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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho etnográfico apresenta uma análise do ritual do terço cantado de São 
João Batista que acontece sempre na noite de 24 de junho no bairro Gurguri, 
periferia da cidade de Mamanguape-PB. A analise desse ritual foi feita a partir da 
experiência religiosa da senhora Josefa Maria Vicente popularmente conhecida 
como Naninha, esse recorte se fez necessário nessa pesquisa, pois a historia de 
vida de Naninha está intrinsecamente ligada à formação do ritual e do catolicismo 
popular do bairro, desta forma, os sentimentos e experiências pessoais de 
Naninha representam um pouco sobre a vida e as experiências das pessoas que 
participam do ritual e moram no bairro. Outras preocupações que permeiam esse 
trabalho foi procurar compreender como se dar a manutenção e transmissão do 
conhecimento, referente a cantos e práticas litúrgicas, seus sentidos diversos e suas 
representações simbólicas e problematizar  a postura do antropólogo nativo na 
produção do trabalho escrito e no filme etnográfico. A metodologia de pesquisa 
utilizada nesse trabalho foi a da observação participante na perspectiva do 
antropólogo nativo de Camara Cascudo, a construção da historia de vida 
através das narrativas orais e o registro fílmico. Esse trabalho é iniciado com uma 
breve contextualização do ambiente politico, econômico e cultural que Naninha 
cresceu e em seguida é feito uma conexão da historia de vida dela com esse 
contexto em que ela viveu e que influenciou sua trajetória dou continuidade a essa 
analise com a descrição e analise do ritual estudado. Nos capítulos seguintes faço 
uma discussão sobre as técnicas utilizadas na construção do filme 
etnográfico e problematizo a escolha metodológica utilizada, a do 
antropólogo nativo, demonstrando como foi trabalhada a subjetividade do 
pesquisador em campo e as dificuldades e potencialidades apresentada nessa 
escolha metodológica. 
 
Palavras-chave: Catolicismo popular. Historia de vida. Antropologia visual. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This ethnographic work presents an analysis of the ritual of the third sung of St. John 
the Baptist, which always takes place on the night of June 24 in the neighborhood of 
Gurguri, in the outskirts of the city of Mamanguape-PB. The analysis of this ritual was 
made from the religious experience of Mrs. Josefa Maria Vicente popularly known as 
Naninha, this cut was necessary in this research, because the life history of Naninha 
is intrinsically linked to the formation of the ritual and popular Catholicism of the 
neighborhood, in this way, the personal feelings and experiences of Naninha 
represent a bit about the life and experiences of the people who participate in the 
ritual and live in the neighborhood. Other concerns that permeate this work was to 
understand how to maintain and transmit knowledge about liturgical songs and 
practices, their various meanings and their symbolic representations, and to 
problematize the position of the native anthropologist in the production of written 
work and in the ethnographic film. The research methodology used in this work was 
that of participant observation from the perspective of the native anthropologist of 
Camara Cascudo, the construction of the life story through the oral narratives and the 
film record. This work begins with a brief contextualization of the political, economic 
and cultural environment that Naninha grew up in, and then a connection is made 
between her life history and the context in which she lived and that influenced her 
trajectory, I give continuity to this analysis with the description and analysis of the 
ritual studied. In the following chapters I discuss the techniques used in the 
construction of the ethnographic film and problematize the methodological choice 
used, that of the native anthropologist, demonstrating how the subjectivity of the 
researcher in the field was worked out and the difficulties and potentialities presented 
in this methodological choice. 
 

Keywords: Popular Catholicism. Life's history. Visual anthropology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Nesta pesquisa etnográfica pretendo retratar o ritual do terço cantado de São 

João Batista que acontece sempre na noite de 24 de junho no bairro Gurguri, 

periferia da cidade de Mamanguape-PB. Este é um ritual de devoção a São João 

Batista conduzido pela senhora Josefa Maria Vicente popularmente conhecida como 

Naninha. Contiguamente à pesquisa foi se fazendo necessário, também, a 

construção de sua história de vida e, por a vida de Naninha estar entrelaçada na 

formação do ritual e do catolicismo popular do bairro, a reflexão volta-se um pouco 

sobre a vida e os sentimentos das pessoas que moram no bairro e que participam 

do ritual. Outros personagens aparecem em posições bem importantes nessa 

pesquisa, são elas: Eliane, como uma possível transmissora de saberes para 

continuação do ritual do terço, e a dona Lourdes Bezerra, minha tia Ua, que viveu 

bastante tempo num sítio localizado no bairro do Gurguri onde, por um bom tempo, 

promovia o terço de Santo Antônio em que participavam Naninha e Eliane. 

A narrativa da pesquisa se constrói a partir dos diálogos sobre o ritual e sobre 

a história de vida de Naninha, com o interesse em problematizar a questão da 

subjetividade do antropólogo em seu campo de pesquisa e na construção de sua 

etnografia, trazendo como contributo, nessa perspectiva, a minha atuação como 

pesquisadora. Isso se dá, pois, o meu campo e as minhas interlocutoras fazem parte 

da minha história – hoje pesquiso um ritual do qual participei durante minha infância 

e adolescência, em um bairro onde cresci. Naninha me conta sua história, qual o 

sentido desse ritual em sua vida e como acontece a transmissão de saberes do 

terço para preservação desse ritual. 

O resultado dessa pesquisa se caracterizou pela escrita do presente trabalho 

em conjunto com um filme etnográfico, produzido a partir dos registros de filmagens 

do ritual e de algumas conversas com minhas interlocutoras. 
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2 METODOLOGIA 
 

 

A escolha metodológica foi a da observação participante, das narrativas orais 

e do registro de imagens. A observação participante, definida como uma 

metodologia (MALINOWSKI, 1978), foi realizada através de constantes visitas à 

casa de Naninha, Eliane e Dona Lourdes e através da observação do ritual durante 

três anos. Soma-se a isso uma vivência de quase 15 anos nesse bairro que torna 

relevante a subjetividade do pesquisador no campo de pesquisa, próximo àquilo 

proposto por Câmara Cascudo a partir do aforismo: “sempre estive aqui” (apud 

GONÇALVES, 2004).  

Mesmo que Câmara Cascudo não tenha sido devidamente reconhecido como 

um cientista social, seus escritos da primeira metade do século XX "antecederam os 

estudos antropológicos que floresceram no Brasil nos anos 70" (GONÇALVES, 

2004, p. 41) e, por mais que o trabalho de Cascudo possa ser entendido como um 

modelo semelhante ao da pesquisa etnográfica da antropologia, ele não propõe o 

clássico "eu estive lá" dos antropólogos sociais ingleses e dos antropólogos culturais 

norte americanos, mas, alternativamente, o "eu sempre estive aqui próprio do 

etnógrafo nativo" (Ibid., p. 41). 

Uma das metodologias escolhidas para construção desse trabalho foi o da 

História de Vida (QUEIROZ, 1988). A história de vida de Naninha permite 

compreender os significados da prática, contextualizá-la social e historicamente 

dentro da história do catolicismo tradicional da região, deixar emergir relações 

sociais históricas de marginalização das práticas populares tradicionais, assim como 

compreender as formas de transmissão e manutenção do ritual. 

A história de vida é um método qualitativo que tem por objetivo apreender a 

relação do indivíduo com a coletividade, conforme defende a análise do tratamento 

qualitativo de Silva et al (2007). É vista como uma metodologia que rompe o modo 

experimental de um "desvelamento da verdade única" (SILVA et al, 2007) e que 

pondera sobre a possibilidade de outras verdades. Além disso, vem privilegiar a 

relação entre o pesquisador e o pesquisado. Assim, é entendida como uma 

construção de diálogo entre experiências humanas considerando o que se perpassa 

por uma relação social e política. 
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Emolduradas na metodologia qualitativa, as abordagens biográficas 
caracterizam-se por um compromisso com a história como processo 
de rememorar, com o qual a vida vai sendo revisitada pelo sujeito. 
Neste contexto, a memória é algo presente na existência do homem, 
o que implica numa valiosa importância de seu resgate cuidadoso e 
ético (SILVA et al, 2007, p. 27). 

 

A maneira como Naninha me conta sua história apresenta o universo no qual 

ela faz parte. O contexto social e cultural aparece pela ótica dela, resultado de suas 

experiências. Cabe a Naninha a capacidade de construção de sua própria identidade 

e de (re)significação de sua história. A mim, enquanto pesquisadora, cabe "uma 

escuta comprometida, engajada e participativa" próximo ao que afirmam Silva et al 

(2007, p. 31). 

 

Na relação de cumplicidade entre pesquisadores e sujeitos 
pesquisados encontra-se a possibilidade daquele que narra sua 
história experimentar uma ressignificação de seu percurso e dar 
continuação à construção de um sentido frente a este relato 
endereçado. 

 

Naninha me conta sua história em uma entrevista semi-estruturada que ganha 

contornos muito mais de conversa e, por causa da minha convivência com ela, a 

confiança estabelecida possibilita que ela fique mais à vontade, recheando a sua 

narrativa de sentimentos. 

Segundo Carvalho (2003) o auto-relato pode ser tomado como uma posição 

privilegiada num encontro entre a vida íntima e a história social e cultural. A autora 

também aponta que a narrativa do sujeito protagonista desse falar de si está 

associada a um campo de reinvenção e renegociação de identidade. Ora, no ato de 

narrar sobre si mesmo o autor escolhe como quer se apresentar e como apresenta 

seu contexto histórico e social. 

A trajetória de vida de Naninha é contada por ela mesma, sua narração é 

reflexo de suas experiências. Suas escolhas, a perspectiva de mundo que quer 

comunicar, são negociadas nesse mesmo processo. Contudo, é importante entender 

que os relatos narrados por minha interlocutora são resultado de sua interpretação 

sobre seu tempo e espaço. 

Nesse sentido, se pode dizer que os sujeitos sociais são ativos narradores, ao 

mesmo tempo em que são narrados, isto é, são formados pelas estruturas narrativas 
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dominantes de seu tempo, e particularmente dos campos de ação onde estão 

inseridos (CARVALHO, 2003), sem deixar de formar narrativas por si mesmos que 

se articulam com aquelas estruturas. “O laço indissociável entre a experiência e a 

sua (re)elaboração na condição narrativa – enquanto abertura para revivificar e ao 

mesmo tempo recriar o vivido – é central para a análise de relatos autobiográficos” 

(CARVALHO, 2003, p. 287). 

A noção de identidade individual de Naninha aparece entrelaçada às relações 

sociais e à história do bairro do Gurguri, e, por extensão, da cidade de 

Mamanguape. A condição de vida de Naninha, sua trajetória de trabalho pesado e 

sua condição de mulher pobre, negra e mãe solteira conduz meu olhar de 

pesquisadora às questões de preconceito, machismo e racismo, bem como às suas 

relações sociais estabelecidas, para compreender como se dá seu protagonismo na 

religiosidade tradicional no bairro. Não proponho uma análise separada desses 

pontos, mas interligada, próximo, em parte, do que afirma Carvalho: 

 

Constitui-se assim, através da categoria de identidade narrativa uma 
interessante compreensão das relações entre indivíduo, sociedade e 
historicidade. Nesse caso, a fronteira com que normalmente se 
distinguem esses campos poderia ser entendida menos como 
indicador de oposição e diferença e mais como área de negociação e 
trânsito entre esferas, que no plano do vivido se constituem 
mutuamente e nunca se dicotomizam (CARVALHO, 2003, p. 291). 

 

Outra estratégia metodológica utilizada foi a pesquisa bibliográfica histórica, 

cultural, política e econômica da região. A ligação entre a história de vida de 

Naninha e a história da cidade de Mamanguape permite refletir sobre o papel 

designado às mulheres negras na construção histórica das relações sociais em 

Mamanguape e sobre o quanto essas relações se perpetuaram desde a escravatura, 

ainda restando na atualidade. Dessa maneira, recorro ao trabalho de Costa (1986), 

Mamanguape, a fênix paraibana, a fim de construir esse panorama, mas, como 

evidencia-se na maioria das bibliografias sobre história econômica e política da 

cidade de Mamanguape, não obtenho êxito, visto que este trabalho não vem me 

oferecer as informações que procurava. 

Um dado importante acerca das minhas pesquisas biográficas sobre a história 

de Mamanguape, que cabe salientar, é o de que tive muita dificuldade em encontrar 

fontes que me apresentassem documentalmente à classe trabalhadora da região. 
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O registro de imagem neste trabalho procura apreender de maneira mais 

eficaz os sentimentos e os gestos corporais, permitindo que minhas interlocutoras 

sejam melhor apresentadas. Seus discursos estão carregados de sentimentos 

expressos em seus olhares, tom de voz, postura, gestos, etc. 

A gravação do ritual e das conversas com Naninha, Eliane e Dona Lourdes 

permitiu não apenas registrar os momentos, as performances e as vozes, mas 

também problematizar a relação entre ritual e imagem (FRANCE, 1998) e a 

potencialidade dessa relação em criar laços e fortalecer memórias (GONÇALVES, 

2008). As gravações resultaram em um filme etnográfico (PRELORÁN, 1987). 

O texto apresentado também é composto de memórias pessoais, no qual eu 

me coloco como parte da pesquisa trazendo um pouco da noção de Foucault (2004) 

sobre o ‘falar de si’. 
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3 CONTEXTO SOCIAL 
 

 

Neste capítulo trago informações sobre as festividades juninas em 

Mamanguape, especialmente no bairro do Gurguri, e ainda das lembranças de Dona 

Lourdes sobre o terço de Santo Antônio e da participação de Naninha e Eliane. 

Começo esse capítulo abordando o contexto histórico e político da cidade de 

Mamanguape para situar o lugar do terço de Naninha e para ilustrar o que ela me 

fala de sua trajetória de vida. 

 

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO E POLITICO DA CIDADE DE MAMANGUAPE 
 

Para contextualizar o ambiente em que minha interlocutora nasceu e sempre 

viveu, se faz necessário um resgate histórico, buscando identificar como esses fatos 

influenciaram na forma de viver do povo mamanguapense. 

Nesse resgate histórico da cidade de Mamanguape, pude perceber que 

existem poucas produções bibliográficas relativas à sua história e as que existem, 

em sua maioria, estão mais preocupadas em relatar em seus discursos ufanistas os 

grandes acontecimentos e as obras da elite mamanguapense, ou seja, a micro-

história, a história dos oprimidos e a história do cotidiano são completamente 

escondidas, ao ponto de várias obras não mencionarem o sistema escravista que 

também ocorreu em sua colonização. 

Segundo Costa (1986), Mamanguape foi um dos principais pontos de 

colonização da província paraibana por conta de sua localização em terras muito 

férteis e abundantes de recursos naturais. Ela veio a se tornar um grande centro 

comercial, atingindo o seu apogeu no século XIX, e chegou a ser a principal cidade 

comercial da Paraíba. Essa fonte de riqueza era oriunda da criação de vários 

engenhos de cana de açúcar e da comercialização de produtos alimentícios 

produzidos desde toda a região do vale de Mamanguape até o agreste paraibano, 

tendo seus insumos exportados pelo porto de Salema para outro centros comerciais 

fora do estado, principalmente para Recife. 

Durante todo esse período a economia era baseada na produção da 

monocultura da cana de açúcar com sua força produtiva baseada em mão de obra 
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negra escravizada. Após a abolição da escravatura pela princesa Isabel em 1888, 

juntamente com o assoreamento no rio Mamanguape que inviabilizou o 

funcionamento do porto de Salema – que até então era o principal porto de 

exportação da região – e com a criação da estrada de ferro que ligava a capital ao 

agreste da Paraíba, Mamanguape entrou em decadência econômica. 

Segundo Costa (1986) a colonização de Mamanguape se assemelha ao que 

aconteceu ao restante do nordeste brasileiro, uma vez que se deu principalmente 

através do latifúndio, da monocultura da cana de açúcar e da exploração de mão de 

obra negra escrava. Assim, é possível fazer um paralelo com a forma de colonização 

que se deu no Brasil. 

Como demonstrado por Florestan Fenardes (1978), a abolição da escravatura 

não modificou as estruturas hierárquicas constituídas pelo sistema escravista, mas, 

de maneira perversa e complexa, perpetuou o regime latifundiário e oligárquico do 

Brasil, já que a abolição ocorreu sem que houvessem reformas de integração social 

do negro, ficando este, em decorrência disso, abandonado à própria sorte, sem 

acesso aos meios de produção e excluído do trabalho assalariado, por conta do 

racismo institucionalizado que preferiu importar mão de obra de países europeus ao 

invés de utilizar a mão de obra negra. 

Com o avanço da industrialização, os negros começaram a ser incorporados 

ao sistema produtivo, mas, por conta do preconceito e discriminação, só lhes 

restavam postos de trabalhos ‘subalternos’, que eram desvalorizados socialmente e 

eram extremamente precarizados, como os disponíveis na lavoura do meio rural de 

Mamanguape, com o predomínio da monocultura da cana de açúcar, e nas áreas 

urbanas, com o trabalho doméstico. 

Essas novas inserções no trabalho reproduziram várias das relações incutidas 

pelo sistema escravocrata, conforme se veem descritas por Gilberto Freyre (1998) 

em Casa-Grande e Senzala: a formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. Com base neste autor, no trabalho doméstico reproduziu-se a 

divisão sexual dos trabalhos, realizados principalmente por mulheres negras que, 

após a abolição, tiveram apenas essa alternativa como principal fonte de trabalho, e 

não deixaram de permanecer no estrato social ao qual estavam reservadas as 

escravas negras de outrora. 

A história de Naninha reflete um pouco dessa configuração social de uma 

mulher negra que nasceu desprovida de posses e que por toda sua vida teve que 
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passar por condições de trabalho extremamente precárias, ladeadas por relações 

sociais orientadas pelo racismo e pelo machismo institucionalizados. 

 

 

3.2 SOBRE AS FESTIVIDADES NO MÊS DE JUNHO 
 

O terço de Naninha acontece no dia de São João, 24 de junho. Em muitos 

lugares no nordeste brasileiro é a principal festividade do ano, chegando a ser maior 

que o Natal ou que as festas de Carnaval. No entanto, o terço de Naninha é um 

evento pequeno e que passa quase despercebido, até pela maioria dos moradores 

do bairro, destoando da grandiosidade que é o São João no Nordeste. 

Neste capítulo, vou procurar contextualizar o terço dentro dos eventos 

religiosos e das festividades juninas na cidade de Mamanguape, mas tentarei me 

guiar a partir do que mais envolve minhas interlocutoras e a mim, sendo uma boa 

parte desses direcionamentos algumas lembranças minhas, situações vivenciadas 

por mim como participante e depois como pesquisadora. Me contenho aqui às 

vésperas e aos dias de Santo Antônio, São João e São Pedro. Esses dados são 

resultados de conversas com minhas interlocutoras e da minha vivência participante, 

minhas lembranças pessoais. 

No dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, também se comemora o dia 

dos namorados no Brasil. Dias 12 e 13 de junho são dias de fazer adivinhações e 

simpatias para encontrar um ou uma pretendente para casar, são dias de rezar para 

o ‘santo casamenteiro’. 

Em uma conversa que tive com Naninha ela diz que Santo Antônio é muito 

poderoso e rezou para ele quando sua neta Nilda viajou para o Rio de Janeiro com o 

propósito de encontrar-se com o namorado. 

 

NANINHA: É um santo casamenteiro, que o povo é louco por Santo 
Antônio. Rezei pra ele, quando Nilda foi embora pro Rio de Janeiro 
mais aquele doido. Minha Nossa Senhora, o avião não chegou ainda 
no Rio de Janeiro, não chegou notícia nenhuma aqui. Aí eu fiquei 
doidinha, fiz promessa pra Santo Antônio, pra saber de notícia. 
Graças a Deus tinham chegado lá no Rio. Aí eu rezei um terço aqui, 
foi até cumadi Eliane que veio rezar terço (Informação verbal). 
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Uma das principais lembranças desse dia é o terço na casa da minha tia Ua. 

Uma fogueira muito grande em frente à sua casa e Naninha e Eliane indo cantar e 

rezar o terço. 

Numa conversa com tia Ua, ela relata como acontecia o terço de Santo 

Antônio na sua casa no sítio: 

 

DONA LOURDES: Todo dia de Santo Antônio eu rezava o terço dele! 
Eu não, quem rezava era Eliane que vinha rezar lá em casa. 

EU: A senhora rezava por quê, era uma promessa? 

DONA LOURDES: Não! Porque uma prima dele fez uma promessa 
uma que mora em Santa Rita, né? Não foi promessa cumprida era 
pra rezar uma vez não sei como foi, aí a gente ficou rezando, quando 
era dia de Santo Antônio aí a gente rezava o terço Santo Antônio lá, 
Eliane ia rezar, Eliane, aquela morena, Naninha, Maria, Nega, tudo 
ia. Aquele povo todinho ia pra lá, a gente fazia bolo, comprava 
guaraná, num era Rita, tu lembra?  

RITA (minha mãe): fogueira... 

DONA LOURDES: Fazia fogueira, tudo isso tinha. 

EU: Mas a senhora fazia umas fogueirona bem grandona. 

DONA LOURDES: Aaah minha fia, lá tinha lenha à vontade, lá tinha 
sabiá que eu mandava cortar, arrumava a lenha à vontade, fazia 
fogueira aí cantava o terço depois do terço ia comer os bolo, milho 
verde se tivesse, né Rita? Ia pra fogueira comer. Oxi... Era bom 
demais! Agora depois que depois que sair de lá não rezou mais não. 
Eu achava bonito Eliane cantando, achava e acho a bixa tem uma 
voz de home medonha. 

EU: de home? (risos) 

DONA LOURDES: Mas não é não de home, Rita? Ela tem uma voz 
grossa que nem home. Cantava eu gostava, achava bonito, tinha 
uma guela limpa boa de cantar aí eu achava bonito que só ela 
cantar.  

EU: Naninha também ia, nera? 

DONA LOURDES: Naninha dava tanta risada, só tu vendo aquela 
Naninha, (risos) era cada risada que ela dava que só ela (risos). 
Todo mundo ia cantar, mas a chefe da contadura era Eliane. Quem 
ia mais? Dona Zefinha a mãe dela, avó de Eliane que ia naquele 
tempo, enchia a casa de gente (Informação verbal). 

 



16 

 

Dia 23 de junho, dia de muita festa, são acesas fogueiras em quase todas as 

casas (quando não podem fazer fogueiras algumas pessoas acendem velas para o 

santo), com som ligado nas alturas. Nesse dia Naninha também faz sua fogueira, na 

maioria das vezes simples e pequenina, que ela acende às 18h. Tive a oportunidade 

de estar com ela nesse dia e acompanhá-la no acender da fogueira, e ela falava que 

todo ano acendia uma fogueira, “Todo ano eu faço uma fogueirinha (...) A minha é 

pequenininha, mas é feita de coração” (Informação verbal). 

Fazer fogueira ainda é costume de muitos moradores da cidade, mas só 

persiste na maioria dos bairros mais periféricos; no Gurguri, por exemplo, as ruas 

ficam como uma espessa nuvem de fumaça. Dona Lourdes fala de quando fazia as 

fogueiras lá no sitio. 

 

DONA LOURDES: Eu deixei de fazer fogueira depois que eu cheguei 
aqui na rua porque a gente não pode fazer, ninguém pode fazer 
fogueira aqui, pode? por causa do negócio da energia foi quando a 
gente deixou de fazer fogueira, mas ainda tenho saudade hoje das 
fogueira, visse? É tão bonito a noite de São João a rodeado de fogo, 
né não de fogueira? A fogueira estralando, subindo fogo, agora 
acabou-se minha fia, quando tava lá nunca faltou graças a Deus. Eu 
fazia fogueira de São José que era o primeiro, Santo Antônio, São 
João e São Pedro e Nossa Senhora Santana, a gente fazia essas 
figueira todinha (Informação verbal). 

 

Quando a prefeitura municipal promove alguma festa, a população se reúne 

na praça da matriz São Pedro e São Paulo, que fica lotada e amanhece com o povo 

dançando forró nela. Porém, quando essa festa não acontece, algumas famílias 

fazem suas festas particulares, que também chegam a amanhecer ao som do forró. 

Essa é uma noite em que pouca gente dorme, por ser muito alegre e barulhenta, e 

contar com fogos de artifícios e com as bombinhas contribuindo para aumentar e 

prolongar o barulho. 

Uma curiosidade sobre esse barulho todo é que muitos devotos acreditam 

ter São João Batista não participado do seu dia porque estava a dormir e as bombas 

e fogos teriam servido exatamente para acordá-lo e induzí-lo à festa. Alguns versos 

do bendito de São João cantando por Naninha fala justamente sobre isso: 

 

(...) São João quando soubesse / quando era o Seu dia / Descia do 
Céu à Terra / Com prazer e alegria / Descia do Céu à Terra com 
prazer e Alegria / Minha mãe quando é meio dia? / Seu dia já se 
passou / Uma noite tão bonita, minha mãe não me acordou (...) 
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Nessa noite de véspera de São João, ocorrem festas de canto a canto da 

Paraíba, sendo em Campina Grande a celebração mais famosa nacionalmente 

(NÓBREGA, 2010). 

Dona Lourdes também fala sobre como antigamente era festejada a noite de 

São João lá no sítio: 

 

DONA LOURDES: São João lá em casa todo ano o pagode era 
grande porque o povo gostava de uma ciranda aí cantada ciranda o 
povo cantava coco de roda, a vizinhança mesmo, num sabe? Ia 
gente lá para casa tocando um bombo, ia as meninas já cantar, 
Zezinha, era muita gente e ia a vontade, a gente fazia aquele 
fogueirão era o paió de milho no terreiro e o povo cantando, 
comendo, bebendo, cachaça tinha a vontade, o povo bebia à 
vontade, eu fazia pamonha minha fia, um caldeirão de pamonha, 
canjica fazia, era mesa cheia, todo mundo comia, todo mundo bebia. 
Oxente... aí depois dero um bombu  a um menino e o menino tocava 
todo São João o forró lá era quente aí depois com muito tempo 
deixou-se, sabe? Porquê pegaram um parente de seu Cará, era 
parente de seu cará acho que tu não conhecesse ele não, aí com 
aquelas brincadeiras os bebo jogaram ele dentro da fogueira, me 
esqueci o nome dele. Aí Antônio Bezerra brigou com eles tudo, 
negócio de confusão, não houve briga nem nada, mas aí deixou de 
fazer. Não quero brincadeira aqui mais não, pra não aparecer uma 
derrota. Aí acabou-se, aí deixou de fazer. Mas o São João lá era 
divertido era as meninas assando milho e comendo, soltando mijão 
como povo diz. (risos) (Informação verbal) 

 

No dia 24 de junho, dia de São João, acontece o terço de Naninha que, por 

seu intimismo, organiza-se como em contraste ao ‘Maior São João do Mundo’. Trarei 

a descrição desse ritual no próximo capitulo. 

Antigamente, outras famílias promoviam este terço e Naninha também era 

convidada. Eu lembro que eu acompanhava Eliane em alguns desses terços e me 

chamava a atenção a voz de Naninha. 

 

NANINHA: Apois, eu rezava, quando chegava o tempo de São João 
eu ia rezar em Bastiana. Fazia as casa. A gente rezava na casa de 
Bastiana e na casa de... A ex mulher de Saruê. Rezava de Santo 
Antônio, São João... 

RENATA: Mas faz quanto tempo? 

NANINHA: Sei não, faz muito tempo mesmo (Informação verbal). 
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Dia 28 de junho, véspera de São Pedro, é o dia de maior festa nas ruas da 

cidade de Mamanguape, pelo motivo de ser o santo um dentre os dois padroeiros da 

cidade, São Pedro e São Paulo. Em minhas lembranças pessoais, acho que em toda 

minha adolescência e juventude, nunca perdi uma festa, eu e minhas amigas 

passávamos o ano todo esperando essa data, pois era tempo de comprar roupas 

novas, se arrumar toda e ir para festa na praça da matriz. 

São Pedro e São Paulo são os santos padroeiros da cidade de Mamanguape, 

então, além da festa profana, que citei anteriormente, também acontece a festa 

religiosa, nove dias de missas na igreja matriz, nos quais participam quase todas as 

comunidades que pertencem à paroquia, inclusive a do Gurguri. A novena começa 

no dia 21 e termina no dia 29 do mês de junho. Durante o novenário a igreja sempre 

lota e é adornada com flores, quase sempre amarelas e vermelhas, e com toalhas 

vermelhas, seguindo o que propõe a liturgia cristã. 

Na primeira noite da novena acontece o hasteamento das bandeiras em 

frente à igreja. As bandeiras nacional, do estado, do município e do Vaticano são 

hasteadas, na maioria das vezes, por autoridades municipais. Nas janelas e no coro 

da igreja são firmados alguns estandartes com o brasão do Vaticano neles bordado. 

Depois de cada missa se realiza uma visita ao pavilhão da igreja, para 

apreciação do que a paróquia constrói em uma estrutura com tendas e barracas 

decoradas com bandeirinhas e palha de coco, em um estilo tipicamente junino. 

Nesse pavilhão são vendidos lanches, como cachorro quente, petiscos como 

batatinha frita, e bebidas, como refrigerantes e, às vezes, cerveja. Os grupos e 

pastorais pertencentes à paróquia ficam responsáveis pelas barracas. Durante as 

principais noites desse novenário, os dias 23, 24, 28 e 29, o pavilhão acaba 

recebendo a maior quantidade de pessoas, e neles é cobrado um valor pelas mesas, 

como uma espécie de ingresso. 

No dia 29 de junho é quando comemora-se em Mamanguape o dia dos 

padroeiros. Para várias pessoas na cidade esse é um dia de ressaca, por terem 

amanhecido na festa, mas também é dia de festa e religiosidade. Logo cedo, pela 

alvorada, jovens partem em uma banda marcial tocando pelo centro da cidade e, 

ainda pela manhã, uma missa é conduzida na matriz e, à tarde, uma grandiosa 

procissão é organizada, levando os santos padroeiros por várias ruas da cidade. 

O momento de maior representatividade para uma comunidade que tem um 
santo padroeiro, de fato, é todo o círculo ritualístico que o cerca no ápice da 
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festa ou do cronograma festivo, ocasião em que a comunidade demonstra 
como a distinta imagem é exaltada e adorada por seus devotos, o cuidado, 
as ações realizadas, tudo para que a identidade, a pertença daquela 
comunidade se firme, se fortaleça, em torno de seu santo e sirva para que o 
prestígio do próprio santo seja fortalecido. (MELO et al, 2015; 167) 

 

 

4 A HISTÓRIA DE NANINHA 
 

Nesta pesquisa tenho como objetivo fazer uma análise da devoção a São 

João a partir da experiência religiosa de Naninha e companheiras. A pesquisa 

pretende abordar ainda as estratégias de manutenção do ritual fragilizado e de 

poucos adeptos e de transmissão de conhecimento de cantos e práticas litúrgicas, 

seus sentidos diversos e suas representações simbólicas. 

Naninha é uma mulher negra e nascida em família pobre, sua história de vida 

perpassa por sofrimento, exploração e opressão, vivenciados durante toda sua vida 

de maneira sempre intensa, visto ela ter crescido tendo que trabalhar desde a 

infância, na plantação de cana, junto com sua mãe, e para as famílias mais 

abastadas da cidade de Mamanguape. Mais ainda, por ter sido mãe solteira e negra, 

pesou sobre ela todo o preconceito social do machismo e do racismo de nossa 

sociedade, lhe restando a obrigação de assumir a subsistência sua e de seu filho 

sozinha. Em condições de trabalho precário, o seu corpo começou a deformar-se a 

começar por sua coluna vertebral, marcada por uma acentuada curvatura nas 

costas, que a dificulta de ficar em posição ereta. 

Ela fala um pouco de seu trabalho: 

 

NANINHA: No tempo de menina eu trabalhava nas cana, ajuntando 
bandeira, semeando. Nas planta, sabe? Minha vida foi um sofrimento 
demais. Nos corte de cana, eu e minha mãe ajuntar bandeira. Os omi 
levar pra botar lá pra corta e fazer a bandeira pra plantar (...) 

(...) Ah, eu era pequena. Era menina, ainda. Tinha uns dez anos pra 
doze, por aí. Juntava, o carro vinha pegar pra levar pra cortar as 
bandeira pra plantar. Esse tempo pai vivia em outras terra, Santa 
Rita (...) (Informação verbal) 

 

Nessa passagem a minha interlocutora relata um pouco de sua infância e sua 

família no cultivo da cana de açúcar, descrevendo um pouco dos seus afazeres no 
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canavial que se referem a plantar as bandeiras, tarefa das podas da cana de açúcar 

em latifúndios, onde sua família trabalhava. 

No testemunho de Naninha ela diz que as condições de trabalho eram muito 

sofridas. Levando em conta que os sistemas de trabalhos adotados nessa época 

eram análogos à escravidão e que esses grandes proprietários de terras também 

exploravam o trabalho infantil, podemos confirmar o quanto de exploração e de 

violência ela chegou a ser submetida. 

Ela segue a relatar, como exposto na citação a seguir, que mesmo depois de 

ter saído do campo, indo trabalhar na cidade, as condições de trabalho ainda 

continuaram precárias. 

 

NANINHA: (...) Eu trabalhava muito. Lá em Seu Alveirado eu 
trabalhava que nem burro, o dia todinho. Saía de casa de seis hora, 
chegava lá de sete horas, ia pro bar. Do bar, quando eu ia pra lá pra 
casa dele, aí ia almoçar. Quando vinha, ia pro bar de novo de tarde. 
Quando era de noite ia engomar. Engomava ate não sei que hora da 
madrugada. Roupa na goma, lençol bordado na goma, aborrofado 
com água pra engomar. É mole, é? Minha filha, eu trabalhei muito no 
ferro pra engomar. Isso tudo a pessoa em pé. Quando trabalha, vai 
passando o tempo, passando o tempo, até chegar a data em que não 
podia fazer mais nada (Informação verbal). 

 

Segundo Naninha, ela ainda trabalhou dez anos para um Antônio, que ela cita 

em uma das nossas conversas, e sai deste serviço para trabalhar no hospital, lá 

ficando por mais vinte anos. 

Como milhares de brasileiras familiarizadas com a pobreza e a 

marginalização consequentes da herança maldita de um sistema escravocrata 

abolido sem que houvesse a equiparação social, mas negligenciando ao subalterno 

e negando a uma parte da população o acesso aos direitos fundamentais da pessoa 

humana, a história de Naninha se confunde com estes desdobramentos herdados 

por outras brasileiras que já nasceram despossuídas de qualquer bem ou de 

moradia digna. Essa realidade obrigou a ela e à sua família a ter que morar em 

vários lugares, a ter que perambular por bairros e ruas da cidade. Nesta passagem, 

ela descreve um pouco deles: 

 

NANINHA: Morei no Facão. Do Facão fui pro Leitão. Morei uns 
tempo no Leitão, que pai levou a gente pra Leitão. E quando acabou 
deixou a gente lá em Leitão. E lá só queria mulher que tivesse 
marido, era pra trabalhar na cana. E pai trabalhava na usina, na 



21 

 

cocheira, ficava difícil pra ele ficar lá. Ele ficou aí, ficou, ficou, ficou. 
Mas, depois, terminou a gente vindo de lá pra cá. Minha avó mandou 
me buscar, buscar mãe.  Fernando, de Maria Betinha, foi quem foi 
buscar a gente. Levou até um animal pra trazer a mudança. Porque a 
gente não tinha troço, não tinha nada. Só tinha umas trocha de pano, 
somente. Aí ficou aí na casa da minha vó, da minha vó foi tempo que 
acabousse tudo pra lá. Morreu vó, morreu a fia dela. Só sei que a 
gente ficou assim. Foi tempo, tempo que eu vim morar com a finada 
Orsina. Era Dona daquele sombreiro ali, que a casa dela ficava no 
meio da pista. Aí indenizaram e fizeram uma casa dentro do sítio. 
Que é onde agora botou sombreiro, que tem tanta coisa, um 
restaurante lá agora. A casa dela era ali. Quando acabava a gente 
ficou morando de aluguel. Que a casa não era da gente, era de Seu 
Miguel, finado de Onélia, ou misturada medonha! Só sei que a gente 
ficou ali na casa de Dona Zeferina, finada Severina, a mãe de Zé 
Viriato. Quem pagava esse aluguel era Seu Antonio Albino. 
Trabalhava na casa de Seu Antonio. Sei que foi passando o tempo, 
passando, passando. E viemo morar na São Pedro, São Paulo. Na 
casinha que tinha lá. Moremo lá um tempo, bem um tempão. Ai, 
depois, a casa não tava prestando mais, a casa munhecando. As 
portas fechando. Aí aluguei outra casa, lá em Seu Biu. E quando 
acabava, foi assim minha vida (Informação verbal). 

 

Além de estar submetida a uma intensa exploração no mundo do trabalho, em 

seus relatos podemos perceber o fato de que, ser mulher pobre em uma sociedade 

machista também pesou em sua trajetória. Conforme Angela Davis (2016) em seu 

livro Mulheres, Raça e Classe ela demonstra em seus estudos que essas categorias 

de gênero, raça e classe são fundamentais para compreensão da situação da 

mulher negra e como a intersecção dessas categorias fazem com que essas 

mulheres sejam triplamente exploradas em sua condição de mulher, negra e 

trabalhadora, ou seja, faz com que essas estruturas de poder corroborem para 

exploração e subjugação da mulher negra. 

Em sua fala, no trecho a seguir, podemos perceber o grau de violência de 

gênero a que ela e outras mulheres estão vulneráveis em nossa sociedade. Sendo 

duplamente explorada em casa e no trabalho, ainda sofria com a violência cometida 

por homens com os quais se relacionou. 

 

NANINHA: Eu não cheguei a casar não, eu noivei com um rapaz 
chamado Bastião. Ele tinha uma amizade tão grande, mas não deu 
certo. Eu cheguei e terminei. Terminei por causa que ele tinha uns 
pedacinho que era muito ruim, visse. Sei que nem pra que ele 
era afobado, rasgava tudo, jogava tudo no mato. E é assim? Se 
ele viesse “mata essa criação aqui”, era pra matar logo na 
carreira. Se não matasse, ele pegava, arrancava pescoço e 
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jogava no mato. Menina, isso é gente? Eu digo não, da pra mim 
não. Aí vinha a mãe dele… Conversando mais eu, ela disse “meu 
filho é muito bom, mas ele tem uns pedacinho que é muito ruim”. E 
era essas coisa mesmo que ele fazia. Aí eu disse: “apois tá bom”. Foi 
indo, foi indo, foi desgostando, desgostando. “Sabe de uma coisa? 
Tá acabado o nosso noivado”. “O quê, você vai acabar?” Eu disse “já 
acabei, eu já acabei agora”. Entreguei a aliança a ele (Informação 
verbal). 

 

Naninha nunca veio a se casar, tal como se torna o destino de várias 

mulheres pobres, negras e mães solteiras abandonadas por seus companheiros e 

vítimas da sociedade machista e racista. 

 

NANINHA: Quando for tempo aparece. Apareceu o pai de Nildim. Eu 
trabalhava lá em Seu Everaldo nesse tempo, eu ia pras lapinha tudo 
mais mãe. Quando acabava ia nos domingo lá pra casa. A gente 
morava lá no sombreiro. Nesse tempo a gente morava no sombreiro. 
Ele ia sempre pra la, ficava conversando mais a gente e tudo. Ai, vira 
e mexe, terminou… eu ainda fugi, fui embora mais ele… pra onde? 
Ah, minha filha! Tão longe. Passei da serra de Cabugi, qual o nome? 
Piabuçu não… Um lugar que tem de Campina Grande pra lá. 
Mossoró, sertão. Apois eu fui pra Mossoró, um lugar que a água sai 
salgada, mesmo que sal. Era ruim demais pra lavar roupa, a gente ia 
lavar roupa num rio que tinha. A água salobra. Passei uns tempos lá 
e viemo simbora denovo pra cá. Eu vim grávida. Aí, pronto. Ele me 
deixou na casa de mãe, ai me deu dinheiro pra comprar uns enxoval 
do menino quando nascesse. Aí eu comprei. Mãe tinha um bocado 
de peru e vendeu pra comprar bacia, lençol, um bocado de coisa 
ainda(...) Eu já não tenho sorte de me casar mesmo, vou ficar assim 
mesmo. Fiquei assim, sem arrumar mais ninguém e acabou. Agora 
que não arranjo, que já to caducando. Caducando nada, to com meu 
juízo todinho (Informação verbal). 

 

Atualmente Naninha está com 75 anos, mora em uma rua conhecida como 

Rua da Matança – por causa de um matadouro de gado que fica nessa mesma rua. 

Ela vive com seu filho e seus netos e seu cotidiano se resume a trabalhos 

domésticos. 
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4.1 NANINHA E O SEU PROTAGONISMO NO CATOLICISMO TRADICIONAL DO 
BAIRRO 

 

Em meio a uma vida de opressão, a religião e a música aparecem como um 

acolhimento, dando forças a Naninha para seguir a vida. Sua capacidade de cantar 

e seu carisma lhe permitiram que assumisse esse protagonismo no catolicismo 

tradicional no bairro do Gurguri. Quando o terço cantado de São João era costume 

de outras famílias, Naninha era chamada para liderar os benditos (cânticos para os 

santos), e destacava-se pela sua maneira de cantar, por sua voz forte. 

A meu ver, o canto foi uma forma que Naninha encontrou de fugir dessa 

realidade de sofrimento, pois, por ela ter uma voz forte e bonita, conseguiu ganhar 

um papel de destaque e, consequentemente, lhe despertou o interesse pelo canto 

junto com a religiosidade. Ela passou a assumir um papel social em sua localidade e 

esse papel tornou-se algo importante na formação de sua identidade. 

 

 

4.2 O RITUAL, DESCRIÇÃO E ANÁLISE 
 

O terço de São João é um ritual que procura transmitir tradições e 

conhecimento através da oralidade. Este terço acontece todo ano no dia 24 de 

junho, como uma maneira de reviver e recordar os sentimentos vivenciados.  

Segundo a minha interlocutora Naninha, o terço não é uma promessa a ser 

paga, mas um compromisso que ela vai levar enquanto em vida. Os participantes do 

ritual desenvolvem uma relação de reciprocidade entre pessoa e pessoa e pessoa e 

o santo, reza-se para obter ou agradecer por uma graça, uma dadiva (MAUSS, 

1974). 

Além desse papel que o terço cantado de São João tem na transmissão e 

manutenção das tradições orais, é perceptivo na história de vida de Naninha que 

este ritual assumiu um papel de formação de sua identidade. 

O ritual do terço cantado não tem nenhuma ligação com o poder político, não 

se beneficia de subterfúgios monetários e não pertence à organização paroquial, 

sendo um ritual doméstico que ocorre anualmente e no qual participa um pequeno 

número de vizinhos e amigos, em sua maioria mulheres. Uma característica do 

catolicismo popular, pois, “a religiosidade popular estabelece outra forma de 

produção de comportamento, a que rompe com os dogmas das instituições, o qual 



24 

 

se torna mais intimista, possuindo maior empatia em relação aos seus adeptos. 

(MELO et al, 2015; pag. 165) 

O terço cantado de São João atualmente só acontece no terraço da casa de 

Naninha na noite de 24 de junho. O ritual d’O terço de Naninha’, ocorre com poucos 

adeptos, e já lida com algumas dificuldades, por estar gradativamente se tornando 

mais árduo para Naninha lembrar-se das canções e acompanhar o terço em pé, 

dadas as suas limitações físicas. 

Entre as pessoas que participam do terço, destaca-se Eliane, comadre de 

Naninha que também é referência no bairro por sua vivência religiosa e que, nesta 

pesquisa, vem aparecer e ser considerada como possível transmissora de saberes 

para preservação desse costume. 

A diferença do terço de São João para os outros terços está na sua estrutura. 

Em vez de ser todo rezado, ele é cantado e é bem mais curto. O terço tradicional 

segue uma sequência que é contada em orações por um tipo de objeto em laço 

composto de uma cruz seguida de contas, traçadas em um fio ou em corrente. As 

sequências são separadas em grupos que representam um total das orações de: 1 

(um) Credo, 6 (seis) Pai-Nossos e 53 (cinquenta e três) Ave-Marias. Entre cada 

grupo de 1 (um) Pai-Nosso e 10 (dez) Ave-Marias se intercala a reza d’o Glória e, 

por fim, a Salve-Rainha. 

 

Deve-se atentar para o fato de que o terço consiste em um colar com 
cinquenta contas para rezar ave-marias e cinco para pai-nossos, ao 
passo que o rosário possui cento e cinquenta contas para as ave-
marias e quinze para pai-nossos (OLIVEIRA, 2009, p. 83). 

 

No terço de São João rezado por Naninha, não é necessária a utilização do 

terço do Rosário (o cordão de contas). O terço de São João se inicia com um canto 

que invoca o Espírito Santo, se reza a oração do Credo, depois se canta um Pai-

Nosso e uma Ave-Maria, repetidas em um total de cinco vezes e, no espaço de cada 

Pai-Nosso e Ave-Maria, se canta um Glória ao Pai seguido de um Salve-Rainha. 

Logo depois se canta a ladainha de todos os santos, e os benditos dedicados a São 

João. Por fim, se canta o cântico de beijar o altar, um canto de desejar paz, 

momento em que as pessoas presentes se abraçam, e antes de todos saírem se 

canta para abençoar a casa. 
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Em oposição à visibilidade do ‘Maior São João do Mundo’, que ocorre em 

Campina Grande-PB e recebe, todo ano, turistas de vários cantos do país e até do 

mundo em suas festividades, o ritual do terço de Naninha acontece quase que 

invisível até para o bairro do Gurguri, porque poucas são as pessoas que tem 

conhecimento de sua existência, e menos ainda existe divulgação, cenário que torna 

a presença anual no terço de quase sempre as mesmas pessoas, principalmente 

vizinhas. 

A última vez que participei do terço foi em 2015, ocasião em que foram feitas 

as imagens que constam no filme etnográfico. Abaixo, trago um trecho das minhas 

anotações de caderno de campo sobre esse dia, e sobre um pouco da minha 

postura e atuação com a câmera: 

Quando já era quase sete horas eu comecei a me preparar pra 
filmar, eu sabia que Eliane já estava perto de chegar, lá na casa de 
Naninha chegou uma menininha que é vizinha e ficamos meio que 
brincado com a câmera, na verdade era um pretexto pra começar a 
filmar, com pouco tempo chega Eliane e ela traz quase todos os 
participantes do terço. 

Eliane, Nêga que a mãe de Eliane e Ariely que é neta de Eliane, 
também Maria tia de Eliane e várias outras vizinhas o único homem 
que participou foi Eric, um menino que mora do lado da casa de 
naninha e conhece algumas das canções que naninha e Eliane 
cantam. O terço começou e seguiu sua sequência normalmente. 

Eu, com a câmera, tentava conseguir capturar a essência do ritual, 
queria mostrar os olhares entre Naninha e Eliane num tipo de 
conexão entre as duas, quando uma esquecesse a outra lembrava, o 
Eric não entrou no terraço ficaram somente as mulheres, ele ficou lá 
fora, mas cantava forte e sua voz era bem presente, as vozes 
principais eram de Naninha e Eliane, Naninha ficou todo o tempo do 
terço sentada ao lado da mesinha do santo, Eliane ficou o tempo 
todo em pé e em frente essa mesinha, ficava muito claro que elas 
estavam num tipo de ‘conversa’  com o divino, representado no 
quadrinho de São João na mesinha. 

Terminando a oração da salve rainha cantada, começam os benditos 
para são João, primeiro a ladainha de todos os santos que Eliane é 
que puxa e os outros repetem, ela ler a letra da canção num livro de 
cânticos religiosos, depois ela canta uma canção de são João 
também do livro e depois é a vez de Naninha. Naninha começa a 
cantar o bendito, mas esquece de alguns trechos, só que Eliane a 
ajuda.  

Eu fico por ali com a câmera ligada o tempo todo, fico mudando de 
posição, mas sem desligar a câmera pra não perder nada, afinal é o 
ponto principal do meu trabalho.  
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Terminou o terço, mas eu queria mais, queria ter a oportunidade de 
filmar o beija que é um ato onde se canta uma música e ao mesmo 
tempo as pessoas vão beijar o altar. 

Nossa senhora prometeu salvar quem sua casa seu terço rezar, 
Nossa senhora subiu para o trono, pediu a Jesus salvação para os 
homens, Salvai os homens e as mulher também do céu e da terra 
para sempre amém, De dois em dois aos pés do altar se ajoelhe 
primeiro pra poder beijar... 

Aí eu falei, mas só faltou o beija, né? Eliane perguntou se queria que 
cantasse, é claro que eu queria mas eu disse, se quiser... 

Eliane foi logo se levantando pra cantar e o terço que já tinha 
terminado foi continuado. Eu sei que eu manipulei um pouco sobre 
isso, mas acho que eles gostaram. Certa vez eu ouvir que elas não 
cantavam mais porque ninguém ia beijar, mas nesse dia todo mundo 
que estava lá beijou o altar, menos eu (Caderno de campo). 

 

Analisar o terço de São João é se deparar com um campo pleno de símbolos 

e significados. Ao considerar isso é que tento trazer o dinamismo social e simbólico 

dos festejos juninos como a fogueira, os fogos, as comidas de milho, as danças de 

forró, as histórias de brincadeiras e as adivinhações, etc, para as delimitações que 

encerram esta pesquisa e seus objetivos. 

5 O FILME ETNOGRÁFICO 
 

 

A definição de filme etnográfico utilizada por mim é a de Prelorán (1987, p. 8) 

naquilo em que o autor afirma que o cinema etnográfico é “a documentação fílmica 

dos comportamentos humanos, de modo que as atitudes das pessoas e a natureza 

de suas culturas ali estejam representadas e interpretadas”. Prelorán também 

ressalta as intervenções do cineasta e quebra com a ideia de cinema puro, “pois a 

intervenção do cineasta implica sempre em seleção, exclusão e montagem do filme” 

(PRELORÁN, 1987, p. 8). 

O São João de Naninha é um filme etnográfico resultado de uma pesquisa 

antropológica que tem o terço de São João promovido por Naninha como ponto 

inicial, mas que, para ser explicado, recorre à história de vida da protagonista por ela 

mesma contada para caracterizar-se como uma produção etnobiográfica.  
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O ponto de partida desse filme é o terço de São João cantado por Naninha e 

a partir daí se desencadeia o desenvolvimento da história, respondendo a questões 

de como Naninha aprendeu esse ritual, qual o significado do terço, como são 

transmitidos os ensinamentos dos cânticos, rezas e outras práticas nesse ritual, não 

só com imagens do ritual em si, mas principalmente pelos relatos dos personagens. 

É importante destacar que a escolha da história de vida da protagonista sendo 

contada por ela mesma reitera, em sua melhor forma, o sentido mais profundo do 

tema em questão. É mais ou menos o que propõe Guzmán (2016) quando diz: "Para 

mim, uma boa ideia se reconhece porque propõe um relato ou o desenvolvimento 

potencial de uma história". 

As questões antropológicas não estão somente expressas na construção da 

monografia, mas também no filme. O filme etnográfico em seu sentido amplo é 

formado pela gênese de uma interação antropológica, valorizando as imagens e as 

falas dos envolvidos na pesquisa, assim como os sons locais, as músicas que 

tenham de certa forma ligação com o grupo pesquisado, como, por exemplo, os 

cânticos ritualísticos, ou festivos. “Neste sentido, o filme etnográfico não reside 

naquilo que o antropólogo filma com uma câmera, mas é tão somente construído a 

partir de uma interação, uma relação propiciada por uma pesquisa” (GONÇALVES, 

2008, p. 16). 

Minha postura como antropóloga e cineasta não se limita apenas à 

observação, mas se expressa também muito da minha participação nesse processo, 

principalmente por pertencer à história que está sendo contada e por ter uma 

relação de amizade e carinho para com as pessoas filmadas. Isso pode ser 

observado principalmente nas entrevistas. Naninha, Eliane e tia Ua estão dialogando 

comigo, elas se dirigem a mim. 

Ainda que eu não tivesse essa relação com o meu campo de pesquisa, 

entendo que o diálogo do pesquisador cineasta com as pessoas pesquisadas é o 

que faz manifestar a sensibilidade dos discursos. Nessa perspectiva, isso se 

assemelha ao que afirma Claudine de France em Cinema e antropologia:  

 

Tendo permanentemente em vista o caso de que as pessoas 
filmadas têm consciência da presença explícita do observador – 
cineasta, nós admitimos de imediato a hipótese segundo a qual a 
observação do etnólogo-cineasta se distingue radicalmente daquela 
do naturalista, preocupado em se dissimular (1998, p. 21). 
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Sobre o registro fílmico do terço de São João na casa de Naninha a minha 

preocupação era conseguir captar o máximo de sentimentos e de espiritualidade 

refletida nos gestos, olhares e vozes. A minha câmera começa a guiar-se pelas 

práticas dos filmados. Tem-se por essas vias uma preocupação particular com as 

técnicas rituais que está na preocupação com o invisível ou com o imaginário, e isso 

fica demostrado no que enfocou dos comportamentos. 

Nas imagens do ritual fica perceptível que existe um tipo de relação com o 

divino ou espiritual, simbolizado pelo evidente quadrinho com a figura do santo, 

sempre em local de destaque e em cima de uma mesinha decorada e para onde as 

pessoas estão direcionadas, “toda a performance ocorre em torno da imagem do 

santo (símbolo), detentor de energia que é partilhada com os devotos”( MELO et al, 

2015; 165). A relação com o divino ou espiritual reside no: 

 

Visível ou invisível, onipresente ou opostamente materializado num 
objeto encarnado, seja numa pessoa, seja nos diversos membros do 
grupo; observador exterior ou engajado na ação, e mesmo 
interiorizado pelo ou pelos agentes do rito (FRANCE, 1998, p. 99). 

 

Segundo France (1998, p. 405-406) esses são traços que definem a auto-

mise en scène. Para a autora, a auto-mise en scène é uma noção essencial em 

cinematografia documental e em qualquer processo observado, nas quais o próprio 

processo observado se apresenta ao cineasta no tempo e no espaço. 

 

Esta mise en scène própria, autônoma, em virtude da qual as 
pessoas filmadas mostram de maneira mais ou menos ostensiva, ou 
dissimulam a outrem, seus atos e as suas coisas que a envolvem, ao 
longo das atividades corporais, materiais e rituais é, todavia, 
parcialmente da presença do cineasta (FRANCE, 1998, p. 405). 

 

 

5.1 O ROTEIRO 
 

Segundo Guzmán (2016), em O Roteiro no cinema documental, não há 

dúvidas de que um documentário precisa ter um roteiro escrito como requisito de 

viabilidade, mesmo que esteja aberto a mudanças. 
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Durante as filmagens não optei completamente por um roteiro aberto ou 

fechado, mas tentei um equilíbrio entre os dois. Antes das filmagens eu já conhecia 

os cenários, já conhecia um pouco sobre a personalidade das principais 

personagens, então foi fácil construir um roteiro em que me protegesse dos riscos 

de dispersão ou da fuga da minha proposta de pesquisa. No entanto, entendendo 

que se trata de um filme etnográfico e que não estou direcionando a lente para 

atores ensaiados, além de que essa não é uma grande produção, não poderia ficar 

presa ao roteiro inicial, mas aberta a mudanças, respeitando e agregando os 

imprevistos e engrandecendo meu trabalho. 

Mesmo depois das filmagens, esse roteiro se manteve aberto para que 

pudesse ser reescrito durante a montagem. A maioria das filmagens foi feita antes 

de uma formação mais apurada em técnicas e estética audiovisual e, principalmente 

durantes as entrevistas, se tornou bastante perceptivo essa minha falta de 

experiência no que se refere à iluminação e à posição da câmera. 

Após o processo de filmagem é momento de assistir o que foi gravado. Foi 

nessa ocasião que me deparei com os resultados que me fizeram repensar as 

escolhas na construção do filme. Aquele roteiro inicial já não dava conta e algumas 

coisas que previamente considerava essenciais perderam sua importância para 

situações inesperadas que terminaram por se destacarem muito mais. 

Depois do processo de gravação e de assistir às imagens, é momento de 

fazer outro roteiro, também não fechado. Somente depois de assistir esse material 

bruto que foi possível pensar numa estrutura narrativa fílmica. 

A minha postura como pesquisadora, diretora e roteirista é procurar equilibrar 

a realidade e a estética cinematográfica. Se faz necessário um trabalho de cortes e 

tratamento de imagem e áudio para atrair a atenção de quem assiste e para 

conduzir melhor o entendimento sobre o tema. 

No caso da montagem desse documentário a lógica de cortes e sequências 

segue os elementos reais. As próprias imagens determinam o limite de manipulação, 

"momentos em que a montagem sucumbe, quando a força das imagens – com seu 

tempo real – não admite mais manipulação; quando a energia dos planos – da vida 

real – se situa acima do ritmo convencional" (GUZMÁN, 2016). 
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5.2 ROTEIRO DE EDIÇÃO 
 

O trabalho de edição é parecido com um de um artesão: recorta, cola, dá 

forma e embeleza, pensando em quem irá consumir o produto final. O material já 

estava sob meu poder, então era momento de construir a obra guiando-se através 

do roteiro de edição, como num bordado, por exemplo. Neste filme a minha 

preocupação com o conteúdo é maior que a estética. Assim, apresento o roteiro 

comentado do curta-metragem São João de Naninha. 

 

1. Primeira cena. A câmera enquadra o rosto de Naninha em primeiro plano e 

um quadrinho de São João menino em cima de uma mesinha decorada, que logo de 

cara nos apresenta o enredo do filme. O barulho de som alto apresenta um pouco da 

realidade das festividades dessa época junina. Essas são imagens de teste de 

câmera. Próximo a mim, tinha uma criança curiosa com o funcionamento da câmera 

e eu estava mostrando um pouco desse momento encantador da filmagem. Isso fica 

entendido durante esse primeiro diálogo. Naninha, olhando para a câmera e 

sorrindo, demonstra um pouco de sua intimidade comigo que estou de frente a ela, 

segurando a câmera. Sua fala apresenta seu bom humor. Aqui, a pessoa que 

assiste já é apresentada ao estilo de filme que está sendo proposto, uma 

simplicidade na produção, apenas uma filmadora na mão e eu me colocando 

presente no filme. 

 

2. O letreiro com o nome do filme. 

 

3. Na próxima cena, o cenário ainda é o do terraço da casa de Naninha, mas 

esse enquadramento só apresenta Naninha sentada. Por trás, só uma parede verde. 

Nesse momento o telespectador é conduzido a direcionar seu olhar apenas para as 

expressões corporais de Naninha, a prestar atenção na fala do personagem. É 

quando o filme começa de fato e a história começa a ser contada. Nesta cena, 

Naninha conta como começou a rezar o terço e com quem aprendeu algumas 

histórias dessa época. 

 

4. Ela se apresenta: Josefa Maria Vicente é seu nome completo, onde e quando 

nasceu são dados informados em seguida. 
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5. Cartelas tem a função de contextualizar melhor sobre a história contada. 

 

6. Imagem do terraço de Naninha. Ela entrando em casa. Céu nublado, 

fogueirinha em frente à sua casa. Estilo das casas vizinhas. Um pouco de como é a 

realidade local. Telhados, antenas, uma cadeira em cima de um telhado e uma 

paisagem verde no final da tela. Esse verde é onde ficava o sítio de Tia Ua. 

 

7. Enquadramento com Naninha no centro da tela. O cenário só mostra um sofá 

com uma capa amarela em uma parede esverdeada. Naninha usa uma camiseta 

com uma estampa de Nossa Senhora da Conceição e um colar com a medalhinha 

de Nossa Senhora Aparecida. Naninha fala de seu trabalho na lavoura de cana-de-

açúcar e em outros lugares e fala de sua fé, de como ela enfrentou tudo isso e ainda 

é grata a Deus pelas coisas boas. 

 

8. Do terraço de Naninha a câmera fica parada e uma criança atravessa o 

enquadramento. Zoom que aproxima uma vizinha segurando um prato de canjica e o 

cabelo frisado mostra que a vizinhança tá se preparando para uma noite especial. 

 

9. Agora o filme passa discutir sobre a tradicionalidade do terço de Naninha, 

sobre qual significado, sobre a continuação e valorização desse costume, sobre a fé 

nos santos do mês, Santo Antônio e São João. Esta cena inicia com Naninha 

cantando um trecho do bendito de São João, depois Eliane fala sobre a importância 

da continuação do terço. 

Eliane no centro do enquadramento. O cenário é composto por um quadro 

negro, parede colorida e caixas. Isso representa o trabalho de Eliane. O terraço da 

sua casa que também é sala de aula. O óculos pendurado no pescoço. Um perfil de 

professora. 

Naninha diz que reza o terço porque gosta de rezar, fala do terço de Santo 

Antônio na casa de tia Ua, e termina cantando, “quem era eu, quem eras tu, quem 

somos agora...” 

Eliane também fala do terço na casa de Tia Ua. 

Tia Ua também fala do terço de Santo Antônio. 
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Na entrevista com tia Ua o cenário é um sofá com almofadas bordadas, sendo 

uma delas com a frase ‘O Senhor é meu pastor e nada me faltará’. Uma manta de 

fuxico colorida, uma parede de cerâmica e sua bengala no sofá. Ela usa roupas 

escuras que remetem a ideia da imagem da viúva. Ela é mais conhecida na cidade 

como Dona Lurdes, viúva de seu Antônio Bezerra. 

 

10. Vizinho cortando lenha e fazendo fogueira. 

 

11. 23 de junho anoitece, é o momento de acender a fogueira. O horário é às 18h. 

Naninha vai acender a fogueira. A câmera acompanha. Agora Naninha já demonstra 

alegria, brincando comigo e contando histórias de Jeca. A sua forma de andar 

demonstra o desgaste físico decorrente de uma vida de muito trabalho. 

 

12. “Tá molhada Nana, a lenha?” – frase da vizinha também nos apresenta um 

contexto temporal. São João no Nordeste é tempo de chuva. O plano médio 

enquadrando o corpo de Naninha e a fogueira que está sendo acesa. 

Naninha no centro da tela em primeiro plano e uma fogueira em segundo 

plano. É noite, há pouca iluminação. A pele negra de Naninha mescla-se com a noite 

e ela canta. 

Ela fala com o vizinho sobre a fogueira dele. Ele é um menino e entra no meu 

enquadramento e conversa com Naninha, mas olha para a câmera. Ele parece 

curioso com a câmera, mas não se aproxima tanto e logo vai embora. 

As imagens apresentam um pouco do contexto social, local e temporal. O 

chão molhado, a fumaça, os faróis das motos passando, os diálogos que Naninha 

tem com os vizinhos, mostram um pouco de sua relação com as pessoas daquela 

localidade e apresentam um pouco da sua identidade. Busco valorizar os momentos 

em que ela canta. 

 

13. A câmera volta para o terraço da casa de Naninha. Uma imagem um pouco 

confusa por causa do desfoque tem a função de mostrar o final dessa noite. Isso 

também mostra ao telespectador as condições de produção fílmica na qual a pouca 

iluminação, a fumaça e a minha falta de experiência dificultaram uma boa qualidade 

de imagem. 
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14. Noite do dia 24 de junho. Dia do terço de Naninha. O cenário novamente é o 

terraço de sua casa. Brinco com a câmera junto com uma criança e Naninha olha 

para câmera. Câmera se direciona para a entrada da casa e mostra a chegada dos 

participantes do ritual. A fala da criança tentando interferir no meu roteiro de 

gravação. Os participantes falam com Naninha e comigo e respondo aos 

cumprimentos. 

 

15. A seguir uma sequência com vários cortes vários momentos do ritual. Os 

panos utilizados tinham como propósito apresentar de vários ângulos o mesmo 

ritual, para sugerir que o telespectador tenha uma visão mais completa desse 

ambiente e dos participantes. Tenho consciência de que um curta-metragem não é 

capaz de apresentar o ritual por completo, considerados estética e tempo de filme, e 

pelo interesse de atrair atenção de quem vai assistir, abro mão de uma boa parte 

das imagens fílmicas desse ritual, dando destaque aos Benditos cantados por 

Naninha e Eliane. Destaco também as particularidades de cada uma das duas nesse 

ritual. 

Naninha tem os cânticos memorizados. Eliane também memoriza vários 

desses Benditos, mas sua capacidade de leitura a permite utilizar um livrinho de 

cantos religiosos algumas vezes. Mantenho foco no rosto de Ariely, neta de Eliane, e 

no rosto de Eric, vizinho de Naninha; são os mais jovens participantes do terço e 

também representam uma esperança na preservação do ritual. O filme termina 

quando termina o terço. Sobem os créditos. 

 

16. Os créditos sobem, mas o filme na verdade não acaba. Uma brincadeira com 

o telespectador. Assim como o terço também parecia ter terminado, mas é 

retomado. 

 

17. Quando parece que o filme já tinha terminado, ele é continuado por causa de 

minha interferência. Eliane volta a sua posição e começa a cantar o beija. Todos 

retornam e o terço continua. Dessa vez sem cortes, tenho a pretensão de apresentar 

uma tradição que quase não é mais encontrada. O beija é um costume ensinado 

pela oralidade, portanto, por mais que se encontre em outro ritual, certamente tem 

alguma diferenciação, seja na letra da canção ou no ritmo da música. O filme agora 

chega de fato ao final com alegres vivas aos santos padroeiros, ao povo católico e a 
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mim, que estou filmando. A minha posição de antropóloga cineasta nativa torna-se 

ainda mais explícita. 

 

6 PESQUISADORA E PESQUISA 
 

 

Chegava o mês de junho e nossa rua ia ficar toda enfeitada. No dia 12 de 

junho, véspera de Santo Antônio, era dia de terço na casa de Dona Lourdes 

Bezerra, a minha tia Ua. Tia Ua mandava fazer uma fogueira bem grande em frente 

à casa dela, ela convidava os familiares, e Eliane e Naninha para conduzir o terço. 

Lembro também que todo mundo ficava para o lanchinho que era oferecido para os 

convidados. Ali meu olhar era de uma menina, junto da algazarra dos primos, eu 

percebia o estranhamento que eles tinham da voz de Naninha. É que ela cantava 

alto e chamava atenção. 

O dia de São João está próximo, quase todos os anos durante a minha 

adolescência e início de juventude, eu dançava quadrilha. A minha mãe era a 

costureira da quadrilha. Minha casa sempre ficava com muita gente, tirando 

medidas, provando roupas, sempre ao som de forró. 

Mesmo dançando em várias quadrilhas e adorando forró, eu tinha um 

compromisso com o terço de São João. Na verdade, era um compromisso com a 

minha mãe, pois ela só me deixava sair depois do terço. 

Hoje em dia é a Renata pesquisadora que participa do terço, mas os 

participantes do terço não se incomodam com a minha presença ou com a câmera 

que estou segurando. Isso, a meu ver, é positivo, pois, sinto que assim tenho a 

oportunidade de os deixarem mais à vontade, com ‘menos interferência do 

pesquisador’ e, por isso, acaba por apresentar resultados com maior 

espontaneidade. 

Não abandonei minha experiência de vida e minhas influências sociais pala 

neutralidade clássica antropológica. Então, como manter uma ‘neutralidade’ onde 

sou também composição? 

Serei eu pesquisadora, ou também parte da pesquisa? Será que minha 

subjetividade no campo me dá mais autoridade nas minhas informações, ou só 

atrapalha? 
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Cresci no bairro onde hoje faço minha pesquisa. Vivi no meio daquelas que 

hoje são minhas interlocutoras. E para elas eu não sou uma pesquisadora, mas sou 

só Renata, filha de Dona Rita. Percebo que eles não entendem direito o meu 

interesse em ficar indo lá com câmeras e fazendo várias perguntas. Acho que a 

verdade é que eles estranham eu ir perguntar sobre ‘coisas que eu já conheço’. 

Desde muito nova, participei dos terços de São João Batista rezado e cantado 

por Naninha e Eliane. Minha infância e adolescência foi indo na noite de São João 

para os terços, e só depois para quadrilha e para o forró. 

Todos os participantes do terço me conhecem, quase todos me viram crescer 

no bairro e, participando do terço então, eu não era novidade alguma ali; nem a 

câmera fazia uma diferença, pois era apenas Renata com a tal câmera de novo. 

Lá, eu não sou uma pesquisadora, sou Renata com uma câmera. ‘Não sei pra 

quê Renata filma tanto’. Às vezes, acho que conheço tanto sobre minha pesquisa 

que nem precisava ir a campo. Como eu posso estranhar uma coisa que é tão 

minha? 

Eu aceito minha condição e procuro usar isso como mais uma fonte de 

conhecimento para composição desse trabalho, próprio do antropólogo nativo que, 

assim como pontua Câmara Cascudo, "transformou essa circunstância biográfica e 

geográfica em uma perspectiva intelectual e existencial que define o seu perfil como 

autor" (GONÇALVES, 2004, p. 43). 

Negar essa subjetividade seria abrir mão da possibilidade de potencializar 

esse trabalho. Do contrário, foi adicionando nele experiências e sentimentos, que 

resultou numa capacidade maior de dialogar, que se tornou possível compreender 

sobre e apresentar os significados e a lógica das minhas interlocutoras. 

Compreendo que esse ‘falar de si’ pode colocar em questão minha postura 

ética no processo de produção desse trabalho antropológico. Contudo, recorro a 

Foucault, em seu texto A escrita de si (2004), para explicar que o sujeito ético se dá 

pela subjetividade e pelo cultivo de si: 

 

como exercício, [que] trabalha para a subjetivação do discurso 
verdadeiro, para sua assimilação e elaboração como "bem próprio”, 
constitui também, e ao mesmo tempo, uma objetivação da alma 
(FOUCAULT, 2004, p. 156). 
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CONCLUSÃO 
 

 

O bacharelado em Antropologia foi o que me deu a chance de trabalhar esse 

assunto e, considerando minha trajetória um tanto conturbada nesta graduação, 

posso dizer que foi esta pesquisa que me fez continuar na Antropologia.  

Reconheço que este é um trabalho delicado e de importância para a memória 

regional e para sua valorização. Aqui apresento não apenas o meu trabalho de 

pesquisa, mas também meu envolvimento com ele, seja como pesquisadora, seja 

como participante do ritual que é objeto da pesquisa. 

O interesse em trazer a história de vida de Naninha para esse trabalho veio 

de quando, em nossas primeiras conversas, ela contou um pouco de sua vida e me 

vi deparada com uma história muito forte e, da qual, comecei a entender que só ao 

compreender a sua trajetória de vida é que eu conseguiria entender o significado de 

sua devoção. 

Entendi que a relação que ela desenvolve com a religião denota um conforto 

da vida sofrida que ela teve/tem, face à ausência de movimentos sociais que se 

organizassem em prol da melhoria de sua condição e dessem-na esperança, como 

uma alternativa de força e inspiração pra mudar sua própria realidade. Por isso, a 

religião é uma fuga de toda essa realidade de sofrimento e de opressão a que ela foi 

submetida. A religião torna-se um conforto. 

Ademais, essa monografia foi construída junto com um filme etnográfico e as 

noções sobre cinema são mais que evidentes. 

Retornando à questão da subjetividade em minha pesquisa, por mais que eu 

admita que exista uma dificuldade em problematizar alguns dos meus dados por eu 

enxergar-me tão familiarizada, sem estranhar situações que para mim são tão 

óbvias e naturalizadas, percebo que isso pode ser observado de uma maneira 

diferente, pela ótica de que eu posso entender e elaborar melhor a essência do que 

está sendo pesquisado; afinal são tradições, sensações e sentimentos que eu 

compartilho. 

Um dos princípios da antropologia clássica (MALINOWSKI, 1978) é se colocar 

no campo, mas eu já sendo parte dele, posso entendê-lo melhor ainda. Assumo 
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minha subjetividade nesse trabalho e proponho uma escrita fermentada de 

liberdade, com a capacidade de crescimento de uma reflexão referente à própria 

forma de pensar produção de conhecimento científico dentro da Antropologia. Trato 

essa subjetividade como algo positivo e não a abandono em função de uma 

antropologia malinowskiana já consagrada. 
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Anexo 
 
 

Transcrição do ritual do terço de São Batista  
 

-(rezando) Pelo sinal da Santíssima Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amem. 

-(cantando) A nós descei, Divina Luz! 
A nós descei, Divina Luz! 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus! 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus! 
Sem vós, Espírito divino.  
Sem vós nós podemos errar.  
E no mais triste desatino, e no mais triste desatino.  
No mais profundo abismo sem fim, sem fim, …  
No mais profundo abismo sem fim, sem fim… 
 A nós descei, Divina Luz! 
A nós descei, Divina Luz! 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus! 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus! 
 
-(rezando) Creio em Deus-Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra e em Jesus 
Cristo seu único filho, Nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo 
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, 
está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, de onde há de vir a julgar os 
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão 
dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. 
Amem. 
 
- Pai Nosso que estais no Céu, santificado seja o vosso nome, venha nós ao 
vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de 
cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 
Amém.  
- Ave-maria Cheia de graça o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 
mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai 
por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
- Ave-maria Cheia de graça o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 
mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai 
por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
- Ave-maria Cheia de graça o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 
mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai 
por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. 
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-(Cantando) Pai Nosso que estás no Céu,  
Santificado seja o vosso nome.  
Venha vós ao nosso reino,  
Seja feita a vossa vontade,  
Assim na Terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.  
Nos perdoe, nossas dívidas assim como nós  perdoamos.  
Devedores não deixeis cair em tentação.  
Mas, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém.  
Ave Maria, cheia de graça,  
O Senhor é convosco.  
Bendita sois entre as mulheres.  
Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus.  
Santa Maria Mãe de Deus,  
Rogai por nós, pecadores. 
 Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
Glória seja ao pai. Patre é di filió é do espirito e santidó espirito e san.antidó.  
Se pudera em princípio é de nunca é de sempre é século seclore... Amém, amém, 
amém. 
Pai Nosso que estás no Céu,  
Santificado seja o vosso nome.  
Venha vós ao nosso reino,  
Seja feita a vossa vontade,  
Assim na Terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.  
Nos perdoe, nossas dívidas assim como nós  perdoamos.  
Devedores não deixeis cair em tentação.  
Mas, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém.  
Ave Maria, cheia de graça,  
O Senhor é convosco.  
Bendita sois entre as mulheres.  
Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus.  
Santa Maria Mãe de Deus,  
Rogai por nós, pecadores. 
 Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
Glória seja ao pai. Patre é di filió é do espirito e santidó espirito e san.antidó.  
Se pudera em princípio é de nunca é de sempre é século seclore... Amém, amém, 
amém. 
Pai Nosso que estás no Céu,  
Santificado seja o vosso nome.  
Venha vós ao nosso reino,  
Seja feita a vossa vontade,  
Assim na Terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.  
Nos perdoe, nossas dívidas assim como nós  perdoamos.  
Devedores não deixeis cair em tentação.  
Mas, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém.  
Ave Maria, cheia de graça,  
O Senhor é convosco.  
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Bendita sois entre as mulheres.  
Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus.  
Santa Maria Mãe de Deus,  
Rogai por nós, pecadores. 
 Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
Glória seja ao pai. Patre é di filió é do espirito e santidó espirito e san.antidó.  
Se pudera em princípio é de nunca é de sempre é século seclore... Amém, amém, 
amém. 
Pai Nosso que estás no Céu,  
Santificado seja o vosso nome.  
Venha vós ao nosso reino,  
Seja feita a vossa vontade,  
Assim na Terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.  
Nos perdoe, nossas dívidas assim como nós  perdoamos.  
Devedores não deixeis cair em tentação.  
Mas, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém.  
Ave Maria, cheia de graça,  
O Senhor é convosco.  
Bendita sois entre as mulheres.  
Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus.  
Santa Maria Mãe de Deus,  
Rogai por nós, pecadores. 
 Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
Glória seja ao pai. Patre é di filió é do espirito e santidó espirito e san.antidó.  
Se pudera em princípio é de nunca é de sempre é século seclore... Amém, amém, 
amém. 
Pai Nosso que estás no Céu,  
Santificado seja o vosso nome.  
Venha vós ao nosso reino,  
Seja feita a vossa vontade,  
Assim na Terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.  
Nos perdoe, nossas dívidas assim como nós  perdoamos.  
Devedores não deixeis cair em tentação.  
Mas, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém.  
Ave Maria, cheia de graça,  
O Senhor é convosco.  
Bendita sois entre as mulheres.  
Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus.  
Santa Maria Mãe de Deus,  
Rogai por nós, pecadores. 
 Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
Glória seja ao pai. Patre é di filió é do espirito e santidó espirito e san.antidó.  
Se pudera em princípio é de nunca é de sempre é século seclore... Amém, amém, 
amém. 
 
- (rezando) Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que 
todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre 
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tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos 
saudamos com uma Salve Rainha: 
-(cantando)Salve oh Rainha, mãe universal, por vós neste vale vai seu paraíso. 
 Vós sois gozo e riso, dos desconsolados e dos desgraçados doçuras e vida. 
Geme o mãe querida nossos corações, numa de aflição e de amargura. 
O Mãe de ternura olhos piedosos, meigo amoroso para nós volvei. 
Benigna escutai ó virgem Maria, ó mãe doce pia os afetos nossos. 
Dos inimigos vossos daí-nos a vitória e a Eterna glória lá no Paraíso. Amém. 
 
Ladainha de todos os santos  
1. Ó Santa Mãe de Deus, com o esposo São José, 
São Pedro e São Paulo, 
São João e Santo André. 
Rogai por nós, rogai por nós. (Bis) 
 2. Aos anjos, lá dos Céus 
pedimos todo dia, 
também a São Miguel e Inácio de Antioquia. 
Rogai por nós, rogai por nós. (Bis) 
3. Ó Santos João Batista, 
Gregório e Agostinho, 
também Santo Anastácio, 
São Bento e São Martinho. 
Rogai por nós, rogai por nós. (Bis) 
 4. Lembrai-nos São Francisco 
e dai-nos vosso auxílio, 
lembrai-nos São Domingos, 
lembrai-nos São Basílio. 
Rogai por nós, rogai por nós. (Bis) 
 5. Estevão e Lourenço, 
sinais de muita fé, 
ó São Sebastião e Francisco Xavier. 
Rogai por nós, rogai por nós. (Bis) 
 6. Catarina de Sena, 
Santa Felicidade, 
Maria Madalena com amor e com bondade. 
Rogai por nós, rogai por nós. (Bis) 
 9. Por nós Santa Tereza, 
 Perpétua e Inês, 
pedi a Deus dos céus 
que chegue a nossa vez. 
Rogai por nós, rogai por nós. (Bis) 
Ó Senhor, sede a nossa proteção, 
ouvi-nos, Senhor! 
Para que nos livreis de todo mal, 
ouvi-nos, Senhor! 
 Para que nos livreis de algum pecado, 
ouvi-nos, Senhor! 
Para que nos livreis da morte eterna, 
ouvi-nos, Senhor! 
Vos pedimos por vossa encarnação, 
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ouvi-nos, Senhor! 
 Pela morte e por vossa ressurreição, 
ouvi-nos, Senhor! 
Pelo Espírito Santo de amor, 
ouvi-nos, Senhor! 
Apesar de nós sermos pecadores, 
ouvi-nos, Senhor! 
 Jesus Cristo ouvi-nos! 
Jesus Cristo atendei-nos! 
Jesus Cristo ouvi-nos! 
Jesus Cristo ouvi-nos! 
Jesus Cristo atendei-nos! 
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. 
 
Bendito a São João Batista  
Cantemos e louvemos, assim é que Deus quer. 
Cantemos e louvemos, assim é que Deus quer. 
Senhor São João Batista, que é filho de Isabel.  
Senhor São João Batista, que é filho de Isabel.  
É filho de Isabel e de São Zacarias.  
É filho de Isabel e de São Zacarias. 
É primo de Jesus e sobrinho de Maria.  
É primo de Jesus e sobrinho de Maria. 
Nasceu em Belém, batizou-se no Jordão.  
Nasceu em Belém, batizou-se no Jordão. 
Jesus, por ser seu primo, botou-lhe nome de João.  
Jesus, por ser seu primo, botou-lhe nome de João. 
Botou-lhe o nome de João, por ele ser tão galante.  
Botou-lhe o nome de João por ele ser tão galante.  
As estrelas do Céu, ó que luz tão brilhante.  
As estrelas do Céu, ó que luz tão brilhante. 
Ó que luz tão brilhante, foi Deus que assim ornou.  
Ó que luz tão brilhante, foi Deus que assim ornou. 
No Céu e aqui na Terra, cantemos em Seu louvor.  
No Céu e aqui na Terra, cantemos em Seu louvor. 
Cantemos em seu louvor e de Maria também.  
Cantemos em seu louvor e de Maria também. 
Senhor São João Batista, pra todos sempre amém.  
 
Bendito a São João Batista 
São João quando soubesse / quando era o Seu dia / Descia do Céu à Terra / Com 
prazer e alegria / Descia do Céu à Terra com prazer e Alegria / Meu Senhor São 
João Batista / Lá no rio de Jordão / Que, depois de batizado / Viva, viva São João / 
Num pocim d`água de cheiro / Onde os santos se banhava / Era um cheiro de 
incenso que o mundo era incensado / Meu Senhor São João Batista / Lá no rio de 
Jordão / Que, depois de batizado / Viva, viva São João / São João pecou na cruz / 
Grande madeiro pesado / Toda passada que dava golpe de sangue assuava  / Meu 
Senhor São João Batista / Lá no rio de Jordão / Que, depois dei batizado / Viva, Viva 
São João / Minha mãe quando é meio dia / Seu dia já se passou / Uma noite tão 
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bonita, minha mãe não me acordou /  Meu Senhor São João Batista / Lá no rio de 
Jordão / Que, depois de batizado / Viva, viva São João. 
 
Cântico do beija 
 
(Cantando) Nossa Senhora prometeu salvar quem na sua casa seu terço rezar.  
Nossa Senhora subiu para o trono, pediu a Jesus salvação para os homi.  
Salvai os homi e as muié também, no Céu e na Terra, para sempre. Amém.  
De dois em dois aos pés do altar se ajoelha em pra poder beijar.  
De Dois em dois aos pés do altar se ajoelha em pra poder beijar.  
Nossa Senhora prometeu salvar quem na sua casa seu terço rezar.  
Nossa Senhora subiu para o trono e pediu a Jesus salvação para os homens.  
Salvai os homi e as muié também, no Céu e na Terra, para sempre. Amém.  
De quatro em quatro aos pés do altar se ajoelha primeiro pra poder beijar.   
Nossa Senhora subiu para o trono, pediu a Jesus salvação para os homens.  
Salvai os homens e as muié também, no Céu e na Terra, para sempre. Amém. 
 
Cântico para abençoar a casa e as pessoas 
Essa casa será abençoada porque o Senhor vai derramar o seu amor. (2x) 
Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre ela o seu amor. (2x) 
Esta família será abençoada porque o Senhor vai derramar o seu amor. (2x) 
Derrama, Senhor. Derrama sobre ela o seu amor. (2x) 
Os seus vizinhos serão abençoados porque o Senhor vai derramar o seu amor. (2x) 
Derrama, Senhor. Derrama sobre eles o seu amor. (2x) 
Amém, amém, amém, amém.  
 
Cântico para abençoar 
 
Paz, paz de Cristo. Paz que vem do amor, te desejo, irmão.  
Paz que a felicidade vive em você, Cristo nosso irmão.  
Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que eu sou seu amigo. Pode 
comigo contar. Paz, paz de Cristo. Paz, paz que vem do amor. Te desejo, irmão. 
Paz, que a felicidade vive em você. Cristo, nosso irmão. Amém. 
 
Estivemos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do filho e Espírito Santo. Amém.  
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