e
também de divulgação, que existia (Entrevista, 03 jun. 2018).

Atualmente, na festividade não são mais colocadas as frutas no levantamento
do mastro. Em alguns anos colocaram-nas somente no último dia da celebração. Dona
Enilda também explicou outra mudança no decorrer destes anos de festividade, em
relação ao momento de derrubada do mastro, no qual ocorria o corte do mesmo: “com
problema do meio ambiente a gente já colaborou desta forma: o mastro a gente já não
corta pra tirar outro, a gente guarda e já no outro ano a pessoa só pinta” (Entrevista,
03 jun. 2018).
Diante dos exemplos narrados pelas irmãs, compreende-se como as
transformações ocorridas na tradição se dão por meio da seleção daquilo que ainda
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carrega sentindo e daquilo que não faz mais tanto sentido para a comunidade
envolvida na festividade. De tal modo, muitas coisas relacionadas aos rituais
permanecem, outras se transformam e outras são esquecidas. Em suma,
compreende-se que apesar de ser uma festividade tradicional ela encontra-se em
constante movimento e transformação a cada ano, sendo a tradição constantemente
recriada. Afinal, a “modernidade diminui o papel do culto e do popular tradicionais no
conjunto do mercado simbólico, mas não os suprime” (CANCLINI, 2013, p. 22).
Dona Élida comentou com tristeza que enquanto ela e a irmã permanecerem
vivas a festividade irá ocorrer. Porém, não consegue ter uma opinião formada acerca
da permanência da festa após a morte delas. Isso porque, segundo ela, os jovens não
se interessam por esse tipo de tradição, nem mesmo os filhos delas demonstram
interesse quanto a continuação da festividade, pois não participam e não conhecem
as etapas da celebração para que um dia possam ser os responsáveis pela
organização da festa. Ao participar da festividade, percebi que esta implica uma
devoção imensa, na qual a emoção e a fé transbordam nos rostos e na voz das
rezadoras, que se emocionam no decorrer da ladainha cantada todas as noites.
A reza da ladainha é uma das tradições mantidas na festividade no decorrer
dos seus mais de 60 anos, sofreu apenas alteração na forma como vem sendo rezada.
Ela já foi rezada capitulada e algumas vezes também foi cantada com o
acompanhamento de instrumentos musicais. Atualmente, a ladainha é cantada por
um coro de mulheres e sem instrumentos musicais. Trata-se de uma das tradições da
festividade, que mantém alguns elementos dessa tradição e sofre mudanças em
outros, por meio do processo de seleção feita pela comunidade envolvida no contexto
do ritual.
Além da Festividade do Glorioso Espírito Santo também há no bairro do
Aeroporto a Festividade de São Pedro, organizada por Dona Maria e por sua família
no mês de junho. Em julho de 2018 após entrevistar Dona Maria, fui convidada pela
mesma a participar da festividade de São Pedro no ano seguinte.

3.3 “Ele fez uma promessa e trouxe o São Pedro”: ladainha na Festividade de
São Pedro
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Do dia 27 a 30 de junho de 2019 realizei observações na Festividade de São
Pedro. Das vozes que entoam nesta pesquisa, além de Dona Maria, participou
também desta festa Seu Libório, que capitulou as ladainhas, Dona Enilda e Dona
Leonita. Essa Festividade teve início na família de Dona Maria através de seus avós.
De acordo com as memórias da rezadora:
É a tradição que eu tava te falando: esse São Pedro eu me recordo que eu já
via meus avós fazendo a festa. E eles faziam a festa muito grande, era um
festejo muito grande…. Era 8 dias de festividade. Aí o meu avô faleceu... a
minha avó virou evangélica.... Aí meu tio continuou fazendo a festividade,
levou aí pro interior, aí lá ele fazia a festividade. Depois, tá com uns 15 ou
mais, 18 por aí, o meu esposo fez uma promessa, aí foi buscar [o santo]. Tava
na casa do meu tio, lá na Castanheira. Ele fez uma promessa e trouxe o São
Pedro, fez a ladainha e fez a festinha... aí o povo gostou. O povo gostou aí
ele foi levando, aí ficou. Aí do tempo que meu tio faleceu aí já ficou a minha
mãe, que ficou como herdeira, né? [da imagem do santo]. Ela só tem três
irmãos... só é três: duas irmãs e um irmão, aí duas são evangélicas, só a
minha mãe que não é. Agora ela tá doente aí não tem como ela fazer. Aí eu
fiquei. Meu esposo tem 10 anos agora que faleceu e eu foi levando, ele pediu
pra mim que não deixasse de fazer a festividade (Entrevista, 30 jul. 2018).

Esse tipo de origem, relacionada ao pagamento de promessas, é comum em
toda a região amazônica. Galvão (1955, p. 42), enfatizou que “as próprias festas de
santo podem ser consideradas promessas coletivas com o objetivo do bem-estar da
comunidade”. Nessa festa não é diferente, pois se trata de uma devoção inicialmente
individual, que, posteriormente, se tornou coletiva.
No trecho “Ele fez uma promessa e trouxe o São Pedro, fez a ladainha e fez a
festinha... aí o povo gostou”. Observa-se que, apesar do esposo de Dona Maria ter
retomado a tradição da família da esposa ao fazer uma promessa e realizar
novamente a festa para o santo a festividade resistiu no decorrer dos anos,
principalmente, porque a comunidade envolvida se consolidou e a sustentou por meio
da devoção a São Pedro.
Maués (1995, p. 173), ao tratar sobre as festas e as imagens dos santos
comenta sobre o fato de um santo particular tornar-se de importância coletiva:
Os donos desses santos costumam rezar diante deles, oferecendo-lhes
velas, flores e fitas coloridas. Esses santos são para uso privado e seus
donos se mostram muito orgulhosos da quantidade de santos que possuem
em suas casas, desejando frequentemente aumentar seu número. Mas há
também determinados santos que, embora pertencendo a donos particulares,
assumem importância especial, por se tornarem mais “milagrosos”, ou por
serem usados em festas comunitárias.

87

Assim, é São Pedro quem ajuda a comunidade envolvida na festa: as graças,
as curas, o conforto nos corações pela perda de um ente querido são bênçãos
proporcionadas pelo santo. Tais graças são concedidas, especialmente, por conta da
fé dos devotos e da celebração anual de sua festa. No próximo capítulo, ao falar sobre
os saberes religiosos, tratarei com mais detalhes sobre essa relação de afetividade
das pessoas com seus santos de devoção.
O salão onde a festividade ocorre é pequeno e simples e esteticamente
enfeitado com bandeirinhas coloridas, comum a todas as festas de santos no decorrer
do mês de junho. O santo fica em cima de uma mesa ornamentado com flores de
plástico de várias cores. Também há sempre uma vela acesa próximo da imagem,
como se pode verificar na foto a seguir.
Figura 12: Primeiro dia da Festividade de São Pedro.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019.

Durante a festividade também há diversos rituais comuns às festas de santos:
o levantamento do Mastro, as tradicionais ladainhas capituladas em latim, o jantar
após a reza cantada, a derrubada do mastro, a procissão e a festa dançante no último
dia de festividade. Na fotografia abaixo é possível visualizar o momento do
levantamento do mastro em frente ao salão, que fica ao lado da casa de Dona Maria.
A imagem de São Pedro está nas mãos de uma das promesseiras e os devotos em
volta cantam o hino do santo.
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Figura 13: Levantamento do mastro da Festividade de São Pedro.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019.

Nessa festa, há também a tradição da escolha dos juízes e dos mordomos.
Charles Wagley, ao descrever como as festas de santos eram organizadas em Itá
(Gurupá/Pará) mostra que:
Embora constitua responsabilidade da irmandade inteira, escolhem-se todos
os anos aqueles de seus membros que atuarão como juízes e mordomos e
que deverão encarregar-se das despesas e responsabilizar-se pelas diversas
comemorações. Cada fase dos festejos tem seus juízes e mordomos, em
número de dois - um homem e uma mulher, geralmente um casal. O casal
responsável pelo primeiro dia, em que é erguido um enorme mastro votivo, é
conhecido como juízes de mastro. Os juízes da festa são responsáveis pelas
comemorações das vésperas do dia do santo. Os mordomos, também
conhecidos como noiteiros, organizam as atividades e as despesas dos dias
que medeiam entre a ereção do mastro e o próprio dia do santo (WAGLEY,
1957, p. 261).

Assim como na Festividade do Gloriosos Espírito Santo, na Festividade de São
Pedro as comidas distribuídas nas noites são também doações feitas pelos noitários.
Os mordomos e juízes, no entanto, não são os mesmos que os noitários. Geralmente,
os noitários são pessoas ou famílias que iniciaram o patrocínio por meio de uma
promessa e fazem isso todos os anos. Mas não é algo fechado, novos patrocínios vão
surgindo para além dos tradicionais.
Em se tratando especificamente do ritual da ladainha, nesta festa ele ocorre de
maneira capitulada. Algo que merece destaque é a distribuição da letra da ladainha
no momento da execução da mesma. Durante as noites Dona Maria entregava aos
presentes a letra da oração para que acompanhassem o ritual, e quem sabe assim
pudesse surgir novos rezadores habilitados.
Na imagem abaixo, visualiza-se a cópia da ladainha nas mãos da menina de
blusa cor de rosa, que acompanhou a oração e respondeu nos momentos destinados
às pegadeiras de ladainha. Além disso, verifica-se também nessa imagem os
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rezadores de ladainha dispostos na frente da imagem do Santo. Seu Libório, o
capitulante, encontra-se no centro com seu caderno, contendo há a letra da oração.
Figura 14: Ladainha no último dia da Festividade de São Pedro.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019.

É perceptível que os seis rezadores homens estão em um lugar de destaque,
pois nesse dia quem capitulou a ladainha foi Seu Librório, mas nem sempre é assim.
Dona Maria contou que, antigamente, somente os homens capitulavam a ladainha e
para às mulheres era destinado o papel apenas de responder. Contudo, na sua
experiência como pegadeira de ladainha Dona Maria conta que aprendeu a capitular
por necessidade. Isso aconteceu porque em alguns momentos, nos quais o
capitulante convidado não podia comparecer ela é quem capitulava a ladainha. No
primeiro dia da festividade de São Pedro presenciei uma situação como essa. Seu
Libório não pôde comparecer, então, Dona Maria tomou frente e capitulou a oração,
como é possível visualizar na fotografia baixo.
Figura 15: Ladainha no primeiro dia da Festividade de São Pedro.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019.

Trata-se, portanto, de uma mudança na tradição. Afinal, “a tradição é um
elemento vital da cultura, mas ela tem pouco a ver com a mera persistência das velhas
formas” (HALL, 2006, p. 243). As pessoas, então, buscam maneiras de reinventar a
tradição.
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Após a performance da ladainha as pessoas que haviam recebido a letra da
oração devolveram as cópias para Dona Maria e sentaram para aguardar o lanche.
Enquanto isso, algumas pessoas conversavam, outras foram dançar.
Os lanches servidos nas noites de ladainha geralmente eram bolo de macaxeira
ou de milho com suco ou mingau de milho. No último dia, o lanche é substituído por
um jantar. Na ocasião em que presenciei o jantar servido, havia arroz, macarrão,
farofa e frango cozido. Enquanto jantavam o salão já era embalado pelo som do
teclado e seresta, ou seja, iniciava a parte da festa dançante, como é possível
visualizar a seguir.
Figura 16: Encerramento da Festividade de São Pedro.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019.

Assim, ao longo dos anos a tradição da Festividade do Divino e da Festividade
de São Pedro vem se mantendo e se reinventando. A respeito disso, Pacheco (2009)
comenta que essas festas persistem na cidade de Breves por conta dos devotos e de
sua familiaridade com os santos:
Diante desses esforços, festas e santos persistem em serem realizadas na
urbe brevense, reafirmando rituais de um catolicismo doméstico e
comunitário. Mobilizam e reconfiguram uma teia de relações afetivas, muitas
vezes rompida pela migração no circuito floresta-cidade. Aspecto
interessante é que algumas famílias, mesmo não tendo deixado de habitar o
espaço rural, pela sua familiaridade com o santo, suas gentes e suas festas,
atravessam para o ambiente urbano na intenção de não deixar enfraquecer
laços de amizade e identificações com aqueles códigos de religiosidade
popular (PACHECO, 2009, p. 211-212).

A partir da descrição dos contextos em que as ladainhas são rezadas,
compreende-se que se trata, portanto, de espaços educativos perpassados por
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diversos saberes, transmitidos por meio da oralidade, de pai para filho ou dos mais
velhos para os mais jovens. Tal compreensão só foi possível por meio das memórias
rememoradas pelos rezadores, as quais revelam que o costume de rezar ladainhas
vem se mantendo e ao mesmo tempo se transformando e resistindo em Breves. Em
face aos novos costumes que vão se impondo com o tempo é importante destacar
que “a estrutura de garantia da memória e do saber do religioso popular é frágil,
porque ela depende inteiramente da atividade contínua de suas redes sociais e
especializadas de controle e docência” (BRANDÃO, 2007b, p. 308). No caso das
ladainhas, os rezadores e rezadoras temem que essa rede esteja ameaçada em
virtude do desinteresse dos mais jovens.
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4 “BASTA TU OBSERVAR QUE TU APRENDES”: EDUCAÇÃO E SABERES DAS
LADAINHAS
Na passagem das gerações humanas, a contribuição de
cada uma para a cognoscibilidade da seguinte não se dá
pela entrega de um corpo de informação desincorporada
e contexto independente, mas pela criação, através de
suas atividades, de contextos ambientais dentro dos quais
as sucessoras desenvolvem suas próprias habilidades
incorporadas de percepção e ação.
INGOLD

Como já mencionado ao longo do texto, esta pesquisa se baseou em um
conceito amplo de educação. Conforme enfatiza Severo (2018, p. 5), o termo
educação não se restringe somente a escolarização, isso porque denomina “um
processo global de formação humana através da inserção dos sujeitos na cultura a
partir de mediações exercidas por agentes e dispositivos em contextos variados”. O
autor enfatiza também que “a Pedagogia tem como objeto a educação como formação
humana e não somente à formação escolar”. Assim, a Educação não escolar,
se relaciona com conceitos correntes no campo da Pedagogia que
expressam um significado ampliado para a formação humana com base em
processos de ensino e aprendizagem diversificados, complexos, dinâmicos e
interconectados em espaços e tempos distintos da Instituição Escolar
(SEVERO, 2018, p. 6).

Nesse sentido, a educação ocorre para além da escola, conforme visto no
capítulo anterior, onde casas e barracões funcionam como espaços educativos, com
formas múltiplas de aprender envolvendo a experiência, oralidade, memória e
atenção.
Após as observações e entrevistas realizadas em campo compreendi que o
processo educativo na ladainha se dá por meio de algumas dimensões: Educação
intergeracional, Processo ritual, Processo vivencial, Educação da atenção, Vontade;
oralidade, memória e escrita (uso dos cadernos e cópias). No decorrer deste capítulo
trato desses aspectos de maneira detalhada e, por fim, destaco os saberes musicais,
religiosos e poéticos que perpassam pela prática educativa das ladainhas.

93

4.1 “Aprendeu como nós, através da convivência”: uma educação
intergeracional, ritualística e vivencial
Eu aprendi ouvindo e eu acredito que é assim que
acontece, devido a convivência. Foi assim que nós
aprendemos: ouvindo. Geralmente no interior, de
onde vem os rezadores, e os rezadores antigos
tinham as esposas e as filhas que respondiam as
ladainhas. E nós aprendemos assim, então, é coisa
de família mesmo, de vizinho, de zona rural, que vai
passando de um pro outro, não tem assim uma
escola. É convivência mesmo, e participação.
Dona Enilda

Os rezadores ao comentarem sobre como aprenderam a rezar ladainha,
explicam com muita tranquilidade que a aprendizagem se deu: “através da
convivência”, “ouvindo os mais velhos e fazendo”, “indo nas rezas”, “vendo os meus
pais e os outros rezadores”, “por minha conta mesmo”, “a gente ia vendo e decorando
tudo”. Os mestres dos rezadores iniciantes são seus pais, parentes próximos e/ou
outros rezadores habilitados. Isso se assemelha ao que ocorre na África tradicional,
onde a oralidade é fundamental e “o apego religioso ao patrimônio transmitido
exprime-se em frases como: ‘Aprendi com meu Mestre’, ‘Aprendi com meu pai’, ‘Foi o
que suguei no seio de minha mãe’ (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 174).
Seu Janjão explicou que o rezador habilitado é aquele detentor dos
conhecimentos necessários para rezar a ladainha sendo reconhecido pela
comunidade e convidado para rezar nas casas e festividades. Assim, ao observar o
rezador experiente, o aprendiz vai assimilando os conhecimentos necessários para,
enfim, poder atuar no ritual como um rezador reconhecido pela comunidade.
O quadro abaixo mostra de maneira sintetizada os mestres responsáveis pela
aprendizagem dos sujeitos desta pesquisa:
Quadro 2 – Mestres dos Rezadores
Rezador
Aprendeu com os
pais
Seu Janjão
Dona Dora
Seu Antônio Carlos
Dona Rosilda
Dona Enilda
Dona Élida
Dona Leonita
Seu Libório

Aprendeu com algum rezador que não é da sua
família
X

X
X
X
X
X
X
X
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Seu Dico
Seu Samuca
Dona Nailza
Dona Maria

X
X
X
X

No quadro acima é possível observar que a metade dos rezadores
entrevistados aprendeu por influência dos pais, algo muito comum no tempo em que
os mesmos eram crianças. Essa aprendizagem ocorria quando os pais levavam os
filhos para as ladainhas em que eram convidados para rezar. Tal costume, havia sido
passado a partir das gerações mais antigas das famílias. Dessa maneira, eles
aprenderam muito cedo, por volta dos 10 anos de idade ou até mais novos.
Dona Nailza, ao contar como começou a cantar ladainha revela não saber dizer
quantos anos tinha quando aprendeu: “Desde que eu me entendi que eu vi eles
rezando [seus pais] e eu ajudava. Sempre acompanhei eles, desde quando eu me
entendi” (Entrevista, 21 jul. 2018). Portanto, o processo de aprendizagem se deu de
maneira natural e sem uma intencionalidade.
Já os rezadores que tiveram o processo de aprendizagem mediados por
pessoas que não eram de suas famílias, diferentemente daqueles ensinados pelos
pais, aprenderam a rezar quando já eram adultos. De acordo com eles, o processo de
ensino se deu quando eles já tinham mais de 30 anos de idade. Desses, apenas Seu
Libório aprendeu na sua juventude, por volta dos seus 18 anos de idade. Segundo
eles, ao se interessarem em aprender a capitular a ladainha, procuraram treinar com
rezadores experientes. Apesar de ter a intencionalidade, pelo fato de irem em busca
de adquirir os conhecimentos, a aprendizagem se deu da mesma maneira como
ocorreu com os que aprenderam quando criança, ou seja, por meio da atenção e da
observação.
Seu Samuca conta que o seu pai era rezador de ladainha e rezava em vários
lugares. No entanto, durante o pai estar vivo ele não se interessou em aprender a
rezar. Mas, ao falecer seu pai deixou para ele uma cópia da letra da ladainha e a partir
dessa cópia ele procurou um senhor que sabia capitular e pediu que lhe ensinasse. O
rezador, muito prestativo, o ensinou através das ladainhas que ia realizar pelas casas
de particulares. Segundo sua narrativa:
O meu pai era rezador e eu gostava de escutar a reza. Essa parte que as
mulheres fazem, que as mulheres respondem, isso que eu gostava de
escutar. Quando meu pai morreu ele deixou uma cópia de reza.... Eu peguei
a cópia e guardei. Em 60 eu fui pra Corcovado, já casado, casei em 58... tinha
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um homem lá que ajudava a rezar, ai eu disse para ele que eu tinha a cópia,
eu mostrei a cópia pra ele. Ai ele ‘rapaz, por aqui dá pra ti fazer’, aí nós
comecemo, aí foi, foi, foi e eu passei a tirar ladainha. Passei a rezar, rezar,
rezar. Desde 60 que eu rezo (Entrevista, 15 jul. 2018).

Dessa maneira, o rezador experiente ia capitulando e Seu Samuca ia
observando, ouvindo, prestando atenção e fazendo igual. Quando já sabia rezar
sozinho, passou a ser convidado para capitular nas ladainhas. E até hoje reza pelas
casas e festividades, sendo reconhecido e prestigiado como um rezador habilitado.
Trata-se, portanto, de um processo educativo que se dá dentro da própria
ritualística. McLaren (1992), ao tratar os rituais na escola, explica que estes são
transmissores de códigos culturais, informações cognitivas e gestuais que moldam as
percepções e compreensões dos estudantes. Isso permite a “encarnação de
símbolos”, “metáforas e paradigmas”, que capacitam “os atores sociais a demarcar,
negociar e articular sua existência fenomenológica como seres sociais, culturais e
morais” (MCLAREN, 1992, p. 88). Nesse mesmo sentido, Brandão (2010), explica que
os rituais são meios em que as pessoas aprendem o seu próprio modo de ser:
De alguma coisa que não é nem a identidade e nem sequer a ética de um
povo, mas seus ethos: algo que inscreve na cultura a maneira efetivamente
densa e cheia de significados através do qual um povo resolveu viver. Ritos
e festas ‘dizem alguma coisa sobre algo’ (BRANDÃO, 2010, p. 28).

Dessa maneira, “enquanto sistemas culturalmente construídos de comunicação
simbólica, os ritos deixam de ser apenas a ação que corresponde a (ou deriva de) um
sistema de ideias, resultando que eles se tornam bons para pensar e bons para agir”
(PEIRANO, 2002, p. 26-7).
Mota Neto (2008), ao analisar as práticas educativas cotidianas de um terreiro
do Tambor de Mina, explica que os saberes rituais não estão registrados de forma
escrita, posto que são apreendidos pelos sujeitos “no tempo mesmo em que são
vivenciados pela prática ritual. Assim, cabe aos iniciantes observar a atitude dos mais
experientes e, quando permitido, participar e repetir a performance observada” (MOTA
NETO, 2008, p. 149).
Os saberes que circulam nas ladainhas também são aprendidos dessa
maneira. Ou seja, não são ensinados em momentos isolados da vida, ao contrário,
eles são compartilhados pela vivência. Essa característica distingue a educação vivida
nas ladainhas de outros modelos de educação, inclusive de modelos não-escolares,
como por exemplo, no já mencionado Tambor de Mina estudado por Mota Neto
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(2008). De acordo com o autor, apesar de parte da aprendizagem acontecer
espontaneamente ao longo da experiência ritual, há também um momento destinado
ao compartilhamento de certos saberes.
Há no terreiro, no entanto, uma modalidade de educação denominada
‘sessão de desenvolvimento’, especialmente dedicada à formação
mediúnica, realizada normalmente uma vez por mês, em uma data
combinada entre os membros da casa. Essas sessões costumam enfatizar
aspectos sobre a atuação religiosa dos médiuns, destacando-se, por isso,
aprendizagens acerca da forma correta de cantar as doutrinas, dançá-las e
movimentar-se no ritual, a melhor maneira de aproximar-se dos encantados
e incorporá-los, o que deve ser feito cada vez mais com desenvoltura e
facilidade, sem sacrifício nem dor (MOTA NETO, 2008, p. 160).

Na educação das ladainhas, contudo, como foi possível verificar em campo,
não existem momentos específicos dedicados a aprendizagem, em que os mais
experientes explicam para os aprendizes como realizar determinadas tarefas do ritual,
pois tudo se dá por meio da observação atenta do aprendiz. Assim, curiosidade,
paciência e atenção são primordiais para a concretização do processo de
aprendizagem.

4.1.2 “Tu fica observando como é que é a nossa voz”: uma educação da
atenção
A educação no ritual das ladainhas compreende uma maneira de aprender que
se dá, especialmente, por meio da observação e da mimese. Ao tratar sobre processo
de aprendizagem cultural, por meio de mimese, Wulf (2016) explica que os seres
humanos têm habilidade para aprender por mimetismo:
Estudos recentes sobre primatas mostram que o homem é, de longe, o mais
habilitado para aprender por mimetismo. Aristóteles já considerava que a
aptidão para a aprendizagem cultural e o prazer de a isso se dedicar
constituíam um dom próprio da espécie humana. Essas aptidões miméticas
permitem à criança, na primeira infância, participar da produção e dos
processos culturais da sociedade. Na primeira infância, a criança assimila as
produções materiais e simbólicas de sua comunidade cultural, as quais,
conservadas dessa maneira, são transmitidas à geração seguinte. Em ampla
medida, a aprendizagem cultural é aprendizagem mimética, essencial em
inúmeros processos de formação e de auto formação. Ela se estende ao
outro, à comunidade social e aos bens culturais, cuja vitalidade é garantida
por ela (WULF, 2016, p. 553).

O autor comenta que aprender por mimetismo se fundamenta no corpo e nos
sentidos e “permite a aprendizagem de imagens, de esquemas, de movimentos
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pertencentes à esfera da ação prática”, além de se realizar, em grande parte, de
maneira inconsciente (WULF, 2016, p. 553).
Ao analisar e refletir sobre tal procedimento, no qual a aprendizagem se dá por
meio da observação, compreende-se que a maneira como os rezadores aprendem a
ladainha, está diretamente ligada ao que Ingold (2010) define como educação da
atenção. Segundo o autor, “no crescimento do conhecimento humano, a contribuição
que cada geração dá à seguinte não é um suprimento acumulado de representações,
mas uma educação da atenção” (INGOLD, 2010, p. 7).
Para o autor, “mostrar alguma coisa a alguém é fazer esta coisa se tornar
presente para esta pessoa, de modo que ela possa apreendê-la diretamente, seja
olhando, ouvindo ou sentindo”. Aquele que ensina, cria situações para que o iniciante
seja instruído “a cuidar especialmente deste ou daquele aspecto do que pode ser
visto, tocado ou ouvido, para poder assim ‘pegar o jeito’ da coisa. Aprender, neste
sentido, é equivalente a uma ‘educação da atenção’” (INGOLD, 2010, p. 21).
Na fotografia a seguir, há duas crianças sentadas que observam e escutam
atentamente o ritual. A menina está lendo a cópia da ladainha enquanto o menino
também está com a cópia, mas no momento encontra-se observando atentamente o
ritual.
Figura 17: Ladainha na Festividade do Glorioso Espírito Santo.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019.

Dessa maneira, compreende-se que aquele que aprende os saberes da
ladainha é “sujeito da experiência”, o qual “não se define por sua atividade, mas por
sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura”
(BONDÍA, 2002, p. 24). A passividade não implica em alguém que não é ativo, mas
“uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como
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uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma
abertura essencial” (BONDÍA, 2002, p. 24).
A passividade, a abertura e a atenção descrita por Bondía, é perceptível em
vários momentos das falas dos rezadores ao narrarem como aprenderam e como já
ensinaram outras pessoas a rezarem a ladainha. Dona Enilda descreve a
aprendizagem do ritual como algo que se constitui na convivência, ou seja, no
cotidiano. Ao comentar, especificamente, como ela começou a rezar, explica que ela
e a irmã, quando crianças, ouviam e aprendiam: “Foi ouvindo os meus pais e outros
rezadores, que tinha muito rezador antes” (Entrevista, 03 jun. 2018).
Assim, para aprender a cantar a ladainha como explicou Seu Libório, “tu vai na
ladainha e tu fica observando como é que é a nossa voz”. (Entrevista, 15 jul. 2018).
Conclui-se, portanto, que o processo educativo envolvendo as ladainhas ocorre de
modo semelhante ao que Medaets (2011, p. 10) descreveu ao analisar as práticas de
transmissão e aprendizagem de saberes na região do baixo-tapajós, nas quais, “os
saberes não são ditos, informados, mas sim vividos, mesmo que através da
observação. É através da experiência continuada, em primeiro lugar como observador
ativo [...] e, em seguida como praticante cada vez mais experimentado” que a
educação acontece.
Segundo a autora, “nas práticas de transmissão e de aprendizagem no baixo
Tapajós, não se escuta ‘vem aqui que eu te explico’, ‘é errando que se aprende’ ou
‘continue tentando que você vai conseguir’. Aqui a frase é: ‘Tu garante?’” (MEDAETS,
2011, p. 10). Assim, o jovem ou a criança ao observar os mais velhos vai adquirindo
conhecimentos através do olhar atento até conseguir realizar a tarefa sozinho, sem
que haja alguém propriamente “ensinando”.
Essa forma de aprender com a experiência requer, contudo, muita atenção.
Bondía (2002, p. 24), adverte o quanto a experiência nos tempos de hoje, em plena
era da informação, é quase impossível. Isso porque, para ter experiência é
imprescindível um exercício que quase não se faz atualmente, ou seja, “parar para
olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes”.
Portanto, segundo o autor, é necessário “abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre
o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do
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encontro” (BONDÍA, 2002, p. 24). Tal característica está ligada ao modo pelo qual os
rezadores aprenderam e ensinam suas práticas no ritual da ladainha, em que se
escuta, se observa sem pressa, contemplando e se abrindo para que a experiência
toque e transforme. A experiência, como aponta Bondía é aquilo que nos toca, que
nos afeta e para tanto é necessária a sensibilidade, abertura e vontade daquele que
se propõe a aprender.

4.1.3 “Eu tinha vontade, achava bonito”: Educação e vontade
Ao serem questionados acerca do que é necessário se ter para aprender a
rezar ladainhas, os rezadores destacam a vontade como elemento primordial. Seu
Samuca afirma que “vai da vontade da pessoa. Se a pessoa não tem vontade não
aprende” (Entrevista, 15 jul. 2018). Seu Libório, ao versar sobre o assunto, enfatiza a
relevância do interesse para que a aprendizagem ocorra. Para ele, se a pessoa está
interessada a aprender basta ela ir nas ladainhas para instruir-se: “é assim, no caso
como tu já viste, tu observa como é que nós faz, tu tem que prestar atenção na voz
também [...] observa como é que faz até que tu vai pegando o ritmo, vai, vai...
(Entrevista, 15 jul. 2018).
A vontade e o interesse como dimensões do processo educativo das ladainhas
têm correlação direta com o modelo de educação pela atenção. Ingold (2015), por
meio de uma metáfora, descreve dois modelos de educação, se utilizando das figuras
do dédalo e do labirinto. O primeiro, segundo o autor, é o modelo de educação mais
utilizado nas escolas, em que o objetivo é levar para dentro do aprendiz regras e
representações. O segundo, por sua vez, trata-se da educação da atenção, na qual a
pessoa aprende por meio da sua própria experiência. Para o autor:
Entre navegar no dédalo e vagar no labirinto está toda a diferença entre os
dois sentidos de educação com os quais comecei este texto: por um lado, a
indução (trazer para dentro) do aprendiz às regras e representações, ou aos
‘mundos intencionais’ de uma cultura; por outro, a ex-dução (levar para fora)
do aprendiz no próprio mundo, conforme ele se lhe apresenta através da
experiência. Decerto, não há nada de novo ou radical em sugerir que o
conhecimento é relativo ao seu ambiente cultural. Que cada mundo não é
mais que uma visão de mundo, e que essas perspectivas ou interpretações
são múltiplas e possivelmente conflitantes (INGOLD, 2015, p. 27).

Ingold (2015) esclarece que no dédalo tudo se dá de maneira intencional. Ou
seja, “há uma mente trabalhando, operando a partir de dentro do ator, conduzindo-o
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para um propósito e direção que estão além das leis físicas do movimento”. Dessa
forma, os aprendizes “não fazem ideia de para onde estão indo, e são incapazes de
deliberar se desejam ir para uma direção ou outra” (INGOLD, 2015, p. 25).
Ao contrário do dédalo, para caminhar pelo labirinto é necessário ter muita
atenção para seguir a trilha. “A educação que segue a linha do labirinto não oferece
aos pupilos pontos de partida ou posições” (INGOLD, 2015, p. 21). Como já
evidenciado, no processo educativo das ladainhas é exigido dos aprendizes muita
atenção e essa característica é consequência do interesse em aprender. O que se
aprende pode ser tal qual se viu, ou pode variar a partir daquilo que o sujeito assimilou.
Há variações, portanto, nas formas de se rezar ladainhas dentro de uma mesma
comunidade.
As duas Festividades observadas nesta pesquisa, por exemplo, ocorrem no
mesmo bairro. Na Festividade de São Pedro, como já mencionado, rezam-se de
maneira capitulada, já na Festividade do Glorioso Espírito Santo rezam-se de forma
apenas cantada. As variações, no entanto, não param por aí, pois há mudanças até
mesmo dentro de uma mesma maneira de rezar, Seu Libório explica que ele capitula
de uma maneira, mas já viu e já cantou ladainha com rezadores também da cidade
de Breves que capitulam de outra forma. Assim, no labirinto vivenciado na
aprendizagem dos saberes perpassados pelo ritual das ladainhas o aprendiz “se
submete ao mundo e responde aos seus acenos, seguindo por onde outros já
estiveram”, ele pode escolher “seguir adiante, sem começo ou fim, abrindo caminho
no fluxo das coisas” (INGOLD, 2015, p. 34).
Dessa maneira, enfatiza-se a relevância da vontade e do interesse, citados
pelos rezadores, como uma das dimensões que perpassam o processo educativo
ritualístico das ladainhas. Tal dimensão, infelizmente, tem sido negligenciada em
muitos modelos de educação formal. Em uma sociedade regida pelos moldes
ocidentais, que prioriza, como alerta Bondía (2002), a informação em detrimento da
experiência, se abrir para uma vivência como a da aprendizagem das ladainhas exige
entrega e sensibilidade do aprendiz. Dona Élida ao descrever o que sente quando
está cantando ladainha revela que a emoção passada em sua performance é referente
a um bem que lhe preenche, posto que se entrega totalmente ao ritual.
Na educação escolar, no entanto, “estamos sempre acelerados e nada nos
acontece” (BONDÍA, 2002, p. 23). Como na escola somos ensinados por meio da
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metodologia do dédalo, conforme pontuou Ingold (2015), abrir-se para um labirinto
significa “suspender o automatismo da ação”, “cultivar a atenção e a delicadeza” e
“aprender a lentidão” (BONDÍA, 2002, p. 24). O sujeito da formação permanente e
acelerada, contudo, “não pode perder tempo”, “não pode protelar qualquer coisa, que
tem de seguir o passo veloz do que se passa”. E “por essa obsessão por seguir o
curso acelerado do tempo, este sujeito já não tem tempo (BONDÍA, 2002, p. 23).
McLaren (1992) afirma que a escola trabalha com cultura da dor. Para ele, “dor,
seja ela existencial ou física, está intimamente ligada ao encontro pedagógico”
(MCLAREN, 1992, p. 43). Todavia, a educação vivida pelas vozes que entoam esta
pesquisa não encontra suporte na cultura da dor, uma vez que se aprende pela
beleza, pela vontade, pela observação atenta, pela paixão, pela fé, assim como pela
afetividade com o santo de devoção.
Dona Nailza, emocionada, comentou com muita satisfação que sente muita
tranquilidade quando reza ladainha: “A gente sente.. A gente se sente…. aaah... sei
lá, ao modo que dá uma tranquilidade na gente” (Entrevista, 21 jul. 2018). Dona Enilda,
ao ser questionada se seus pais mandavam/pediam/convidavam ela para aprender a
rezar ladainha contou com um sorriso no rosto que não. Explicou que aprendeu
porque ela e a irmã gostavam: “Não, não. [Risos] A gente que gostava mesmo. Nossa!
Tinha muitas colegas, muitas... Todas que aprenderam, que sabem, aprenderam
assim desse jeito e a maioria foi aqui em casa” (Entrevista, 03 jun. 2018).
Seu Samuca explica que teve vontade de aprender porque via seu pai rezar e
achava bonito: “Eu tinha vontade, achava bonito, meu pai rezava e a mulherada pra
trás respondiam a ladainha. Eu achava bonito aquilo” (Entrevista, 15 jul. 2018). Assim,
observa-se que nas ladainhas, os aprendizes são movidos também pelo
encantamento, pela fé e/ou pela beleza da performance em si. Seu Antônio Carlos
descreve o ritual como algo que prende a atenção dos espectadores pois “quando as
pessoas vão elas ficam admiradas. Eles cantam ali... é meio que ser um espetáculo,
elas acham bonito” (Entrevista, 19 mai. 2018). Mas todo esse espetáculo só é possível
de ser vivido por meio da vontade de aprender. Assim, o processo envolve,
principalmente, ter o interesse para se permitir observar com atenção e escutar com
sensibilidade.

102

4.1.4 “Se aprende rezando, observando e por meio da cópia”: oralidade,
memória e escrita
Na aprendizagem ritualística das ladainhas, como já mencionado, a oralidade
e a memória são primordiais, pois o aprendiz guarda em sua memória cada detalhe
da performance e da letra da oração. Ao fazer uma análise dos estudos nos campos
linguísticos e literários me deparei com concepções que dicotomizam o oral e escrito,
posto que, a tradição oral, em contraste com a escrita acaba, equivocadamente, sendo
deixada em segundo plano. Muitos estudos mostram, no entanto, que ambas não
possuem características tão opostas e, portanto, nenhuma pode ser considerada
superior ou inferior em relação à outra. Nesse sentido, Zumthor (2010) explica que a
oralidade não significa analfabetismo e “é inútil julgar a oralidade de modo negativo,
realçando-lhe os traços que contrastam com a escritura” (ZUMTHOR, 2010, p. 24)
Como se sabe, em muitas culturas a tradição oral ocupa lugar de destaque.
Hampaté Bá (2010), ao enfatizar a relevância da tradição oral para a cultura africana,
mostra que ela é a grande escala da vida. Isso porque, “ela é ao mesmo tempo
religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e
recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite remontar à Unidade
primordial” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 169).
Observa-se que nas ladainhas a tradição oral também é a grande escala da
vida. O ritual só resiste há anos através da oralidade, pois sem ela não seria possível
a renovação e concretização de inúmeras ladainhas. É através da oralidade, por
exemplo, que a maior parte dos saberes é compartilhado entre os rezadores
habilitados e aprendizes. Cabe destacar, no entanto, que apesar de aprenderem por
meio da oralidade, da observação e da atenção, mesmo cantando a ladainha há
muitos anos, os rezadores ainda fazem uso da letra copiada ou digitalizada. Assim, o
caderno com a cópia serve como um recurso no processo de aprendizagem, a fim de
auxiliar na apreensão da performance, além de evitar falhas da memória.
O caderno, portanto, torna-se um recurso primordial no momento de
aprendizagem, principalmente, porque a oração é em latim e isso dificulta a
assimilação da letra. A cópia é dada pelo rezador experiente para aprendiz. Seu
Samuca ressaltou várias vezes que seu pai deixou de herança a cópia da ladainha
para ele. Seu Libório, ao falar da sua cópia, conta como recebeu a mesma de seu
mestre e a guarda há anos:
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Tinha um amigo lá onde eu morava, quem sabia capitular era só ele, aí a vez
ele tinha dois convites pra um sábado, Aí ele ia pra um e pra outro ele falhava.
Aí eu costumei a rezar com ele, aí foi, foi, foi... e eu disse ‘Marreteiro faz um
livro pra mim que eu aprendo a rezar. Quando vier um convite pra tu, eu
aprendendo, tu vai prum lado e eu vou pro outro’, aí ele escreveu. Aí eu
ajudava ele, depois ele disse ‘Hoje tu vai capitular pra mim ver se já dá pra tu
seguir’ Ai eu capitulei, capitulei... ele me ajudou, fez a segunda voz, ele disse
‘Pronto! Você já tá pronto, pode seguir a sua viagem’. E a partir de 18 anos
em diante eu formei um grupo de jovens, era só jovem, meus amigos novos
e as moças também que respondiam. Aí foi muitos anos de ladainha. Quando
eu me mudei de lá, cheguei no outro rio, rio Caruaca, descobriram que eu
rezava e eu rezei um tempão depois (Entrevista, 15 jul. 2018).

Através desse relato, é possível entender que o caderno é um recurso utilizado
para assimilar a letra da ladainha e, posteriormente, os rezadores já habilitados o
utilizam nas ladainhas para consultá-lo quando a memória falhar. Seu Libório, contou
que há muitos anos atrás a sua cópia já não estava mais com boa qualidade para
leitura. Por isso, pediu uma nova cópia para o rezador que havia lhe ensinado e dado
o primeiro livrinho com a ladainha escrita. O rezador morava em um interior distante,
motivo pelo qual a cópia demorou a chegar nas suas mãos. É como se o mestre
tivesse a posse da letra e fosse o responsável por disseminar o texto.
A foto a seguir foi retirada do segundo livrinho que o mestre de Seu Libório deu
a ele. Segundo o rezador, o livro já está velho e por isso a letra da oração encontrase um pouco apagada pois foi escrita a lápis. De tal modo, o rezador explicou que
cobriu com caneta a letra para não a perder.
Figura 18: Caderno/livrinho de Seu Libório com a letra da ladainha

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Apesar da utilização do caderno com a letra da oração, enfatiza-se que
somente a cópia não dá conta de repassar os saberes necessários para um novo
rezador capitular ou cantar a ladainha. Isto porque a forma como se reza, os saberes
inerentes a performance, são todos aprendidos através do olhar atento do principiante,
em posse da letra escrita da ladainha, isto é, por meio de uma educação da atenção,
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em que por meio da mimese o aprendiz adquire habilidade para concretização do
ritual.
Nas noites em que participei da festividade do Glorioso Espírito Santo, observei
crianças e adolescentes que, ao acompanharem os pais na festividade, encontravamse pelo salão observando as rezadoras realizarem a ladainha. Chamou-me atenção
duas meninas, que em algumas das noites, encontravam-se com uma cópia da oração
nas mãos para melhor acompanhar a reza. Em outros momentos, essas mesmas
meninas já não acompanhavam a letra, mas ficavam concentradas ao observar as
rezadoras cantarem, com seus olhares curiosos e atentos. Uma das moças é neta de
Dona Maria a qual comenta que a menina sempre vai nas ladainhas e com a utilização
da cópia acompanha o ritual e ajuda a rezar.
Na foto que segue, é possível ver uma menina sentada no meio das rezadoras,
acompanhando a reza por meio da letra escrita da oração, sugerindo a continuidade
da prática das ladainhas.
Figura 19: Ladainha na Festividade do Glorioso Espírito Santo

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Por essa imagem, visualiza-se, portanto, como se dá o processo de ensino e
aprendizagem, em que os mais novos aprendem com os mais velhos no contexto do
ritual através da oralidade e do uso das cópias. Na fotografia a seguir, há um menino
que acompanhou um pouco mais de longe o ritual. Ao observar o comportamento dele
durante a noite, verifiquei que ora ele se concentrava na letra digitada da reza, ora
prestava atenção na performance observando atentamente o ritual.
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Figura 20: Ladainha na Festividade do Glorioso Espírito Santo.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019.

Assim, escrita, oralidade e memória são elementos que dão vida ao ritual das
ladainhas, o que não é algo estranho e nem novo, afinal, “na Europa e na América do
Norte, são muitos os textos folclóricos, de origem literária comprovada e cuja
transmissão se opera, tanto pela escrita, quanto pela voz” (ZUMTHOR, 2010, p. 23).
Por meio da educação ritualística das ladainhas, caracterizada aqui como
vivencial e intergeracional, permeada pela vontade de aprender através da atenção,
diversos saberes são postos em circulação. Dentre os saberes partilhados pelos
praticantes do ritual, tanto nas capituladas quanto nas cantadas a um só coro,
destacam-se os saberes religiosos, musicais e poéticos, os quais passo a descrever
nas linhas seguintes.

4.2 “Botava uma mesa com flores, duas velas, aí todo mundo se ajoelhava”:
Saberes religiosos
Como já mencionado neste texto, apesar do controle eclesiástico vivenciado
pelos sujeitos no decorrer das suas experiências como rezadores de ladainha, bem
como do sentimento de tristeza, ocasionado pelo fato de acreditarem que o ritual
acabará em pouco tempo, verifica-se que a tradição vem sendo reinventada ao longo
dos anos e por meio dela saberes religiosos do catolicismo popular são repassados
de geração em geração. Dona Dora enfatiza que na aprendizagem do ritual das
ladainhas é necessário que o aprendiz, antes de tudo, seja católico e acredite no poder
dos santos:
Então, na ladainha a pessoa tem que ter o conhecimento e saber que nossa
Senhora existe. Porque tu sabe que pros protestantes não existe Nossa
Senhora, né? Não existe, mas para nós é claro que existe. Então, uma
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pessoa que sabe que existe Nossa Senhora Santana, existe Nossa Senhora
de Nazaré, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima
existe.... Então, a pessoa tendo esse conhecimento ele faz uma ladainha
(Entrevista, 16 mai. 2018).

Esse saber envolve, primeiramente, a crença no poder que os santos têm na
vida das pessoas. Afinal, eles são vistos como “divindades que protegem o indivíduo
e a comunidade contra os males e infortúnios. A relação entre o indivíduo e o santo
baseia-se num contrato mútuo, a promessa” (GALVÃO, 1955, p. 42). Para Dona
Leonita, o alcance da graça é obtido na promessa pelo poder do santo, mas também
por meio da fé do devoto. “Se você acredita aí você vai conseguir. E é isso que o povo
faz, eu vejo assim que eles têm uma fé muito grande, sabe? A fé do povo é muito
grande” (Entrevista, 31 mai. 2018).
Embora frequentem a igreja católica com assiduidade, os rezadores não
perderam a relação de afetividade, característica do catolicismo popular, com os seus
santos de devoção. Nas observações dos rituais realizadas ao longo da pesquisa,
percebi uma intimidade entre devoto e santo que não havia presenciado em minhas
vivências nas igrejas católicas que frequentei. Nas igrejas os santos ficam em um
lugar de destaque e encontram-se distante das pessoas. Nas ladainhas, o santo
homenageado também fica em lugar de destaque. Entretanto, as pessoas ficam mais
próximas dele, porque ele fica sempre em cima de uma mesa e os devotos ficam na
frente ou em volta.
Dona Dora, ao falar sobre suas memórias de quando era criança, descreveu
como eram as ladainhas no interior onde morava. Por meio de tais memórias, é
possível perceber como era o ambiente e a proximidade das pessoas com os santos.
Era pra Perpétuo Socorro, São Benedito... botava uma mesa com flores, duas
velas, aí todo mundo se ajoelhava. Era uma mesa menor do que essa... e
todo mundo rezando pro santo. Era uma coisa bonita, você passar numa casa
e você ver um monte de gente na porta, os vizinhos todos iam pra lá, porque
naquele tempo também não existiam tantos evangélicos (Entrevista, 16 mai.
2018).

Era um momento muito íntimo, no qual não havia distância entre devoto e
santo. Na fotografia a seguir, retirada na festividade de São Pedro em junho de 2019,
é notável que a relação de proximidade descrita nas palavras da rezadora ainda é
vivenciada atualmente.
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Figura 21: Ladainha na Festividade de São Pedro

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019.

Nos finais de todos os rituais que participei, como é visível na foto acima, as
pessoas faziam fila para se ajoelharem diante do santo, momento em que agradecem
e/ou solicitam bênçãos. Essa relação de proximidade permite, por exemplo, que um
devoto possa segurar o santo durante toda a ladainha, caso tenha feito uma promessa
cujo pagamento seja esse.
Na fotografia a seguir há uma senhora que segurou a imagem do Divino Espírito
Santo no primeiro dia de Festividade durante toda a celebração. Dona Enilda explicou
que se tratava do pagamento de uma promessa, cuja graça havia sido alcançada pela
senhora: “É promessa. Eles vêm antes aqui pra não perder o lugar, eles têm a
promessa de segurar o santo durante a ladainha, tudo é promessa” (Entrevista, 03
jun. 2018).
Figura 22: Ladainha na Festividade do Glorioso Espírito Santo

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Essa maneira de viver a fé, na qual se estabelecem laços muito íntimos com
os santos, não é vista com bons olhos pela Igreja católica. Maués (1995), ao explicar
a relação entre devoto e santo, comenta que apesar das pessoas acreditarem que os
poderes dos santos são concedidos por Deus, o milagre para o catolicismo popular é
uma ação extraordinária que advém do santo e da sua imagem.
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O milagre, na concepção popular, é uma ação extraordinária que decorre dos
poderes do santo (e de sua imagem); claro está que as pessoas acreditam,
em última análise, serem esses poderes concedidos por Deus, mas este
raramente é invocado ou mencionado. Fala-se apenas no santo ou na santa
e o próprio Deus (numa concepção erudita) é feito santo (na concepção
popular): o Menino Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, o Espírito Santo, a
Santíssima Trindade (que surgem como ‘santos’ padroeiros de diferentes
povoações) (MAUÉS, 1995, p. 356).

Pacheco (2009) mostra que o prelado marajoara, apesar de disciplinar há anos
as antigas práticas de devoção aos santos, não conseguiu acabar com essa relação
entre fiel e santo. De modo que, segundo o autor, para a igreja agostiniana a
religiosidade popular marajoara é ainda uma preocupação muito atual.
Para o bispo D. José, ‘há uma concepção falsa de que Santo Antônio, São
Sebastião, São Jorge, Nossa Senhora vai salvar uma pessoa. O lugar desses
santos é depois de Cristo’. Assim, vê a consciência católica marajoara pouco
lúcida, por ser portadora apenas de uma identidade formal, o que corrói e
enfraquece uma prática cristã autêntica. O prelado atribui à existência dos
diversos problemas nos quais a região está mergulhada, a falta de
centralidade da religiosidade vivida nos Marajós. A formação,
desenvolvimento sociológico e político para uma prática concreta de
enfrentamento aos gritantes problemas vividos pela região, acontecerá,
conforme essa perspectiva, somente quando a sociedade civil colocar Cristo
no centro de suas preocupações (PACHECO, 2009, p. 186).

Segundo o autor, para o devoto prevalece o poder do santo, pois ele é quem
resolve as questões mais imediatas, além de que “tradicionalmente desenvolveu
fortes laços afetivos que marcam profundamente suas identidades religiosas”
(PACHECO, 2009, p. 186). Apesar da igreja tentar controlar esses laços, os rezadores
de ladainhas mostram que não se importam com tais opiniões e assim resistem e
mantém sua forma de viver a fé.
Dona Élida, por exemplo, afirma com convicção que somente Deus pode julgar
se isso é certo ou errado: “Se está certo ou errado eu não sei. Deus é quem vai decidir,
mas é uma coisa que faz bem. Então, eu acredito que não esteja errado” (Entrevista,
03 jun. 2018). Dona Maria também explicou sobre essa ralação com muita
tranquilidade e enfatizou sobre a existência dos santos:
A gente sabe o que o pessoal diz assim ‘ah porque a gente adora um santo’.
Não! ‘Ah porque vocês têm um pedaço de madeira aí pra rezar’ Não! Eu acho
que não porque se você tem a foto, eu tenho a minha mãe ainda, graças a
Deus, mas o meu pai já faleceu, se eu tenho a foto do meu marido, tá ai na
parede, né. Ai como diz o ditado eu não vou tirar dali para jogar fora porque
eu sei que ele não tá mas aí, mas a foto dele tá. É a mesma coisa que um
santo, você vai e tem um santo porque aquele lá foi um dia uma pessoa como
você, quantos de nós não somos santos?! Ele não vem dizer se ele virou
Santo ou se não, mas a gente crer (Entrevista, 30 jul. 2018).
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Nesse mesmo sentido, Maués (1995) comenta que os santos são pessoas
como todos nós que viveram na terra. No entanto, se diferenciam de outros seres
humanos pelo fato de “terem passado pelo processo de santificação. Esse processo
inclui, entre outros aspectos, o ‘reforme de vida’, significando que foram pessoas
desprendidas das preocupações materiais (comida, bebida etc.) e da maldade”
(MAUÉS, 1995, p. 180).
Os saberes religiosos envolvem também o conhecimento de um repertório de
orações. Como já mencionado, durante a execução das ladainhas, além da oração
em latim, outras orações também são rezadas, como é o caso o: Pai Nosso, Ave
Maria, Salve Rainha e o Jaculatório. Sobre este último, Seu Samuca comentou que
há um Jaculatório para os santos e um outro para as santas, sendo que para estas há
os das santas virgens e os das santas que não são virgens:
Quando termina os três pai nosso reza o Jaculatório, se for rezar pra um
Santo. Pra uma Santa é aqui [apontou para o caderno o jaculatório para a
santa], pro Santo é aqui ‘oh glorioso’. Os capitulantes fala assim ‘glorioso
senhor Santo Antônio, Santo de Jesus querido...’ o Jaculatório. E pra Santa
é aqui, pra Soberana Nossa Senhora de Sant’ana: ‘Soberana Nossa Senhora
Sant’ana...’. Tem as santas virgens, a gente as vezes nem sabe quem é
virgem, porque a Virgem Maria só é uma e as santas que são virgens é tudo
ela. O jaculatório é assim ‘Oh Virgem de Nazaré, nossa mãe muito adorada
seja nossa vida seja na outra vida seja nossa advogada’. Esse daqui é do
Divino Espírito Santo [mostrou no seu caderno o jaculatório rezado para o
Divino]. Tem pras santas que não é virgem e tem para virgem e tem para o
Divino Espírito Santo também (Entrevista, 15 jul. 2018).

Essas orações encontram-se anotadas no caderno dos rezadores caipitulantes
junto com a ladainha. Nas fotografias a seguir, estão anotados o início dos jaculatórios
para os santos (foto 23) e para as santas (foto 24).
Figura 23: Caderninho de Seu Libório com o Jaculatório para os santos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.
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Figura 24: Caderninho de Seu Libório com o Jaculatório para as santas.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.

Então, além de conhecer as orações as pessoas aprendem as utilizá-las de
maneira adequada. Conforme explicita Brandão “dado que qualquer criança sabe
dizer o Pai Nosso ou a Ave-Maria, a qualidade de um bom rezador é medida por sua
capacidade de guardar ‘rezas’ na memória e saber os momentos exatos dos usos das
orações mais antigas” (BRANDÃO, 2010, p. 86).
Ao lado dos saberes religiosos aprendem-se valores como o respeito. Galvão
(1955) enfatiza que nas vivências do catolicismo popular há várias atitudes e relações
estabelecidas com os santos que são definidas por meio do respeito. São essas: “o
cumprimento das promessas, “atos como benzer-se diante da imagem” ou “dispensarlhe o melhor lugar da casa” (GALVÃO, 1955, p. 42). Todas essas atitudes são
repassadas às gerações mais novas no contexto de vivências dos rituais de ladainha
e há anos resistem ao controle eclesiástico.
É importante frisar que nas ladainhas o respeito não se dá apenas entre o
devoto com o santo. Os rezadores, como os responsáveis pela execução das
ladainhas, ganham o prestígio da comunidade. As crianças, então, aprendem desde
cedo a respeitar os rezadores, bem como os mais velhos em geral. Como indício de
prestígio e hierarquia, ao final das ladainhas os primeiros a serem servidos do jantar
são os rezadores, os demais ficam aguardando, calmamente, a vez de serem
servidos.
Aprende-se, então, na vivência religiosa das ladainhas saberes ligados à
sociabilidade que auxiliam as pessoas a viverem em comunidade de maneira
respeitosa e solidária. Cândido (2010), ao comentar sobre a migração de caipiras nas
cidades, enfatiza a força da religiosidade como importante fator de sociabilidade.
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Assim, a partilha dos alimentos nos contextos do ritual, em que nada é vendido,
mas sim dado, a forma como as comidas são adquiridas, por meio de doações,
possibilita aos mais novos a vivência comunitária pautada na solidariedade que é
muito vivenciada nos meios rurais. Isso permite uma renovação da vida, da amizade
e da troca em comunidade contradizendo “o individualismo que frequentemente se
associa à vida urbana” (DURHAN, 1978, p. 191).
Em outras palavras, essa experiência vivida no mundo rural recria uma cidade
mais comunitária, mais solidária, menos mercadológica e menos disseminadora de
práticas individualistas. Afinal, “as atividades lúdico-religiosas que exprimem, ao
mesmo tempo que reforçam a solidariedade dos grupos locais, o são, portanto antes
consequência do que causa desses grupos” (DURHAN, 1978, p. 79). Intimamente
relacionado aos saberes religiosos, na educação das ladainhas circulam também
saberes musicais.

4.3 “Tu escuta nós rezar, tu procura a tua voz imitar a nossa”: Saberes
musicais
Como a ladainha é um ritual cantado de imediato se constata que saberes
ligados a música circulam em sua vivência. Ao perguntar para os rezadores o que era
necessário para ser um bom rezador de ladainhas a maioria deles respondeu que
primeiro era preciso ter vontade, contrariando a resposta que eu imaginava que seria
dada: ser um bom cantor. Ao indagar, então, se era importante ter uma voz bonita e
afinada para se cantar ladainhas, a maioria deles me disse que isso não era preciso.
No começo não compreendia o porquê de os rezadores responderem dessa
maneira, já que ao participar dos rituais as vozes soavam maravilhosamente
harmônicas aos meus ouvidos. No decorrer das entrevistas, contudo, ao narrarem
episódios em que se mostraram exigentes com a questão da afinação e da voz,
compreendi que, para os rezadores, a formação do cantor de ladainhas pode se dá
no desenrolar do ritual.
Dessa maneira, é correto afirmar que ter uma voz boa não é pré-requisito para
se iniciar a aprendizagem do ritual. Afinal, como afirmou Seu Dico, se a voz não for
boa, se “a pessoa não suber ela aprende... não é difícil” (Entrevista, 15 jul. 2018). Para
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isso, Seu Libório explica que basta ir nas ladainhas e “tu fica orientando como é que
a nossa voz aí vai, vai... tu tem teu livro aí vai (Entrevista, 15 jul. 2018).
Brito (1999, p. 153), ao falar das cantorias coletivas e dos benditos no sertão
baiano, explica que por meio do ensino dos benditos é possível perceber as
“características e estruturas em que a linguagem oral se manifesta, se dá a ver”. O
autor acrescenta ainda que por meio dos benditos se aprende o multidimensional da
linguagem oral, principalmente, “a dimensão do tempo”, “a melodia na entonação e a
intensidade no canto”. Nas ladainhas também é por meio da oralidade que entonação,
ritmo e intensidade do canto são apreendidos.
Ao comentarem sobre os seus saberes musicais, a maioria dos rezadores
atribuiu os seus conhecimentos a um dom divino. Nas palavras de Seu Antônio Carlos,
por exemplo, seu talento é descrito como tesouro dado a ele por Deus:
É, isso é uma coisa muito antiga por isso que ela é um tesouro isso. É um
tesouro que não se deve jogar fora não, por isso que eu disse que enquanto
eu for vivo aonde me convidarem pra fazer uma ladainha eu vou fazer, se
Deus quiser! Deus me deu esse talento, esse dom (Entrevista, 19 mai. 2018).

Apesar dos rezadores atribuírem o talento para música como um dom divino,
isso não significa que as pessoas já nasçam com os saberes ou que os adquiram no
transcurso da vida, exclusivamente, por uma benção de Deus. Brandão (2010), ao
analisar os saberes dos mestres de folias, afirma que “o dom”, “a inclinação”, “a
invocação”, “o jeito” é algo natural do exercício do saber e está diretamente ligado ao
gosto. “Na verdade, uma das maneiras de demonstrar o dom é gostar de exercer
aquilo que ele aponta”. O autor acrescenta que entre os agentes de rituais do
catolicismo popular “a evidência do dom não se dá como entre magos e feiticeiros.
Como regra geral, não existe um momento de descoberta dramática da presença da
qualidade do diferente [...]. A criança que descobre o dom começa a exercê-lo”
(BRANDÃO, 2010, p. 117-18).
Acredita-se, então, que o dom mencionado pelos rezadores está ligado a
abertura para a aprendizagem conferida pela a vontade de Deus. Dessa maneira, os
rezadores ao enfatizarem que qualquer pessoa pode cantar compreendem que a
habilidade musical pode se dá no decorrer do processo, ou seja, para aprender a
cantar basta o aprendiz ter os requisitos básicos no procedimento de ensinoaprendizagem da educação nas ladainhas: vontade e paciência.
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O dom é “um caminho para o acesso e o domínio de conhecimentos técnicos,
éticos e doutrinais”. Tais saberes, “de acordo com o grau e o modo como se combinam
em cada sabedor, fazem a diferença entre um devoto comum e um devoto-artista e,
entre este último, estabelecem a diferença entre um folião comum e um folião
graduado” (BRANDÃO, 2010, p. 63).
Nas ladainhas, é perceptível que os rezadores habilitados são exigentes quanto
a seleção de outros rezadores que podem cantar ladainhas com eles. Seu Janjão, por
exemplo, descreveu um episódio ocorrido na Festividade do Divino Espírito Santo, em
que o capitulante da ladainha perguntou se alguém da comunidade gostaria de ajudar
as mulheres a responderem a oração. Então, um rapaz se disponibilizou a cantar e
“esculhambou/arrombou” com a ladainha. Na ocasião, Seu Janjão ficou muito irritado
pois, segundo ele, para cantar como um rezador habilitado “tem que saber o verso e
ter a voz boa [...]. Tem que saber o que é som, o que é nota afinada, tem que conhecer
o que é um pouco da música (Entrevista, 16 mai. 2018).
Ainda sobre a habilidade exigida no canto, Seu Libório relatou que quando
capitula ladainha há momentos no qual é necessário dar uma chamada de atenção
até nos seus companheiros - rezadores habilitados. Isso porque, quando eles “puxam”
muito a voz compromete a execução da ladainha:
Tem vez que eu me maltrato porque capitular é mesmo que ser um
instrumento, tem que afinar a voz. Eles afinam o instrumento, né? E eu tenho
que concertar a minha garganta e afinar a garganta dos outros lá, porque se
um faz de um jeito que não dá comigo, o que é que acontece? Eu forço muito
a minha garganta. As vez ele tá fazendo muito alto aqui, eu só dou uma
cutucada nele ‘olha faz mais baixo’ aí o negócio controla, porque se não
controlar não dá certo, né? Esculhamba tudo a garganta da gente, aí um fala
do jeito outro faz de outro (Entrevista, 15 jul. 2018).

Para Seu Libório, portanto, a voz é igual um instrumento e, como tal, deve ser
afinada. O rezador ressalta ainda que o capitulante é um maestro responsável por
comandar o grupo para que tudo ocorra em perfeita harmonia. Para isso, o capitulante
deve conduzir todo o grupo, conforme explica:
Tu arruma umas pessoas que controlem a voz certa, porque se não controlar,
é como eu tô te dizendo, nunca vai dá certo... um reza prum lado, fica tudo
errado, aforça a garganta. Tu tem que arrumar um grupo que seja certo pra
que não escangalhe as voz e fique fora do som, tem que... É como eu te
disse, é como um instrumento, tem que afinar, como se afina o instrumento,
se afina a voz pra dar certo. Quando eu com o Samuca rezo e mais alguns
lá, aí eu mesmo acho bonito que a voz trina... mas tem uns que tá no meio e
escangalha (Entrevista, 15 jul. 2018).
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Como já mencionado nos capítulos anteriores, em Breves há duas maneiras
de rezar ladainha: a cantada há um só coro (ou ladainha por música) e a cantada de
maneira capitulada. Dona Élida explica que nas ladainhas cantadas, na maioria das
vezes, há a presença de duas vozes. Sua irmã Enilda contou que: “inclusive nós
fizemos em alguns momentos tem até três vozes. Eu lembro que minha mãe tinha um
agudo bem forte, ela gostava de fazer a terceira voz... A minha mãe cantava muito”
(Entrevista, 03 jun. 2018).
Nessas ladainhas não há a presença de instrumentos musicais. Dona Élida,
entretanto, comenta sobre sua vontade de aprender a tocar um instrumento para
acompanhar a ladainha:
Inclusive têm vários tons, várias toadas... eu comprei um violão pra mim
aprender, tá lá guardado. Tá lá guardado, eu disse que eu tinha vontade de
aprender duas coisas, ou violão ou teclado pra mim rezar essa ladainha.
Nenhumas das duas eu aprendi, eu não sei se Deus vai me permitir, mas eu
tenho muita vontade, sabe? E, aí eu disse que paro ano, até isso eu vou
mudar, eu não vou mudar a ladainha nada, mas eu quero que seja
acompanhada (Entrevista, 03 jun. 2018).

Nessa fala, como em outras, é perceptível como os rezadores são dedicados
ao que fazem e compreendem que a aprendizagem é um processo constante que se
dá ao longo da vida. Outra coisa que também se verifica nessa fala de Dona Élida é
que eles entendem que a tradição não é algo petrificado, ou seja, o ritual está aberto
a mudanças e adaptações até mesmo para os rezadores mais antigos.
Na ladainha capitulada, por sua vez, os rezadores revelam existir maneiras
diferentes de cantar. Seu Samuca, ao ser questionado sobre o funcionamento do ritual
explica que antigamente eram cinco homens que ficavam à frente do ritual. Quanto à
quantidade de mulheres para responder, afirma que nunca teve um número exato
estipulado:
Tendo uma pra responder o resto leva tudinho. Agora pro homem... agora
que nós temo rezando diferente. Mas eu rezei muito assim, eu era o primeiro,
tinha um do lado daqui que era o baixo, tem o segundo, que faz a segunda,
e tem o alto e tem o contralto, esses dois aqui faz voz fina, o alto e o contralto.
Sai uma ladainha que é uma beleza. Só que o pessoal foram perdendo esse
aí. Não tem quem faz o baixo... agora a gente tem rezado assim, se tiver
quatro é só a voz. Ainda mais quando não tem quem faça a segunda, quando
tem é só o Libório que faz. O Joaquim que fazia não tá rezando, tá muito
doente. Quando o Libório não tá fica só uma voz, dos quatro (Entrevista, 15
jul. 2018).
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Seu Libório explicou que “o contrabaixo faz a voz grossa, tem um segundo que
faz mais baixo que eu, a minha voz, e lá no fim tem um contra alto que grita”
(Entrevista, 15 jul. 2018). Todos esses saberes musicais foram apreendidos nas suas
vivências de rezador. Dona Rosilda comenta que a ladainha pode ser rezada por
quatro rezadores, além das mulheres que respondem “são quatro componentes, mas
fica lindo uma reza assim” (Entrevista, 19 mai. 2018).
Até entre os rezadores contemporâneos há estilos diferentes de se capitular.
Seu Dico, por exemplo, comentou que não gosta de cantar com alguns rezadores
porque “eles têm uma diferença de rezar, tem outra entoada. Eu já tô acostumado
com o Samuca” Isso porque “tem uns que atrapalha o outro. Quando a gente tá
terminando aqui o outro tá começando, aí eu fico reclamando ‘olha! por isso que eu
não gosto de rezar com fulano, fulano, fulano’” (Entrevista, 14 jul. 2018). Assim, ao
comentarem que a tradição está acabando acredita-se que eles se referem a forma
como eles aprenderam a rezar.
Sobre instrumentos musicais, atualmente, somente Seu Janjão tem o saber de
acompanhar as ladainhas. Mas, há alguns anos ele não toca mais por questões de
saúde. Sobre a aprendizagem, ela se ocorre da mesma maneira que se dá no canto:
observando e praticando. O rezador, que é autodidata, explica que para tocar um
instrumento basta ter um que a pessoa aprende, não precisa fazer aulas, basta querer
aprender e se dedicar.
Ao longo da pesquisa em campo os saberes musicais dos rezadores e
rezadoras se manifestaram na prática e nas narrativas descritas por eles. Em se
tratando das falas dos entrevistados, é interessante que ao comentarem sobre
conhecimentos musicais eles misturam a linguagem “técnica” da música com a
linguagem do cotidiano. Assim, ao falarem sobre música usam termos como alto,
contralto e tenor, por exemplo, mas para explicar que alguém cantou desafinado eles
usam palavras como: “escangalhou”, “arrombou” e “esculhambou”. Isso ocorre porque
aprende-se a “cultura popular oral não como algo pronto, ou como um ‘dado’, mas
como manifestações que se evidenciam nas experiências de vida e são memorizadas
no confronto com expressões de uma cultura erudita letrada (BRITO, 1999, p. 212).
Destaca-se, então, a importância dos conhecimentos musicais para a
ritualística das ladainhas, oriundos da própria experiência dos rezadores, visto que os
mesmos nunca tiveram aulas formais de música. Sobre saberes da experiência,
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conforme Albuquerque (2016, p. 33-4), eles se expressam em lugares como
“mercados, feiras, quintais, santuários, praças, e demais espaços onde se constrói
subjetividades”. Sendo que os mesmos “englobam os rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, da ludicidade, das diversas formas de
expressão artísticas (literária, musical, cênica, visual) e de tantas outras práticas da
vida social”.
Nessa mesma perspectiva, Brandão (2010, p. 63) afirma que “um mestre de
Folia não precisa ser alfabetizado, nem precisa possuir conhecimentos teóricos de
música ou de poética”. Tais saberes, acrescenta o autor, são oriundos da cultura do
lugar. Na ladainha não é diferente, os conhecimentos musicais são aprendidos na
vivência dos rituais. Os saberes que circulam nas ladainhas, ligados a arte, no entanto,
não param por aí pois, em meio aos rituais, conhecimentos poéticos também são
compartilhados.

4.4 “Eu já tenho em memória”: Saberes poéticos
Os saberes poéticos compreendem conhecimentos relacionados a execução
da performance do ritual. Diferente dos outros saberes descritos até aqui, em que há
a presença predominante das vozes dos rezadores, a análise desse saber se
fundamenta nas minhas próprias observações em campo.
Em poesia oral “a performance é a ação complexa pela qual uma mensagem
poética é simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida” (ZUMTHOR, 2010,
p. 31). Segundo Zumthor (2010) a performance é a única forma de comunicação
poética. Contudo, cabe aqui um questionamento: em que a poesia se relaciona com
as ladainhas? O fato é que “entre um ‘ritual’ no sentido religioso estrito e um poema
oral poderíamos avançar, dizendo que a diferença é apenas de presença ou ausência
do sagrado” (ZUMTHOR, 2007, p. 45). Desse modo, é correto afirmar que os
rezadores de ladainhas são poetas da voz, uma vez que o “poeta subentende vários
papéis, seja tratando-se de compor um texto ou de dizê-lo” (ZUMTHOR, 2010, p. 234).
Segundo Fernandes et al. (2012), a primeira interconexão entre poesia,
oralidade e religiosidade tem a ver com a dupla dimensão da religiosidade. A fim de
demonstrar sua existência, o autor comenta que Durkhein acredita que o fenômeno
religioso é constituído de conceitos e práticas, ou seja, concepções espontâneas e
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teologias, ritos e performances. Para o autor “temos uma tendência a valorizar a
produção de conceitos religiosos, especialmente quando assumem uma forma
sistemática e escrita. Por outro lado, tendemos a desprezar suas expressões orais,
ritualísticas e performáticas” (FERNANDES et al., 2012, p. 10).
Ao comentar sobre a aprendizagem no ritual das ladainhas Dona Élida explicou
que aprender a cantar ladainha, “é igual como aprender qualquer uma cena de teatro”
(Entrevista, 03 jun. 2018). A partir das palavras da rezadora, então, compreende-se
que a performance do ritual se dá para além da voz, assim, tanto a audição, quanto a
visão atenta se tornam primordiais, isso porque além da voz as expressões faciais e
corporais devem ser observadas pelos aprendizes.
Zumthor (2010, p. 217) lembra que “a oralidade não se reduz à ação da voz.
Expansão do corpo, embora não o esgote. A oralidade implica tudo o que, em nós, se
endereça ao outro: seja um gesto mudo, um olhar”. Nesse mesmo sentido, Antonacci
(2001), ao estudar sobre as práticas de linguagem em cordéis, afirma que a produção
do discurso se baseia no vocal e no gestual, nos sentidos e nas sensibilidades. Tal
discurso é interiorizado “na memória corporal” e “adquirem expressão na performance
de quem narra e de quem escuta”. Assim, “nas formas poéticas orais é o corpo que
fala, não só porque a voz emana do corpo, que emite sons, ritmos, sinais, pulsações,
mas porque a memória oral faz do corpo o seu suporte” (ANTONACCI, 2001, p. 128).
Os rezadores, então, ao participarem dos rituais vão internalizando
conhecimentos primordiais para performance. Por isso, os sentidos devem estar bem
aguçados e somente sujeitos da experiência são capazes de estabelecer abertura
para tal processo.
Uma observação equivocada do ritual das ladainhas poderia compreendê-lo
como uma simples leitura da oração, já que os rezadores utilizam a oração escrita, no
caso de a memória falhar. No entanto, Zumthor (2010) afirma que em performance,
dois elementos funcionam juntos: “música e texto poético”. Como já mencionado, o
texto escrito é utilizado mais como um suporte, caso seja necessário. A respeito disso,
Seu Libório explica que ele já tem a letra da ladainha na memória: “Eu já tenho em
memória até aqui, tá gravado, agora pra cá eu me atrapalho” (Entrevista, 15 jul. 2018).
Dessa maneira, aprender a cantar ladainha não é apenas pegar um papel com
a letra e cantar de qualquer jeito, posto que há toda uma melodia a ser seguida e uma
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maneira de se portar, na qual o corpo fala, o olhar fala, as pausas e o silêncio também
falam. É importante destacar, como já dito nesta pesquisa, que a forma como isso é
feito varia entre os rezadores. Isso porque, ao longo dos tempos e lugares mudanças
ocorrem no interior de cada grupo e “a ‘falha de memória’, o ‘branco’ em performance
é mais episódio criador do que acidente” (ZUMTHOR, 2010, p. 253). Afinal de contas,
“na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar,
com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado” (BOSI, 1994, p. 55). A
respeito disso, Maués (2011, p. 23) comenta que muitos rituais e costumes são
pensados, equivocadamente, como universais:
Há várias manifestações culturais no plano dos costumes, das crenças, dos
símbolos e em diversos outros domínios, que podem ser pensadas como
universais. No entanto, elas nunca se mostram em diferentes povos e em
diferentes localidades e culturas com absolutamente as mesmas
características, pois é próprio da cultura e da sociedade humana, a partir de
seu saber local, da maneira singular como constrói sua cultura e sociedade,
mostrar especificidades.

Logo, compreende-se que a performance realizada em cada ritual é única.
Apesar de haver características comuns à de outras comunidades essa prática possui
suas especificidades, o que a torna singular em cada ritual. Seu Samuca comentou
que em uma viagem feita para o interior de Breves, presenciou um ritual realizado por
um grupo de jovens rapazes:
Pros interior tem um grupo de rapaz lá pro Bechiga Grande, lá nos Macacos...
Eles tiravam [capitulavam ladainha] só que junto com as mulher, as mulheres
com eles, tiravam tudo junto. Aí eu vi aquilo, mas eu não eu não quis falar
nada pra eles porque eles estavam aprendendo. Pode ser que mais adiante
eles passem a fazer, trabalhar certo. Eu não sei se eles aprenderam, mas
acho que aprenderam. E isso vai da vontade da pessoa (Entrevista, 15 jul.
2018).

Nessa fala percebe-se que, para o rezador, a maneira como o grupo reza é
errada porque é diferente da forma como ele aprendeu a executar. Compreendo,
entretanto, que se trata de um exemplo de variação ocasionado por motivos culturais.
Nesse mesmo sentido, Wulf (2016) explica que os rituais estão sempre se atualizando,
portanto, não se reproduzem apenas como cópias:
Na referência mimética, figurações e ordenamentos rituais são atualizados e
modificados em virtude das necessidades da ação. Os participantes
apropriam-se das constelações miméticas, dos estilos de encenação e dos
tipos de movimento, que eles modificam de acordo com o gosto ou a
necessidade. Com a ‘repetição’ de rituais mais antigos, não se executa
apenas uma cópia, como a que poderia ser produzida em uma impressora.
Pelo contrário, cria-se, para todos os participantes, algo novo a partir de
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elementos mimeticamente transferidos e assimilados; nesse ‘novo’, há
retomada (Aufhebung) de todos os elementos anteriores. Atualizado no
processo mimético, o ritual inclui o antigo, com outros trajes e cara nova
(WULF, 2016, p. 562).

Nesse sentido, os rituais que presenciei ao longo da pesquisa foram únicos.
Neles percebi a fé transbordar naturalmente do corpo daqueles rezadores e
rezadoras. Os corpos se moviam em processos lentos, como se estivessem quase
parando, mas em vibração com as suas vozes. As vozes alternavam-se em timbres,
ora muito alto, ora mais baixo e todas essas vozes acompanhavam a alternação. De
certa forma, isso pulsava em todos os presentes, mesmo que a maioria não tivesse
ideia do significado em português da letra completa da oração, uma vez que muitos
conhecem apenas a parte que se repete constantemente ora pro nobis, que em
português corresponde a rogai por nós. Dona Élida afirma não saber o que a letra diz
com exatidão, mas conclui dizendo que não é algo ruim:
Eu só sei que ela é em latim, o que diz eu não sei exatamente, eu sei que
não é coisa ruim, né? (Risos). Porque é reza, então... apesar de muitas
palavras a gente não pronuncie exatamente correto, mas foi o que a gente
aprendeu e a gente vai cultivando até hoje (Entrevista, 03 jun. 2018).

Mesmo os rezadores afirmando não saberem o que a letra em latim significa,
observa-se que o mais importante é como eles sentem a oração. Trata-se de um
atravessamento possibilitado pela sensibilidade. A sensibilidade da performance é
sentida por quem presencia a performance pois, o olhar deles também “fala”. Os
rezadores parecem enxergar para além do ambiente concreto, é como se estivessem
em um outro plano, puramente espiritual, em que cada um encontra com as
santidades evocadas na ladainha.
Ao longo das observações, portanto, compreendi que o êxtase sentido ao
participar das ladainhas só é possibilitado através da performance dos rezadores, que
envolve voz, expressão corporal e facial. Apenas a letra da ladainha não é capaz de
causar toda a emoção sentida no ritual performático. Dessa maneira, constata-se que
os saberes poéticos das ladainhas só são possíveis de serem apreendidos pelos
sujeitos que se envolvem na performance como ouvintes sensíveis e competentes.
Assim, conclui-se que as ladainhas possibilitam também a persistência da
comunicação poética oral, vivida por sujeitos singulares no interior de práticas
populares da religião católica. Isso porque “a cultura popular é um dos locais onde a
luta a favor ou contra a cultura dos poderosos é engajada; é também o prêmio a ser
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conquistado ou perdido nessa luta. E a arena do consentimento e da resistência”
(HALL, 2006, p. 246).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No primeiro capítulo deste texto apresentei as motivações que me levaram a
optar pela temática das ladainhas enquanto uma prática educativa. Descrevi os
objetivos a serem alcançados na pesquisa e estes culminaram nos demais capítulos
que compõem esta dissertação. Além disso, explanei sobre a perspectiva teórica de
análise, o caminho metodológico, o locus e os sujeitos que dão voz a este estudo. Ao
se caracterizar como uma pesquisa etnográfica, sob a metodologia da História Oral e
baseada nos pressupostos da História Cultural, ao longo da dissertação, entrelaçamse três grandes campos: Histórico, Antropológico e Educacional, muito embora um ou
outro seja priorizado em cada capítulo.
Ladainha: História, Memória e tradição no ritual é um capítulo em que se
destaca o campo da História, isso porque o objetivo central do mesmo foi
compreender como o ritual das ladainhas se constituiu historicamente como uma
prática do catolicismo popular em Breves. Para isso, abordo a ladainha desde o seu
surgimento na religião católica em Portugal, até a sua chegada ao Brasil e, em
particular, na região Marajoara. Ao compreender que cada região adentrada e
colonizada pelos portugueses, ao longo do território brasileiro, tem suas
especificidades históricas e formas de resistência, mostro como as ladainhas resistem
até hoje na região Marajoara, sobretudo, na cidade de Breves.
Em “Escolas” de Ladainhas: residências e festividades como espaços de
ensino e aprendizagem destaca-se o campo da antropologia, tendo em vista que se
trata de uma análise etnográfica dos espaços onde ocorrem o ritual das ladainhas, ou
seja, os locais de ensino, aprendizagem e resistência dos rituais. Dessa maneira,
enfatizo que, para além da escola formal casas e barracões são espaços educativos
nos contextos ritualísticos das ladainhas.
Por fim, em Basta tu observar que tu aprendes: Educação e saberes das
ladainhas o campo da educação ganha mais destaque, uma vez que analisei o
processo educativo das ladainhas, evidenciando como ocorre o ensino e a
aprendizagem em um espaço de trocas de saberes, sobretudo, por meio de uma
educação da atenção.
A ladainha empregada como instrumento pedagógico pelos jesuítas na
catequização indígena no Brasil colonial, sob certo ponto de vista, pode ser vista como
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algo negativo que auxiliou religiosos a imporem suas ideologias aos povos indígenas.
O interessante, no entanto, é o fato de os povos indígenas não a terem reproduzido
de maneira fiel como queriam os católicos portugueses.
Além das culturas indígenas, posteriormente, as culturas africanas também
deixaram suas contribuições na forma de se rezar ladainhas, constituindo, assim, um
ritual híbrido desde o início de sua propagação no Brasil. Tal hibridismo, é entendido
como uma característica natural, dado que as tradições são processos culturais
dinâmicos.
No decorrer dos anos, ribeirinhos marajoaras reinventaram à sua maneira
singular de viver a fé, mesmo com o controle eclesiástico, que buscou acabar com
práticas religiosas populares, nas quais festividades de santos - sagradas e profanas
- são centrais. Assim, os rituais das ladainhas permaneceram com fortes significados
para devotos católicos e seguem sendo vivenciados no âmbito do catolicismo popular.
Assim, apesar de a tradição de se rezar ladainhas, especialmente, nos
interiores de Breves ter migrado junto com as pessoas para a cidade, a vida urbana
não a sucumbiu. Prova disso são as manifestações religiosas do catolicismo popular
que ainda possuem espaço na cidade como, por exemplo, as festividades do Glorioso
Espírito Santo e de São Pedro, analisadas nesta pesquisa, nas quais as ladainhas
resistem e se reinventam ao longo dos anos.
Através da tradição oral os rezadores de ladainhas, por muito tempo, foram os
responsáveis por levar a palavra de Deus nas suas comunidades, principalmente, nas
mais distantes, onde não havia a presença de padres. Por meio das entrevistas e
observações realizadas em campo constata-se que até hoje os rezadores de
ladainhas são pregadores da palavra de Deus e responsáveis pela renovação da fé.
A tradição, portanto, não está findando, mas em constante movimento, no qual
culturas e pessoas são essenciais para o processo de reinvenção. Assim, no trânsito
entre tradição e modernidade, cultura rural e urbana, cultura erudita e popular o ritual
vem resistindo, uma vez que possui importância e significado na vida de muitas
pessoas.
Além da renovação da fé e do processo de permanências, rupturas e mudanças
na tradição destacou-se, primordialmente, nesta dissertação, o ritual das ladainhas
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como um espaço educativo, no qual saberes são compartilhados entre gerações,
através de uma metodologia distinta das utilizadas em modelos de educação formal.
Tal processo é eficaz para aprendizes abertos à experiência e que possuem,
acima de tudo, o desejo e a vontade de aprender. Tais sujeitos, permitem-se ouvir,
observar e sentir com sensibilidade. Nas “escolas” de ladainhas não há professores
que expõem e explicam determinados conteúdos de maneira exaustiva.
Os educadores nas ladainhas são os rezadores habilitados que mostram seu
fazer a partir da vivência da prática ritualística, na qual saberes religiosos, musicais e
poéticos são postos em circulação durante os rituais e apreendidos pelos sujeitos.
Nessa experiência, portanto, quem mais fala/mostra e ensina é o próprio ritual
realizado pelos rezadores de ladainhas e para ouvir/ver e aprender é necessário,
sobretudo, que o aprendiz observe com muita paciência, atenção e vontade.
Diante do exposto, ao enfatizar que o ritual de reza das ladainhas se configura
como prática educativa, na qual vários conhecimentos são postos em circulação,
destaca-se a relevância dos saberes apreendidos em espaços não formais de
aprendizagem e de metodologias outras para além das clássicas referências
ocidentais marcadamente escolares/institucionais.
A partir dessas considerações, esta pesquisa pretende contribuir com os
estudos de práticas culturais educativas vivenciadas por sujeitos singulares ao longo
da região amazônica. Por meio da conexão entre as vozes dos rezadores, das leituras
teóricas e das observações em campo que possibilitaram a escrita final deste texto.
Espera-se, ainda, que a pesquisa possa somar com as reflexões suscitadas
pelo Grupo e Pesquisa em História a Educação na Amazônia (GHEDA),
nomeadamente, no eixo voltado para Processos Educativos não escolares, ao
ressaltar que saberes orais e escritos, científicos e não científicos, eruditos e
populares, escolares e não escolares importam e devem ser valorizados e
conhecidos. Com isso, espera-se, epistemologicamente, barrar fronteiras abissais
instituídas pela ciência pedagógica moderna que simplifica o olhar sobre educação ao
restringi-la ao território a escolarização formal, ao tempo que silenciam modos outros
e ser, viver e aprender como os que apresentei aqui ao afirmar que “rezando também
se aprende”.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
IDENTIFICAÇÃO
1. Qual o seu nome completo?
2. Onde e quando o senhor(a) nasceu?
3. O(a) senhor(a) estudou até que série?

SOBRE LADAINHAS
1. O que é uma Ladainha?
2. Desde quando o(a) senhor(a) reza ladainhas?
3. Como o(a) senhor(a) aprendeu a rezar ladainhas?
4. Quem ensinou para a pessoa que lhe ensinou?
5. Para que se reza ladainha?
6. Você participa de algum grupo de oração de rezadores de ladainha?
7. Existe uma faixa etária para a participação nesse grupo?
8. Os rezadores ensaiam para rezar as ladainhas? Como é que acontece a
preparação?
9. É verdade que as ladainhas podem ser cantadas ou rezadas? Qual a diferença de
uma para a outra?
10. Quais momentos em que se rezam as ladainhas?
11. Quais características uma pessoa deve ter para ser um rezador de ladainhas?
12. Qualquer pessoa pode rezar ladainha?
13. O que precisa para ser rezador de ladainha?
14. O(a) senhor(a) sabe me dizer como as ladainhas chegaram aqui na nossa cidade?
15. Além do senhor(a), há outra pessoa na sua família que também reza? Quem
ensinou a essa pessoa?
16. Como ocorre o processo de aprendizagem das ladainhas?
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APÊNDICE B -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
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APÊNDICE C - TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIRETIROS SOBRE
GRAVAÇÕES DE VOZ E IMAGEM
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