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Resumo: O culto em louvor ao Espírito Santo está presente na Serra Catarinense levado 

por tropeiros paulistas, gaúchos e portugueses. Sobretudo, dos insulares oriundos dos 

Açores que, assentados na Grande Florianópolis, Sul Catarinense e no Rio Grande do 

Sul, alcançaram o Planalto atraídos por campos de pastagens e ali construíram uma 

sociedade pastoril baseada no amor à terra, no respeito aos costumes e as tradições de 

seus antepassados  tropeiros que nesta terra de passagem e de permanência deixaram 

sólidas e fecundas raízes. 

A construção de paralelos da sua manifestação é alicerçada nos  exemplos das cidades 

de Lages e São Joaquim (fundadas em 1766 e 1866, respectivamente) que bem ilustram 

os sentidos de pertença a uma mesma herança cultural, através de celebrações do 

Espírito Santo. 

A Serra Catarinense, o território mais frio do Brasil, identifica uma sociedade e um fazer 

cultural em que a íntima relação do homem com a terra, a fé intensa são os 

ingredientes essenciais do jeito de ser serrano. O calor humano de sua gente e a 

hospitalidade da porteira aberta, como um coração, ao toque do tambor dá passagem 

aos tropeiros e a Bandeira do Divino Espírito Santo. 

Ilustra o trabalho imagens fotográficas e pinturas de Willy Zumblick que durante sua 

vida pintou a Bandeira do Divino e os tropeiros pedindo passagem por campos, 

freguesias e vilas. 

Lages e São Joaquim, no Planalto Serrano Catarinense – cidades que conservam as 

relações com o seu passado histórico comum e que mantêm em sua memória coletiva 

lembranças afetivas e muito fortes da Festa do Divino Espírito Santo celebrada desde o 

século XIX. 

O Planalto Serrano e seus extensos campos configuram uma região natural singular. 

Fazendas centenárias, vales, matos e campos em verdes de muitos tons, cortados por 
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rios cristalinos e delimitados por “taipas” – muros construídos com pedras basalto, 

encaixados com habilidade, uma tecnologia herdada de seus antepassados tropeiros 

açorianos. 

 É neste quadro caracterizado por atividades pastoris que se estrutura a vida social e 

econômica a partir da fundação da póvoa Nossa Senhora dos Prazeres das Lagens, em 

1766, pelo português Capitão-mor Antônio Correia Pinto. 

José Pereira de Medeiros, açoriano-descendente de 3ª geração, morador do Aririú da 

Palhoça (região do litoral) muito contribuiu para facilitar as comunicações do planalto 

ao reabrir o Caminho de Tubarão (1771), que ligava Lages a Laguna e  Lages a São José 

da Terra Firme. Seu genro, Manuel Joaquim Pinto, paulista de Piracicaba, estabelecido 

na Fazenda do Cedro funda em 1866 o povoado de São Joaquim da Costa da Serra, 

encravado no altiplano da Serra Geral. 

Lages com 239 anos e São Joaquim com 139 anos de história preservam os 

sentimentos de amor a terra e o legado cultural de seus antepassados tropeiros 

paulistas, gaúchos e portugueses. Sobretudo, dos insulares oriundos dos Açores, na 

grande corrente imigratória do século XVIII, e assentados no Rio Grande do Sul. Dos 

campos do Rio Grande, via Mostarda, Santo Antônio da Patrulha e Viamão, 

conquistaram o Planalto Catarinense nos séculos XVIII e XIX. Deixaram sólidas e 

fecundas raízes neste chão de passagem e de permanência. Neste chão, onde 

floresceu os troncos familiares: Ramos, Arruda, Ribeiro, Costa, Pinto, Matos, Oliveira, 

Vieira, Nunes, Sousa, Padilha, Batista, Amaral e tantos outros... 

A serra catarinense, a terra mais fria do Brasil, identifica uma sociedade e um fazer 

cultural em que a íntima relação do homem com a terra é o ingrediente essencial do 

jeito de ser serrano. Cultura que se manifesta no linguajar cerimonioso e manso; nos 

versos, nas trovas, nos contos, na música nativista e gauchesca, de sons tirados da 

gaita ou chorados no violão; nos fandangos e nas danças marcadas do chote, da 

chimarrita, do chamame, do pezinho e da chula; na tecnologia tradicional dos muros 

de pedra basalto – as taipas; no artesanato em couro, osso, nos entalhes em madeira, 

mantas e palas tecidos em lã de carneiro; do churrasco, do pinhão, do carreteiro, do 

arroz doce, da massa sovada, das roscas e sequilhos que traduzem a farta e deliciosa 

culinária serrana; do forno de lenha, da cozinha de chão, dos rituais da matança do 

porco e da carneação; nas suas festas que celebram a riqueza da terra e a religiosidade 

de seu povo expressos na devoção de seus santos Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa 

Senhora Aparecida, São Sebastião, Santo Antão, Sant´Ana , São Joaquim e o  Divino 

Espírito Santo. 

Quando baixa a temperatura e fortes geadas e nevascas cobrem de branco a paisagem 

formando cenários de encanto é em torno do fogo de chão, no tremular das chamas 

que aquecem o ambiente do frio que surpreende, no calor da hospitalidade serrana, 

que histórias são contadas e revisitadas na memória coletiva, de onde emergem 
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lembranças da Festa do Divino Espírito Santo de antigamente e de hoje.  Num 

itinerário de afetos partilhados por muitas famílias, volta à tona momentos vividos e 

agora revividos da tradicional festividade religiosa que movimentava toda a população 

dos municípios de Lages e São Joaquim da Costa da Serra. 

Não se tem notícia de quando começaram a ser realizadas nas duas cidades e nem 

registros nos arquivos. Resta-nos o recurso da tradição oral, um relicário de histórias 

preservadas e de notas esparsas de jornais amarelados e guardados nos acervos 

particulares. Por inferência pode-se considerá-la presente nos costumes lageanos e 

joaquinenses desde os meados do século XVIII, pois eram comuns nos povoamentos 

paulistas, gaúchos e largamente no litoral catarinense. A propósito, Aluísio de Almeida 

ao descrever, minuciosamente, a sociedade paulista em Vida Quotidiana na Capitania 

de São Paulo – 1722-1822 afirma que nos livros de Tombo das Paróquias daquela 

Capitania, encontra-se registrado que todas elas celebravam o santo de orago, a 

Semana Santa e Pentecostes com grandes festas. Logo, Lages e mesmo São Joaquim 

que estiveram vinculadas à Capitania de São Paulo até 1820 não poderiam ser 

diferentes. Ligava-os fortes laços econômicos, afetivos e culturais. 

No caso de Lages, em particular, não será descabido dizer que os padres Franciscanos 

que vieram, no ano de 1767, prestarem atendimento espiritual e oficiar os 

sacramentos na póvoa Nossa Senhora das Lagens teriam sido os divulgadores do culto 

em louvor ao Espírito Santo no planalto, considerando que foram os Franciscanos 

responsáveis pela propagação do referido culto desde Alenquer, Açores, Madeira até o 

Brasil. 

Informa Licurgo Costa em O Continente das Lagens – sua história e influência no sertão 

da terra firme (1982:356) que já nas atas da Câmara Municipal de Lages, nas Posturas 

Municipais, aprovadas pela Lei nº34 de 26 de dezembro de 1883, depara-se, no seu 

artigo 12, com disposições sobre a angariação de donativos pela Bandeira do Divino. O 

código das Posturas Municipais além de disciplinar uma prática cultural coibia a 

invasão de bandeiras de outras localidades, sobretudo dos municípios limítrofes do Rio 

Grande do Sul cujo périplo prejudicava a coleta da paróquia lageana. 

Com uma duração de três dias a Festa do Espírito Santo de Lages era precedida de 

longa preparação sob a coordenação do casal de Festeiros que, sorteados no ano 

anterior, se incumbiam de mobilizar recursos, convidar os jovens Imperador e 

Imperatriz e sua corte, os mordomos e colaboradores para maior brilho das 

festividades. 

Logo após a Páscoa a Bandeira do Divino saía a percorrer os distritos e fazendas 

coletando donativos e prendas para fazer a festa. Uma comitiva de três ou quatro 

tropeiros chefiados quase sempre pelo festeiro ou pelo Vigário da Matriz e 

acompanhados pela Folia do Divino – composta  pelo tocador de tambor, de rabeca e 

de viola, tendo à frente desfraldada a enorme Bandeira vermelha encimada pela 
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pombinha branca, símbolo do Espírito Santo, visitavam todo o interior do município 

apeando de casa em casa. 

O toque cadenciado do tambor anunciava a chegada da bandeira e à medida que se 

aproximava o som do tambor baixava e os foliões começavam a cantar saudando os 

donos da casa. Então, toda a família vinha à porta da frente recepcionar com honras a 

Bandeira que chegava. Os foliões cantavam pedindo o donativo ou a prenda. Muitas 

vezes a Bandeira percorria os aposentos da morada ou entrava no quarto de um 

doente, conforme o uso. Após o canto da despedida a comitiva seguia seu caminho 

cantando e levando a Bandeira a uma nova visita. Quando anoitecia, o grupo de 

tropeiros  pernoitava numa fazenda para no raiar do dia reiniciar o périplo. 

Na cidade, o ritual era semelhante ao da zona rural, contando-se também com a 

presença dos componentes da Banda de Música executando alegres dobrados e o 

espoucar de ruidosos rojões anunciando a visita da Bandeira. 

Em descrição pormenorizada Otacílio Costa em Lages de Outrora, artigo publicado no 

Guia Serrano de 8 de maio de 1938, fala da tradicional festa: 

“E que entusiasmo e que alegria se irradiavam das physionomias  daqella gente 

boa, que fazia um grande empenho em dar à Festa do “Divino” todo o realce,à 

altura da sinceridade e da pureza e ardor da sua fé. E no dia em que a 

“Bandeira do Divino” saía à rua, a fazer coletas, ao som da banda do “Justino” 

ou do “Gaspar” e antes do “Constâncio”, em magistrais dobrados, ái da 

Commissão se deixasse uma casa sem a vista da “Bandeira”! 

(...)E as novenas enchiam a velha matriz literalmente e à noite o leilão corria 

com o maior entusiasmo.Eram lindas prendas, os leitões assados com o clássico  

ovo entre os dentes  e as galinhas gordas,tudo doado em louvor do Divino 

Espírito Santo”. 

Nos dias da Festa do Divino uma grande faixa com os dizeres “Vinde Divino Espírito 

Santo” era afixada em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora dos Prazeres.  Das janelas, 

balcões e varandas pendiam toalhas bordadas, mantas e colchas decorando as 

residências que ficavam no trajeto do cortejo imperial. 

Ao cair da noite, a Banda, acompanhada da porta-bandeira, buscava os festeiros, o 

Imperador, a Imperatriz e sua Corte e os mordomos para a celebração da Novena. Bem 

mais à frente do cortejo vinha o encarregado dos foguetes, a estourá-los de tempos 

em tempos, anunciando a passagem do cortejo. 

Após a Novena ocorria o leilão dos donativos angariados na visita da Bandeira, em 

tenda armada junto à Praça da Matriz. A sobressair a figura ímpar do leiloeiro que com 

maestria sabia apregoar, estimular o arremate das prendas e tirar versos improvisados 

e alegres que animavam o leilão. 

No domingo, último dia da festividade, havia a coroação do Imperador e a escolha do 
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casal de festeiro do próximo ano, durante a celebração de missa solene. Sob a 

orientação do Vigário os nomes eram colocados numa urna e uma criança sorteava, 

tirando o papelzinho enrolado com o nome do eleito. Após a missa, o cortejo tendo à 

frente o Imperador e a Imperatriz, sua corte, os festeiros, os mordomos, convidados 

acompanhados dos acordes sonoros da Banda Musical, dirigiam-se à casa dos festeiros 

eleitos para comunicar-lhes a escolha e entregar-lhes a Bandeira do Divino – o 

emblemático estandarte vermelho do Espírito Santo. 

Ao anoitecer, o cortejo com a participação dos novos festeiros retornava para a Igreja 

Matriz a fim de assistirem a última novena e, ao seu término, seguiam para o pavilhão 

onde acontecia mais um leilão, encerrando os festejos. No apagar das luzes já se 

começava a pensar na festa do ano seguinte. Um novo ciclo do Divino começava... 

A tradicional festa religiosa do Espírito Santo da cidade de Lages com novenas, missas 

cantadas, périplo da Bandeira, leilões de prendas, corte e cortejo foram pouco a pouco 

desaparecendo sem um motivo aparente, ficando reduzida a missa solenes 

comemorativa a Pentecoste. 

A crescente urbanização do planalto catarinense e a oferta de novas opções de 

entretenimento e lazer contribuíram para o declínio da festa do Espírito Santo e seu 

total desaparecimento nos anos setenta do século XX. 

Hoje, obedecendo a uma programação religiosa, com novenas e missas, encontra-se a 

Festa do Espírito Santo no bairro da Penha, no município de Lages e no distrito de 

Divino, no município de São José do Cerrito. 

Quanto ao município de São Joaquim, o jornal “A Gazeta Joaquinense,” em sua edição 

de maio de 1907, noticiava que “com a realização de duas novenas, missa solene, 

procissão do cortejo imperial com acompanhamento da tradicional Banda Musical 

Mozart Joaquinense e animado leilão de prendas aconteceu a  Festa do Divino Espírito 

Santo, organizada pelos senhores Juiz da Comarca Dr. José da Fonseca Nunes Oliveira e 

do Professor Adolfo Martins.” O mesmo jornal informava que fora convidado o 

Coronel Cezário Joaquim do Amarante, Superintendente do município de São Joaquim, 

para Festeiro do ano de 1908. Uma tradição integrando a vida religiosa e social dos 

joaquinenses. 

Logo após a Páscoa, o festeiro, a “Folia do Divino”, o porta-bandeira e o pároco 

percorriam a cavalo o interior do município angariando prendas e donativos para 

fazerem a Festa – era a comitiva dos tropeiros do Divino pedindo passagem para 

Bandeira. 

A chegada da comitiva da Bandeira nas fazendas e sítios era motivo de muita alegria e 

animação. A Folia do Divino começava a cantar cumprimentando o dono da casa e sua 

família ali reunida. O dono da casa, por sua vez, honrado com a visita da Bandeira, 

saudava a todos e convidava para entrarem, dizendo: 
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“Sejam bem vindos! 

“Façam o favor de apear que a casa é pobre, 

Mas de respeito e louvor a Deus Nosso Senhor!” 

(família Ismael Nunes, 

Chapada Bonita ) 

 À medida que  a comitiva de tropeiros avançava  pelos caminhos ia aumentando suas 

fileiras, pois os vizinhos seguiam a bandeira até a próxima porteira. 

Na cidade, o périplo da Bandeira e a coleta de prendas partiam da Igreja Matriz num 

ritual diferente da zona rural. Grupos formados por três jovens levando a Bandeira do 

Divino e a salva para a coleta de esmolas percorriam as ruas visitando residências e 

casas comerciais.  Pelo meio da rua desfilava componentes da Banda Musical Mozart 

tocando a música da Bandeira e anunciando a sua passagem. Assim, de rua em rua, 

todo o centro da pequena cidade recebia a visita da Bandeira do Divino. 

Na década de sessenta, a festa pouco a pouco deixou de ser realizada. 

Na memória das famílias ficou a imagem emblemática da Bandeira desfraldada que 

visitava as casas levando as bênçãos do Espírito Santo, com sua cantoria contagiante 

envolvendo a todos na fé e no louvor ao Divino. É esta imagem forte da Bandeira, 

gravada na memória coletiva, que o pároco resgatou e reinventou numa associação 

entre a Bandeira do Divino, estandarte simbólico da Festa do Espírito Santo e de 

grande reverência popular, e a festa de São Joaquim, padroeiro do município, 

comemorada no dia 15 de agosto. Uma inovação que descaracterizou a secular 

tradição. 

Neste “novo” ritual, a Bandeira faz seu périplo, visitando casas e recolhendo esmolas, 

durante os meses de julho e agosto para a festa de orago e também de Santo Antão, 

uma devoção dos motoristas da região serrana. Este novo modelo de comemorar três 

santos em uma única festa teve duração efêmera e em 1973 já não mais acontecia. 

Trinta anos depois, o pároco Pe.Dorli Gonzaga Ribeiro, preocupado em levantar fundos 

para manutenção da Paróquia e reforma da Igreja Matriz (um bonito templo edificado 

em pedra-basalto) resolveu buscar na memória cristalizada a Bandeira do Divino, que 

povoava o imaginário de seus paroquianos. 

Assim, desta maneira, a Bandeira do Divino volta a percorrer os caminhos levados não 

mais por comitiva de tropeiros mas por seus descendentes zelosos das  suas tradições 

como Joaquim Cardoso Nunes, tocador de sanfona, filho, neto e bisneto de tropeiros 

açorianos vindos de Mostarda e Santo António da Patrulha (RS). 

Ressoa ao longe o tambor. É a Bandeira que pede passagem para fazer a festa não do 

Divino, mas de São Joaquim – o padroeiro. 

Compete a Comissão Central Organizadora da Festa, formada por elementos dos 
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Movimentos Pastorais e um representante de cada uma das vinte e duas capelas, 

tendo à frente um Coordenador Geral (ou Festeiro) e, sob a orientação do Vigário, 

planejar a saída da Bandeira e a realização da festividade. 

Quarenta dias antes da festa começa o périplo da Bandeira. Quatro equipes visitam as 

casas de cada bairro ou jurisdição da capela da área urbana. No interior do município, 

nos sítios e fazendas, o festeiro da localidade, nomeado pelo Vigário, forma sua equipe 

e realiza o peditório da Bandeira angariando donativos e prendas. São doados desde 

ovos, galinhas, porcos até novilhos ou “boi gordo”. 

Ali, como em outras localidades, não se fecha à porta, não se diz “Não” a um pedido 

do Espírito Santo que entra nas casas simbolizado pelo  emblemático estandarte 

encarnado  da Bandeira do Divino. 

 A equipe já chega com o sanfoneiro tocando em louvor ao Espírito Santo. Um membro 

da família abre a porta e o “bandeireiro,” pergunta: 

“Vamos receber a Bandeira do Divino?” – “Vamos”, respondem lá de dentro da casa. O 

grupo adentra na residência, o “bandeireiro” entrega a Bandeira à dona da casa, que 

leva a  percorrer  todos os aposentos. Após orações, bênçãos e cantos é costume as 

famílias oferecerem bebidas e sequilhos enquanto cantam a despedida. 

Ao longo do périplo, o pequeno grupo de seis elementos vai sendo acrescido com mais 

participantes que se juntam a sua passagem num grande acompanhamento. 

A festa acontece em torno do dia 15 de agosto, dia de São Joaquim (e Sant’Ana) com 

missa festiva, muito churrasco e bebidas, barraquinhas  e sorteio das prendas 

arrecadadas no peditório da Bandeira. 

A cantoria da Bandeira do Divino, entoada durante o périplo, é a mesma para todo o 

município. Trata-se de um conjunto de versos resgatados e (re)inventados a partir da 

cantoria da antiga Festa do Espírito Santo. Seu canto de “Abertura”, anunciando a 

chegada da Bandeira é muito semelhante ao grito de chamada do locutor de Rodeios e 

Torneios de Laços, uma tradição campeira do Sul do Brasil, quando da apresentação de 

cavaleiros e ginetes que vão laçar o gado ou domar o animal. 

Um pequeno trecho da Cantoria do Divino a guisa de ilustração: 

“(Saudação de chegada:) 

Olhe a Bandeira do Divino vem vindo moçada, 

Vamos encontrar a Bandeira do Divino. 

Salve o Divino Espírito Santo – Oiá (Bis) 

O Divino Espírito Santo chegou aqui nesta morada 

Veio guiando a Bandeira na poeira da estrada, 
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Veio trazer sua bênção por vós muito esperada, 

Veio tirar a esmola pra Igreja de São Joaquim. 

Salve o Divino Espírito Santo – Oiá (Bis)” 

O olhar de reencontro com  a memória  da Festa do Espírito Santo,  com a história 

dos tropeiros desde o Rio Grande do Sul pedindo passagem à Bandeira do Divino 

nos municípios de Lages e São Joaquim, bem como a constatação da manutenção 

do périplo da Bandeira do Divino como reconhecimento da fé partilhada e 

transmitida de um lado, e de outro, a criação de novas regras e rituais artificiais 

que assegurem a circulação e reprodução do inovado, com a finalidade de angariar 

prendas e donativos para a festa do Padroeiro, remete-nos a reflexão de Marcel 

Mauss, que ensina: 

“As festas como fatos sociais totais são acontecimentos 

em que se manifestam elementos de uma tradição já há 

muito estabelecida; mas também podem nela se manifestar 

idéias, falas, comportamentos outros, diferentes da tradição 

conservada. Esta duplicidade de constituição dá às festas um caráter  

tanto de conservação como de renovação, permitindo-lhes invenções”. 

Planalto e Litoral. Separados pela Serra do Rio do Rastro que se eleva a uma altitude 

de 1467m. acima do nível do mar, um divisor geográfico a revelar contrastes naturais e 

culturais nos cenários que emolduram o modo de ser e viver do homem serrano e do 

homem do litoral desde o tempo em que os tropeiros cortaram os campos levando a 

boiada ou,simplesmente pedindo passagem para a Bandeira do Divino, vermelha, fitas 

coloridas esvoaçantes e no alto do mastro a pomba branca.  Que ela continue pela 

estrada afora iluminando por onde passa, abençoando o homem, a mulher, a criança, 

o doente, a criação, dando alento a quem precisa e enternecendo os corações. 

Dê passagem para a Bandeira do Divino! 


