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RESUMO 

 
 
ALVES, Carley Rodrigues. Aprendendo a pertencer: Uma leitura da Trezena de 
Santo Antônio em Pradoso enquanto territorialidade humana. Tese de 
Doutorado. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em 
Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009, 183p. 
 

 

 

A Trezena de Santo Antônio, em Pradoso, é um festejo anual, que se realiza entre os 

dias 1º e 13 de junho. Desde a sua preparação até a realização do festejo são 

empregados saberes e técnicas tradicionais, que são compartilhados pela 

comunidade. Estes saberes, construídos ao longo de gerações, ligados à 

religiosidade popular, se constituem em processos educativos que constroem, por 

meio da oralidade, de práticas e experiências do cotidiano, o sentimento de 

pertencimento. Uma análise das cenas, dos saberes e dos sujeitos envolvidos no 

festejo, revela a forma e o conteúdo de práticas capazes de construir territórios 

simbólicos de pertencimento. Sendo assim, a Trezena de Santo Antônio, em 

Pradoso, enquanto territorialidade humana, é concebida enquanto um locus de 

aprendizado do pertencimento, reafirmando valores comunitários como: a 

solidariedade, o serviço,  a fraternidade, a integração, dentre outros. Enquanto 

referência empírica para uma análise da importância do pertencimento, a Trezena de 

Santo Antônio, em Pradoso, oferece subsídios para uma produção de 

conhecimentos pautada pela compreensão da necessidade de uma religação dos 

saberes técnicos e humanísticos. 

 

Palavras-Chave: Educação. Aprendizagem. Identidade Cultural. Trezena de Santo 

Antônio. Vitória da Conquista – Bahia.  
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ABSTRACT 

 
 
ALVES, Carley Rodrigues. Learning to belong: A reading on Novena of St. 
Anthony in Pradoso as human territoriality. Doctoral Thesis. Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009, 183p. 
 

 

 

The Novena of St. Anthony in Pradoso, is an annual celebration that takes place 

between June 1 and June 13. Since its preparation to the conclusion of the 

celebration are employed traditional knowledges and techniques, which are shared 

by the community. Such knowledges, built over generations, associated with popular 

religion, form it into the educational processes that build, through orality, practices 

and experiences of everyday life, the sense of belonging. An analysis of scenes, 

knowledges and subjects involved in the celebration, shows the form and content of 

practices capable of building symbolic territories of belonging. Thus, the Novena of 

St. Anthony in Pradoso, while an human territoriality, is designed as a locus of 

learning of belonging, reaffirming community values such as solidarity, service, 

brotherhood, integration, among others. While empirical reference for an analysis of 

the importance of belonging, the Novena of St. Anthony in Pradoso, offers subsidies 

for the production of knowledge, focused on understanding the need for a 

reconnection of technical and humanistic knowledges. 

 

Key-Words: Education. Learning. Cultural Identity. Trezena de Santo Antônio. Vitória 

da Conquista – Bahia. 
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RÉSUMÉ 

 
 
ALVES, Carley Rodrigues. Apprendre à appartenir: Une lecture de la Novena de 
Saint-Antoine à Pradoso comme une territorialité humaine.  Thèse de Doctorat. 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Educação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009, 183p. 
 
 
 
 
La Novena de Saint-Antoine à Pradoso, est une célébration annuelle qui a lieu entre 

le 1er Juin et le 13 Juin. Depuis son élaboration à l'achèvement de la célébration 

sont employés les connaissances et techniques traditionnelles, qui sont partagées 

par la communauté. Ces connaissances, acquises au cours des générations, 

associée à la religion populaire, sont abordées comme des processus éducatifs qui 

renforcent, par l'oralité, pratiques et expériences de la vie quotidienne, le sentiment 

d'appartenance. Une analyse des scènes, et des connaissances des sujets impliqués 

dans la célébration, indique la forme et le contenu des pratiques capables de 

construire des territoires symbolique d'appartenance. Ainsi, la Novena de Saint-

Antoine à Pradoso, tandis qu´une territorialité humaine, est conçu comme un lieu 

d'apprentissage d´appartenance, en affirmant les valeurs communautaires telles que 

la solidarité, le service, la fraternité, l'intégration, entre autres. Finalement, que 

référence empirique pour une analyse de l'importance de l'appartenance, la Novena 

de Saint-Antoine à Pradoso offre des subventions pour la production de 

connaissances, axés sur la compréhension de la nécessité d'une reconnexion des 

connaissances techniques et humanistes. 

 

Mots-Clé: Éducation. Apprentissage. Identité Culturelle. Trezena de Santo Antônio. 

Vitória da Conquista – Bahia. 
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As vaca dero cria. A leitoa a 13 barrão! Era sinal que Santo Antônio 
atendeu a nossa apelação. 
Desde então dos altos dos anos de um mil oitocentos e sessenta e 
um, passamos a rezar a Trezena de Santo Antônio, padroeiro deste 
lugar. 
Pra isso vamos escolher os mordomo das 13 noites, que a ti vamos 
oferecer. 
Mordomo dos fogos, pois fogos não podem faltar! Temos que lá no 
Céu avisar pra Santo Antônio acordar e as nossas preces escutar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo das velas, pois velas não podem faltar! Pois a noite escura 
vamos alumiar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo da saúde, pois saúde não pode faltar. Ela que nos revigora 
e nós dá força pra trabaiá. 
Ai meu Deus! 
Mordomo dos homens, pois homens não podem faltar. São eles que 
irão o seu altar edificar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo das flores, pois flores não podem faltar. São elas que 
enfeitam e perfumam seu altar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo dos animais, pois eles não podem faltar. São eles que nos 
levam onde precisamos chegar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo das plantas, pois plantas não podem faltar. São elas que 
purificam o ar, pra nós respirar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo do vinho, pois vinho não pode faltar, é ele que representa o 
sangue de cristo derramado na cruz, pra nos salvar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo da água, pois água não pode faltar. Ela á fonte da vida que 
alimenta tudo que a nossa vista pode alcançar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo das crianças, pois crianças não podem faltar. São o nosso 
futuro e por elas temos que perseverar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo da esperança, pois esperança não pode faltar. É ela que 
mantém viva a certeza que este ano no Sertão fartura vai reinar. 
Ai meu Deus! 
Mordomo da fé, pois fé não pode faltar. Pois é a fé que nos fortalece 
e nos faz acreditar que ano que vem a Trezena de Santo Antônio nos 
aqui estaremos todos a rezar.  
Ai meu Deus! (sic) 

(Trecho do Cordel de Santo Antônio de Pradoso, Alves/2006) 
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APRENDENDO A PERTENCER 

 

 

O título desta tese – Aprendendo a pertencer -, conduz a necessidade, a 

priori, de uma aproximação da noção de pertencimento. Não obstante, o 

aprofundamento teórico nos capítulos subseqüentes, parece-nos adequado, desde 

já, associar o sentimento de pertencimento ao conceito de territorialidade. Conceber 

o pertencimento enquanto produto de territorialidades nos ajudará na compreensão 

dos pressupostos teóricos desta pesquisa. Sendo assim, a territorialidade, e mais 

especificamente a territorialidade humana, diz respeito as relações entre um 

indivíduo ou grupo social e o seu meio de referência, expressando um sentimento de 

pertencimento e um modo de agir no âmbito de um dado território (SANTOS, 1978). 

Para Sack (1986) o pertencimento deve ser compreendido, sobretudo, 

enquanto territorialidade humana. Neste sentido, o autor define a territorialidade 

humana como uma estratégia espacial, e, como uma estratégia, a territorialidade 

pode ser ativada ou desativada. Em termos geográficos ela é uma forma de 

comportamento espacial. Assim, para o autor, “a territorialidade é um uso 

historicamente mutável do espaço”, já que é socialmente construída e depende de 

quem a está controlando e de suas intencionalidades. “É um componente geográfico 

chave para compreender como a sociedade e o espaço são interconectados” 

(SACK, 1986, p.3). 

O desafio teórico de discutir a territorialidade humana e sua relação com os 

conceitos de identidade e de pertencimento, neste contexto, me levou a aproximar 
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do sociólogo polonês Zigmunt Bauman. Escritor de inúmeros livros, dentre eles: O 

Mal-Estar na Pós-modernidade; Comunidade; Identidade; Em Busca da Política; 

Modernidade Líquida; e, Modernidade e Ambivalência. Para o Sociólogo, a 

modernidade líquida conduz os indivíduos e a sociedade a uma busca frenética por 

identidades, dificultando e até mesmo inviabilizando as condições de construção de 

pertencimento nas sociedades contemporâneas. Zigmunt Bauman balizou seus 

escritos em sua própria história de vida. Compelido para fora de seu País por forças 

políticas, teve livros e artigos censurados, sendo afastado da Universidade de 

Varsóvia, onde era professor, em 1968. Emigrou para vários países, dentre eles: 

Canadá, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, na tentativa de reconstruir sua vida e 

e na busca por novas condições de pertencimento. 

 A partir do conceito de territorialidade humana, a análise das cenas, dos 

saberes e dos sujeitos envolvidos na Trezena de Santo Antônio, em Pradoso, 

comunidade do sertão baiano, locus desta pesquisa, revela-se a forma e o conteúdo 

de práticas capazes de construir territórios simbólicos de pertencimento, que 

apresentam a comunidade, como um lugar de vida. Desta premissa, a Trezena de 

Santo Antônio, em Pradoso, passou a ser interpretada enquanto processo educativo, 

ou seja, enquanto locus de aprendizado do pertencimento, reafirmando valores 

comunitários como: a solidariedade, o serviço, a fraternidade, a integração, dentre 

outros. Enquanto referência empírica para uma análise da importância do 

pertencimento, a Trezena de Santo Antônio, em Pradoso, passou a oferecer 

subsídios para uma produção de conhecimentos pautada na compreensão da 

necessidade de uma religação dos saberes técnicos e humanísticos. 
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A história desta tese 

 

Toda tese tem uma história... A história desta tese pautou-se, sobretudo, na 

importância que o sentimento de pertencimento, enquanto valor, assumiu no curso 

de minha formação humanística. No bojo das experiências sistematizadas a partir de 

uma leitura subjetiva da Trezena de Santo Antônio, enquanto processo educativo, 

encontramos uma riqueza de saberes tradicionais, que só puderam se revelar na 

medida em que a natureza e a intensidade de nosso envolvimento intersubjetivo, 

condicionaram a postura ética com que procuramos desde sempre nos relacionar os 

sujeitos da pesquisa, a gente de Pradoso. 

Resulta desta tese, um duplo compromisso: primeiro, com a educação; 

segundo, com a sociedade. Ou seja, a história desta tese poderia ser a história de 

qualquer professor, este ser que surge da confluência entre a educação e a 

sociedade. No entanto, neste caso, é a minha própria história, a história de um 

professor de geografia... 

 Minha formação humanística, iniciada em 1994 quando ingressei no Curso de 

Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), se consolidaria 

cada vez mais nos anos subseqüentes, até o meu ingresso e conclusão do Mestrado 

em Desenvolvimento Sustentável, na Universidade de Brasília (UnB), no ano de 

1999. A graduação em Geografia me permitiu pensar de forma mais ampla a relação 

entre a sociedade e a natureza, agregando uma discussão epistemológica e 

metodológica aos rumos desta relação. Seja por meio das análises de meus 

professores, seja através de minha própria intuição ou reflexão, desde aquele 


