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GERAIS DA REVITALIZAÇÃO 

Tereza Santos da Silva1 

Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os corações de 
Vossos fieis, e acendei neles o fogo do Vosso amor. 
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado. E 
renovareis a face da Terra! 

RESUMO 

Este artigo apresenta resultados, ainda parciais, da pesquisa As festas do Divino em 

Camboriú na perspectiva de uma revitalização. Nela destaca-se que tais festividades 

são cultivadas em Camboriú há mais de dois séculos. Todavia, segundo certos 

historiadores catarinenses, na segunda metade do Século XX (e assim por quase trinta 

anos), as festas do Divino passaram a dar sinais de certo arrefecimento. Nesse 

trabalho, propõe-se apresentar algumas respostas à seguinte pergunta de pesquisa: 

Que fatores contribuíram para que as Festas do Divino, em Camboriú, tenham perdido 

força a partir dos anos 60? Desse questionamento, resultaram estas principais 

hipóteses: a) o advento da sociedade do espetáculo no Brasil a partir da década de 60 

(especialmente com a chegada da TV); e a expansão das religiões evangélicas pelo 

mundo (seguramente a Igreja Assembleia de Deus foi é a religião que mais adeptos 

arrebanhou da Igreja Católica de Camboriú). Além dessas hipóteses, outras indagações 

ainda emergem: Que importância a Igreja Católica tem dado à conjugação dos 

aspectos fé e tradição nas festas do Divino Espírito Santo? Uma hipótese que pode ser 

confirmada é que os aspectos fé e tradição estão fortemente marcados no imaginário 

dos devotos que eles continuam reverenciando Àquele que empresta seu nome à 
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Paróquia de Camboriú: o Divino Espírito Santo. Outra hipótese complementar é que tal 

celebração é uma forma de os devotos manifestarem seu sentimento de pertença e 

isso deve ter especial relevância para a revitalização das festas do Divino. Essas 

constatações podem explicar o porquê de os devotos resgatarem de seus 

antepassados açorianos a forma de celebrar, exterior e solenemente, o Divino Espírito 

Santo. A metodologia adotada (Bourdieu (2001) na pesquisa em questão visa a análise 

e discussão de entrevista com 10 (dez) paroquianos e com 10 (dez) párocos das 

comunidades de Camboriú, do Pico e da Terceira, respectivamente. Estas últimas 

comunidades são consideradas as que com mais força cultivam as Festas do Divino até 

hoje. Além disso, os primeiros habitantes que se estabeleceram em Camboriú vieram 

dessa região dos Açores, deixando no território catarinense a sua cultura. Para o 

presente artigo, foram analisadas e discutidas 05 (cinco) entrevistas, realizadas com 

paroquianos e 01 (uma) com um pároco (todos de Camboriú). A expectativa é que ao 

final da referida pesquisa todos os depoimentos possam servir para o estabelecimento 

de um paralelo sobre o modo como essas festas vêm ocorrendo nos Açores (e sua 

evolução desde sua origem) e como elas vêm ocorrendo em Camboriú. Essa coleta de 

dados também visa a contribuir para um processo de revitalização das festas do Divino 

neste município, ação já iniciada em sua paróquia desde o final na década de noventa. 

Espera-se que o fenômeno que resultou na referida pesquisa possa apontar dados 

(alguns já recuperados nas falas gravadas de certos entrevistados) que expliquem as 

motivações as quais deram origem ao declínio e posterior ascensão das festas do 

Divino em Camboriú. Por meio deste artigo, portanto, procurar-se-á mostrar alguns 

resultados, ainda que parciais, tanto os relacionados à variável espiritualidade quanto 

os circunscritos à variável cultural. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo a apresentação de alguns resultados obtidos por meio 

da pesquisa As festas do Divino em Camboriú na perspectiva de uma revitalização. 

Sobre esse tema, a pergunta que emerge é a seguinte Que fatores contribuíram para 

que as Festas do Divino, em Camboriú, tenham perdido força a partir dos anos 60? 

Por meio dessa investigação, procura-se apontar certas hipóteses (neste trabalho, os 

resultados ainda se apresentam de modo parcial), que devem ter contribuindo para o 

esmorecimento e posterior revitalização dessas festividades ao Divino Espírito Santo 

na Paróquia de Camboriú/SC/Brasil. 

Há que se destacar que as festas estão presentes na vida de muitos brasileiros há 

quase três séculos Essas festas remontam, portanto, ao Século XVIII), desde a 

ocupação açoriana no Sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina. Desde então, 

esse é o Estado brasileiro onde mais se se cultivam essas manifestações de fé e 

tradição. 
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Segundo alguns historiadores catarinenses, essas manifestações de fé e tradição foram 

vividas em sua plenitude até meados do Século XX quando começaram a perder força. 

Uma das hipóteses levantadas na referida pesquisa, e que poderia explicar tal 

enfraquecimento, atribui esse fenômeno à espetacularização da mídia, resultado da 

importação cultural no Brasil na década de 60. Outra hipótese é o estabelecimento de 

inúmeras religiões evangélicas nesse País e que, nessa década, marcaram presença em 

Camboriú (como foi o caso da Igreja Assembleia de Deus). Além disso, ainda 

hipoteticamente, faltou entusiasmo por parte de certos párocos para promover o 

aspecto tradição, próprio dessas festividades, pois alguns deles concentraram mais 

esforços na promoção do aspecto espiritualidade. 

Parte-se do seguinte entendimento: a Paróquia que tomou emprestado o nome do 

Divino Espírito Santo deveria resgatar suas tradições, importante legado da cultura 

açoriana, e ao mesmo tempo revitalizar sua vocação cristã. Por isso, na Paróquia de 

Camboriú, os devotos do Divino Espírito Santo, mesmo que por certo período tenham 

descurado suas manifestações de fé e tradição, nas últimas décadas têm procurado 

revitalizar essas festividades. A pesquisa em pauta visa a contribuir com a revitalização 

das manifestações religiosas e étnico-culturais em louvor ao seu Divino padroeiro. 

1. Aspectos metodológicos e teóricos da pesquisa 

A pesquisa As festas do Divino em Camboriú na perspectiva de uma revitalização está 

delimitada em vinte anos, período compreendido entre 1988 a 2008. Ao obter dados 

sobre as Festas do Divino, realizadas durante esse tempo, visa-se a situar como vem se 

dando a revitalização das manifestações de fé e tradição na Paróquia do Divino Espírito 

de Camboriú.Com base nos fatos históricos e de acordo com observação empírica 

nesse período, apresentamos algumas perguntas e suas hipóteses que podem ser 

confirmadas parcialmente. 

De acordo com as entrevistas realizadas, inicialmente em Camboriú, as Festas do 

Divino Espírito Santo começaram a ser revitalizadas quando certos párocos passaram a 

promover o fortalecimento da fé dos devotos do Divino (essa ação é própria da Igreja 

Católica Renovada) 

Outra motivação foi que certos párocos procuraram resgatar aspectos de ordem 

cultural, além do fator religiosidade (muitas manifestações étnico-culturais que 

estavam se perdendo). A essa hipótese, considerada uma variável voltada para o 

aspecto tradição, acrescenta-se que em tais festas destacaram-se os fatores 

motivacionais de conscientização sobre o sentimento de pertença dos devotos os 

levaram a celebrar, a cada ano com mais pompa e solenemente, seu divino padroeiro. 

Diante dessas hipóteses, volta-se ao questionamento inicial: A sociedade do espetáculo 

contribuiu para ofuscar as Festas do Divino Espírito Santo em Camboriú? Diante dessa 

questão, e de acordo com as falas dos depoentes, a hipótese que emerge é esta: o 
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esmorecimento das Festas do Divino em Camboriú possivelmente se deu não smente 

devido ao surgimento da TV no Brasil nos anos 60, mas também pelo próprio contexto 

histórico-social que afastou os fiéis dos espaço de convivência, tanto por razões 

econômicas como por razões políticas, vividas no cenário brasileiro (a repressão 

política e as crises socioculturais). 

Quanto à seguinte questão: Que importância a Igreja Católica dá à conjugação dos 

aspectos “fé” e "tradição" com relação às Festas do Divino Espírito Santo, ambos 

fortemente marcadas no imaginário dos devotos que continuam reverenciando à 

Terceira Pessoa da Santíssima Trindade? 

A hipótese para essa indagação é que a grande expansão de religiões evangélicas no 

mundo (com destaque para a Igreja Assembleia de Deus em Camboriú) contribuiu para 

a diminuição do número de fiéis nas festas do Divino. Porém, uma hipótese 

complementar é que párocos e fieis remanescentes, que continuam promovendo o 

culto o Divino Espírito Santo, reverenciam seu padroeiro por meio de um evento 

marcado pelo sentimento de pertença, resultado da consonância do binômio fé e 

tradição. E isso deve ter especial relevância para a revitalização das festas do padroeiro 

da Paróquia de Camboriú. 

Além dessas perguntas, emergem muitas outras, dentre as quais selecionamos estas: 

a) Nos Açores, onde a Festa do Divino se mantém por séculos, esses mesmos fatores 

também podem desfavorecer em alguma medida o vigor desse evento cristão? b) Que 

aspectos, com relação ao sentimento de pertença, podem ser constatados em 

comunidades açorianas? c) Como revitalizar o culto ao Divino Espírito Santo nos dias 

atuais frente aos apelos da mídia, além de situações econômico-sociais impostas pela 

nova ordem social? D) Qual tem sido o principal papel dos párocos (nos Açores e no 

Brasil) que visem promover a espiritualidade dos católicos devotos do Divino? 

Essas e outras possíveis perguntas precisam ser respondidas para que se trace um 

comparativo de como vem se dando as Festas do Divino na comunidade de Camboriú e 

em certas comunidades dos Açores, como é o caso da Ilha Terceira e do Pico. Esses 

últimos espaços, considerados exemplos de preservação da fé e da tradição quanto às 

festividades ao Divino Espírito Santo, podem servir de parâmetro para se testar essas 

hipóteses. Ao final de 10 (dez) entrevistas, gravadas com párocos brasileiros e 

açorianos, e 10 (dez) entrevistas com fiéis católicos dessas comunidades, espera-se 

confirmar algumas hipóteses levantadas, concernentes aos principais motivos que vêm 

assegurando a manutenção e/ou revitalização das Festas do Divino em Camboriú. 

Para sustentar teoricamente essa e outras questões, pesquisou-se algumas fontes 

oficiais (CORRÊA, 1085; D’AVILA, 1982; Boletim nº 1: Raízes açorianas, 2009, entre 

outros) que explicam acontecimentos gerados antes da Século XX, e durante a década 

de 60, que apontassem os contextos das esferas sociopolítica, cultural e econômica, 

para melhor entendimento das causas que levaram à oscilação esse tradicional evento 
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religioso em Camboriú no período ora delimitado. Para isso, perseguiu-se a ideia de 

esboçar diálogos interculturais que valorizassem a opinião de certos entrevistados. O 

objetivo é obter dados que revelem o que passa no imaginário de certos devotos do 

Divino. 

Adota-se, para isso, um método de inspiração bourdieusiana, reconhecido como um 

conjunto de estudos de caso, apresentados da maneira mais direta possível. De acordo 

com essa metodologia, o procedimento consiste na transcrição de entrevistas, sem 

maiores intervenções dos entrevistadores. Com isso fica evidente o peso que é dado 

aos depoimentos coletados e à responsabilidade que os mesmos conferem à pesquisa 

e, consequentemente a este artigo. Em Bourdieu, considera-se que uma das vantagens 

dessa metodologia se deve ao fato de se assumir uma postura política, privilegiando as 

respostas dos entrevistados. Por isso, procura-se dar visibilidade à fala dos depoentes. 

Assim, adapta-se a reflexão adotada pelo autor para se constituir nesta pergunta: 

Quantas entrevistas ou depoimentos dos devotos do Divino têm se extraviado ou não 

se tornam domínio público, possivelmente por se constituírem preciosismos 

guardados em acervos pessoais ou até mesmos conservados no inconsciente da 

coletividade? 

Bourdieu assegura que é necessário perseguir ”uma comunicação não violenta, de 

forma que sejam reconhecidas as dificuldades que implicam a realização de toda e 

qualquer entrevista.” (BOURDIEU, 2001, p.11 

De qualquer modo, o importante é o entrevistador estabelecer a forma de 

compreensão almejada, mesmo que essa se manifeste de modo contrário, inspirando 

cuidado na interpretação das respostas, já que o método adotado para este trabalho, 

portanto, consiste em coletar entrevistas gravadas, a serem realizadas em Camboriú e 

nas Ilhas dos Açores, especialmente nas Ilhas Terceira e Pico, comunidades sobre as 

quais temos notícias de que mantêm muito vivas as Festas do Divino Espírito Santo. 

2. A história do surgimento da Festa do Divino Espírito Santo  

Seguindo a tradição2, e segundo certos pesquisadores catarinenses, a Festa do Divino 

foi instituída pela esposa de Dom Dinis, rei de Portugal, já no Século XIII. Devido à 

devoção Rainha Dona Isabel ao Espírito Santo, esta fez esta promessa: se terminasse a 

desavença do rei com seu filho Dom Afonso, o qual ambicionava o trono de seu pai (e 

isso ameaçava a política do reino), ela doaria sua coroa aos seus súditos para que com 

o lucro da venda dessa valiosa peça fosse promovida uma quermesse cuja renda seria 

revertida aos pobres  Com a Rainha Isabel considerou um milagre  acalmar os ânimos 

do marido e filho, ela promoveu um grande evento religioso, e determinou que se 

colocasse a efígie da Pomba Sagrada na parte dianteira da coroa, também no mastro, 

estandartes e nos instrumentos musicais que acompanhariam o cortejo do Palácio até 
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a Igreja. Depois da Missa solene em louvor ao Divino Espírito Santo, a Rainha distribuiu 

carnes e pães aos pobres. 

De Portugal, essas manifestações passaram a se repetir nas Ilhas dos Açores e de lá 

foram levadas para o Brasil, especialmente para Santa Catarina onde se dá o maior 

assentamento de açorianos. Essa foi uma forma desse povo manter sua religiosidade, 

revelada na devoção ao Espírito de Deus. 

Há quase três séculos, no litoral de Santa Catarina/BRA, se celebra Festa do Divino 

Espírito Santo. Essa festa vem mantendo a fé e a tradição que se manifestam o envio 

das bandeiras às famílias (que se dá no primeiro domingo depois da Páscoa), nas 

cantorias, nos peditórios, e na coroação de um imperador, acompanhado da imperatriz 

(para essa representação, é sorteado um casal de adolescentes ao final de cada evento 

para formar o cortejo do ano seguinte). 

De acordo com a tradição, no dia da festa o cortejo imperial, formado pelo casal de 

imperadores e os festeiros e animado pela banda (filarmônica), segue da casa dos pais 

do imperador ou da imperatriz para a igreja, ostentando o estandarte, as bandeiras, a 

coroa, o cetro, e a salva. Esse cortejo é seguido por centenas de devotos. Dá-se, então, 

a celebração solene da Santa Missa que tem como ponto alto o coroamento do 

imperador. Após a coroação, dá-se a distribuição dos “pãezinhos do Divino”. 

3. As Festas do Divino Espírito Santo na Paróquia de Camboriú  

Pesquisas realizadas sobre as importantes manifestações religiosas e culturais na 

Paróquia de Camboriú/BRA não oferecem registros muito precisos sobre a época em 

as festas do Divino Espírito iniciaram nessa comunidade. Através do resgate de obras 

de certos historiadores, por volta de 1840, sabe-se que a Arquidiocese de Florianópolis 

autorizou a construção de uma Igreja (atualmente tombada pelo patrimônio Histórico 

Municipal) no Arraial de Bom Sucesso do Rio Camboriú, atual localidade da Barra (hoje 

município de Balneário Camboriú). Por isso atribui-se a essa década o início das 

tradicionais festividades, Ao mesmo tempo, é também construída a Capela do Divino 

Espírito Santo de Camboriú, em 18843). Na obra “História de duas cidades: Camboriú e 

Balneário Camboriú”, Isaque de Borba Corrêa (1985), nos termos de outros 

historiadores4, afirma que há relatos referentes à colonização de Camboriú datado de 

1758, revelando que certo número de famílias já morava à margem esquerda do rio 

(atual Bairro dos Pioneiros, em Balneário Camboriú), mas que somente em 1826 o 

desbravador Baltazar Pinto Corrêa teria recebido do governo da Província de Santa 

Catarina uma gleba de terra para seu cultivo e moradia. Corrêa já relata logo na 

introdução de seu livro: 
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 Isaque de Borba Corrêa.  In: História de duas cidades: Camboriú e Balneário, 1985, p. 25 

4
 Disponível em http://www.portalcamboriu.com.br/acidade/cidade.asp Acesso em 13 de mai 2010. 
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Esta história é inédita: nunca foi feita uma pesquisa profunda antes. 
Tudo o que se tinha era escrito em pequenos folhetins baseados na 
pequena dissertação de Camboriú, que nos fornece José A. Boiteux 
em seu “Dicionário Histórico e Geográfico”, do qual também 
constatamos algumas irregularidades, tais como a data da criação da 
Freguesia e início do povoamento. (...) o caso da lendária igreja da 
Barra e suas estórias... o caso da visita da “Família Real”; a coroa de 
200 anos que lá existia... (op. cit., p. IX) 

Esse autor procurou retratar, como ele próprio afirma, os primórdios de Camboriú, 

localizando-o em meio as terras que deram origem a outros municípios tais como Itajaí 

e Porto Belo, quando esses ainda pertenciam a São Francisco do Sul, um dos três 

primeiros povoamentos de Santa Catarina. Corrêa nos remete à Carta do Frei Agote a 

D. José Caetano da Silva Coutinho, datada de 21 de dezembro de 1823, assim 

pontuando, nos termos Edson d’ Ávila5: 

As primeiras informações sobre as atividades da tradicional Igreja 
Católica, colhemos ainda no Século passado, quando aqui chegou 
para prestar assistência religiosa aos moradores, o Frei Pedro 
Antônio de Agote, em 03 de setembro de 1814. Convidado pela 
Capelania de Armação de Garopaba, tomou posse em 30 de 
novembro do dito ano. Após quatro anos e oito meses, passou a 
ocupar a Capelania de Nossa da Armação da Piedade onde 
permaneceu até o dia 1º de janeiro de 1823, vindo a residir na Barra, 
em casa se Antônio Soares da Silva. Com a presença de um vigário foi 
possível a construção de um oratório. (CORRÊA, 1985, p. 46). 

Desde a introdução de sua obra, esse autor explicita como se deu o povoamento 

catarinense pelos açorianos no litoral centro-norte de Santa Catarina, especialmente 

em relação ao assentamento da Freguesia de BOM SUCESSO. Além disso, ele relata 

que a expansão desse lugar deu origem a outra póvoa, a Vila do GARCIA, tornada sede 

e que viria a ser chamada mais tarde de Camboriú. 

Começamos com Baltasar Pinto Corrêa, que requereu uma sesmaria 
para Camboriú, no entanto esse lugar é hoje Balneário Camboriú. 
Baltasar fundou um povoamento: BOM SUCESSO, nome inspirado no 
êxito que logrou em sua expedição e resultados obtidos em seus 
empreendimentos agrícolas. (...) Em 1840, foi criada a Paróquia (...) e 
em 1890 a sede do município foi transferida para a vila do Garcia e a 
barra litorânea ficou no olvido. (op. cit., p. X) 

Em registros anteriores ao Século XVIII, e que se referem às festividades em louvor ao 

Divino Espírito Santo, não fica claro que tais eventos tenham sido importantes para os 

habitantes das freguesias dessa região. O que prova isso são os registros em anais da 

                                                 
5
 Edson D’Ávilan. In “Pequena história de Itajaí”. Fundação Genésio Miranda Lins, Dehon: Itajaí/SC, 1982, 

p. 111. 
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época, afirmando que, no caso específico de Camboriú, essas celebrações remontavam 

há mais de dois séculos.  

(...) As circunstâncias do cofre não tem permitido que eu faça 
effectivo auxílio voltado para a construção da Matriz de Cambriú, e 
outros misteres do culto ao divino. (BORBA, op. cit., p. 51) 

Ainda pode ser comprovado por meio de documentações historiográficas, que a 

origem das Festas do Divino Espírito Santo, na paróquia de Camboriú, remotam ao 

Século XIX, ainda na freguesia de Nossa Senhora de Bom Sucesso, hoje bairro da Barra, 

no atual de Balneário Camboriú, município que foi desmembrado de Camboriú, 

através da Lei estadual nº 9606 de 8 de abril de 1964. Como é possível constatar, já no 

final do Século XIX a sede passou a ser a Igreja do Divino Espírito Santo de Camboriú. E 

em 1925 foi tornada Paróquia desse distrito. Essa Paróquia, portanto, teve sede na 

Barra, atual Balneário Camboriú. Lá, a tradição continua sendo a Festa da Coroação de 

Maria. Mas, em Camboríú, continua o culto ao Divino Espírito Santo, tradição que 

remonta pelo menos à criação da então Freguesia. Entretanto, tendo já completado 

164 anos de fundação da paróquia do Divino Espírito Santo, o próprio nome remete à 

possibilidade de que desde o início do Século passado já se mantinha, de forma regular 

e sistemática, a devoção e consequente celebração do dia de Pentecostes. 

Sérgio Luiz Ferreira7 corrobora esse argumento quando no artigo Florianópolis: o 

município brasileiro que tem lei que declara abertura das Festas do Divino revela que 

os vigários da época da fundação da Comarca eram, em sua maioria, de ascendência 

açoriana ou luso-açoriana o que poderia ter assegurado, desde a fundação da Paróquia 

de Camboriú, essa manifestação de fé e tradição. Da mesma forma, pode-se recuperar 

na obra Camboriú e Balneário Camboriú: duas cidades, uma só história, de Isaque de 

Borba Correa8 a seguinte informação: os primeiros Curas e Vigários9 que vieram se 

estabelecer nas então freguesias de Nossa Senhora de Bom Sucesso e Garcia (atuais 

Camboriú e Balneário Camboriú) eram de ascendência açoriana. 

Por meio de seus relatos historiagráficos, o autor esse leva a crer que não houve uma 

descontinuidade entre as festas realizadas no Arquipélago dos Açores e as celebrações 

realizadas no litoral catarinense. Ferreira10 aponta Florianópolis como “o município sul 

brasileiro onde ocorrem mais festas do Divino”, assegurando que se trata de uma 

manifestação tão forte que não há nenhuma comunidade que tenha deixado de 

mantê-la. Arrisca-se dizer, diferentemente desse autor, que outras paróquias da região 

                                                 
6
 Jornal de Santa Catarina, nº 321, de 8 e 9 de abril de 1964. 

7
 Sérgio Luís Ferreira é historiador do município de Florianópolis/SC e tem vários livros publicados nos 

quais recuperam a história da colonização açoriana em Santa Catarina. 

8
 Isaque de Borba Correa. In: História de duas cidades: Camboriú e Balneário Camboriú, 1985. 

9
 Op. cit., p. 52 

10
 Sérgio Luiz Ferreira (op. cit) 
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da mesma região, a exemplo de Itajaí e Navegantes, por exemplo, deixaram esmorecer 

essa manifestação de fé e tradição. Entretanto, esses mesmos municípios, a exemplo 

de outras comunidades católicas do litoral catarinense, atualmente passaram a reviver 

essa tradição cristã a partir do final do Século XX. 

4. Análise e discussão dos dados obtidos para este trabalho 

Esta pesquisa segue a partir de dados obtidos sobre as Festas do Divino em Camboriú, 

realizadas nos últimos vinte anos (1998 a 2008), visando a explicar a revitalização das 

manifestações de fé e tradição, reveladas pela comunidade católica do município de 

Camboriú. Diante dos fatos históricos já abordados, e de acordo com certa observação 

empírica nos últimos vinte anos, volta-se à pergunta inicial: Que fatores contribuíram 

para que as Festas do Divino em Camboriú tivessem perdido força a partir da segunda 

metade do Século XX? 

Para sustentar teoricamente essa e outras questões, pesquisaram-se algumas fontes 

fidedignas que explicam acontecimentos gerados no contexto da esfera sociopolítica e 

econômica, anteriores e durante esse período, para melhor se entender o porquê das 

oscilações desse tradicional evento religioso. Seguiu-se a proposta de Bourdieu11, que 

adota o procedimento que consiste na transcrição de entrevistas, 

No caso deste trabalho, as entrevistas ou depoimentos dos devotos do Divino, muitas 

vezes extrapolam o conteúdo almejado. Por outro lado, nem tudo chega ao domínio 

público, ou seja, os dados fogem aos interessados sobre o tema “Festas do Divino”, 

algumas vezes, provavelmente, por fazerem parte de acervos guardados e fora do 

alcance de quem se interessa por eles. e simbólica de um entrevistador diante do 

entrevistado influencia as respostas dadas por este. De todo modo, o desafio, 

portanto, seria buscar uma forma de compreensão desejada, 

Levou-se em consideração, portanto, tais dificuldades, contextualizando-se situações 

em que ocorreram as entrevistas por meio de anotações de campo, ou fazer-se uso de 

fotos de situações e ambientes reais das entrevistas. As perguntas mais recorrentes ao 

longo das entrevistas, de maneira geral, visam a trazer à luz este entendimento dos 

entrevistados: a forma como os devotos do Divino mantêm vivas as manifestações de 

fé e tradição; e visões e significados que o culto ao Divino, frente a organização do 

cortejo/coroação, tem para a compreensão de espiritualidade desses devotos. Essas 

indagações são expostas aos entrevistados em conjunto com outras problematizações, 

que visavam a analisar a possibilidade de revitalização das Festas do Divino, e o que 

isso exerce em relação à espiritualidade e ao mesmo tempo ao pertencimento quanto 

ao lócus onde se mantêm vivas essas manifestações de fé e tradição. 

Ivan Tibúrcio,12 um dos entrevistados, frente à complexidade da questão central, 

                                                 
11

 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

12
 Entrevista concedida em 07 de dezembro de 2008. 
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apresentada neste trabalho, considera que a produção da indústria cultural, por um 

lado, aumenta a capacidade de escolha por parte daqueles que, em Camboriú, 

mantêm firme a sua devoção ao Divino Espírito Santo. Em falas como essa, dá-se uma 

aproximação com as discussões acerca da espiritualidade dos devotos que passam a 

cultivar cada vez mais sua fé quando movidos pela força do Divino Espírito Santo, 

especialmente quando esses recebem mediação advinda da própria Igreja Católica. 

Nesse sentido, entende-se que um aspecto muito relevante a ser considerado é a 

forma de evangelizar. Especificamente em Camboriú, outro aspecto a considerar é que 

cada pároco revelou formas distintas de gerir a Paróquia do Divino Espírito Santo, 

alguns descurando especialmente o resgate da tradição, talvez devido à ingênua 

confiança de que nas manifestações apenas de fé dos devotos se garantiria o vigor das 

festas do seu padroeiro. Constata-se ainda que a própria igreja deixou de considerar 

que, aliado aos apelos espirituais, se faz necessário reavivar o sentimento de pertença 

dos devotos, revelado no dualismo fé e tradição. E essa oscilação possivelmente se deu 

conforme cada qual dos párocos estabelecia uma postura mais unilateral em favor da 

fé, ficando esquecida a tradição. Além disso, como é comum nos tempos atuais, os 

apelos da mídia com sua ação espetacularizante, aliada ao crescimento de muitas 

religiões evangélicas, de modo particular nessa comunidade, possivelmente desviou a 

atenção de muitos fieis da paróquia de Camboriú, com relação ao culto ao Divino 

Espírito Santo. 

Atualmente, mais que cultivar uma manifestação unicamente religiosa, esses católicos 

vêm revelando claramente um sentimento dual quanto aos aspectos religiosidade e 

tradição. 

Por meio das entrevistas realizadas, isso pôde ser constatado, mesmo que se tenha 

notícia que desde a metade do século passado essas festividades já davam sinal de 

declínio, e mesmo que alguns párocos procurassem, sem muito êxito, revitalizar as 

Festas do Divino que pareciam se esvaziar em face ao surgimento das igrejas 

evangélicas em nossa região.13 

Essa constatação vem corroborar esta hipótese: o natural esvaziamento da Igreja 

Católica também esmoreceu a devoção de certos fieis católicos que passaram a 

questionar a validade do culto ao Divino Espírito Santo, provavelmente devido à sua 

simbologia não aceita pelos adeptos evangélicos. Outra hipótese que sustentamos é 

inserção de inúmeras pessoas no mundo globalizado, o que tem levado à dispersão 

certos valores e tradições, principalmente aqueles ignorados pela mídia devido aos 

seus apelos transculturais. Não se trata aqui de negar os meios de comunicação de 

massa. O que se busca são respostas ao questionamento acerca de certos valores que 

estão se perdendo em detrimento da manutenção da espetacularização. 

                                                 
13

 Isaque de Borba Correa. In: História de duas cidades: Camboriú e Balneário Camboriú, 1985, p. 53 
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A ideia de que as práticas culturais são tensionadas por esferas problemáticas, 

advindas principalmente da indústria cultural, mostra o impacto dos seus modelos de 

consumo sobre as visões de mundo dos agentes ligados às essas práticas culturais. 

Uma delas resulta na questão comercial que também se faz presente nas Festas do 

Divino de Camboriú. Apesar de esse aspecto se revelar fortemente no 

desenvolvimento pleno das Festas do Divino de Camboriú, esse tema demandaria um 

estudo mais apurado, além de toda uma análise acerca do contexto econômico e social 

que o Brasil insere-se nesses últimos anos. 

Apesar de algumas pessoas dizerem que a Festa do Divino estava “terminando”, havia 

um movimento positivo em favor da fé no seio da comunidade católica de Camboriú. 

Porém, algumas ações isoladas e externas a essa comunidade revelaram-se contrárias 

a essa revitalização. Entretanto, surgiu um movimento no seio dessa própria igreja 

através de certos párocos compromissados (especialmente a partir do ano 1997) não 

só em fortalecer a espiritualidade de seus fieis como também porque revelaram um 

firme propósito de resgatar as tradições que iam esmorecendo. Então, muitas 

situações pareciam contraditórias. As pessoas que falavam: a festa está morrendo 

eram as mesmas que buscavam sua revitalização. Além disso, espíritos de fé, 

certamente movidos pela força do Divino Espírito Santo, procuraram revitalizar essas 

festividades por meio de inovações na forma de atrair fieis, tanto por meio de 

exarcebação do culto ao favorecesse o interesse dos fieis que ansiavam por recuperar 

sua tradição. 

4. Visitando nossas raízes impregnadas de fé e tradição 

A primeira ação e que deu início ao processo de revitalização das Festas do Divino de 

Camboriú foi um evento promovido pela Casa dos Açores Ilha de Santa Catarina – 

CAISC, intitulado “Visitando nossa Cultura”. Na ocasião, Pe. Alcides do Amaral proferiu 

uma palestra e oportunizou uma exposição de objetos (do acervo da CAISC e da 

paróquia de Camboriú, além de fotografias alusivas às Festas do Divino Espírito Santo). 

Esse evento movimentou a paróquia no sentido de fortalecer o processo de 

revitalização dessas festividades no município. 

Nesse evento, os participantes tiveram a oportunidade de contemplar a mostra de 

bandeiras, coroas, salvas, cetros, estandartes, quadros, esculturas, arranjos florais e 

trono, este confeccionado por pessoas da comunidade que estão diretamente 

envolvidas na organização das referidas festas. 



12 

 

 

 

Realização:     Apoio 
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CONVITE

A Casa dos Açores Ilha de Santa Catarina e
a Paróquia do Divino Espírito Santo

têm a satisfação de lhe convidar para participar do projeto
“Visitando Nossa Cultura”,

iniciando este projeto pela acolhedora cidade de Camboriú, 
que nos mostrará a sua mais expressiva tradição cultural 

a “Festa do Divino Espírito Santo”.

Onde: Salão paroquial da Igreja do Divino Espírito Santo, 
centro - cidade de Camboriú

Quando: dia 19 de agosto de 2007, das 14:30h às 18:30h

Cronograma:

13:00h - Saída do ônibus do largo da alfândega, em 
Florianópolis;

14:30h
- Comunicações proferidas pela Professora Teresa S. da Silva 

e pelo Pároco Padre Alcides Amaral;
- Apresentação e venda do Livro Caminhos do Divino, de 

autoria da escritora Lélia Pereira Nunes;
- Exposição de peças originais alusivas à Festas do Divino 

(Açores,  Florianópolis e Camboriú).

17:00h - Confabulações étnico-gastronômicas;

18:30h - Retorno do ônibus à Florianópolis.

 

 

Além da exposição dos objetos que traduziam simbolicamente a devoção ao Divino, 

também destacaram-se nesse evento alguns depoimentos orais sobre como se davam, 

antigamente, alguns ritos e práticas (os costumes e usos de alguns desses objetos), por 

meio dos quais era revelada a devoção de fiéis ao Divino Espírito Santo. Mais que uma 

atividade sociocultural, esse evento teve como objetivo também resgatar as 

                                                 

14
 Convite do evento, confeccionado pelo artista e presepista Jone Araújo, membro da CAISC, em 

atendimento à Direção da referida Casa. 
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manifestações de tradição e fé do povo camboriuense. Na ocasião, a palestra proferida 

pelo então ao Pároco, Pe. Alcides do Amaral15,  iniciou com o seguinte depoimento: 

As festas do Divino iniciaram no Século XIX em Camboriú e se 
consolidaram na segunda metade do Século XX.Nossa festa, assim 
como a maioria das Festas do Divino em todo Brasil, acontecem a 
exatos cinqüenta dias da celebração da Páscoa. São ritos que vão 
desde o envio das bandeiras até a coroação do imperador da festa. 
(...) A Paróquia do Divino Espírito Santo é composta de 17 
Comunidades dentro do Município de Camboriú. Nossas Comunidades 
muito têm contribuído com a Evangelização. Temos, inclusive, Padres 
filhos de Camboriú, como também irmãs que estão em missão em 
outros Estados. Quanto à Festa do Divino, queremos fazer seu 
resgate, especialmente quanto à religiosidade popular, fazendo de 
fato com que em nossa Paróquia a Festa do nosso Padroeiro, Divino 
Espírito Santo, seja um marco de devoção e fé. 16 

 

4.1  O envio das bandeiras às famílias 

Conforme relato do próprio Pe. Alcides do Amaral, “é costume antes das festas do 

Divino Espírito Santo, proceder-se ao envio das bandeiras. Essa atividade geralmente 

se dá no domingo seguinte à Páscoa. Nessa ocasião, todos os/as bandeiristas da 

paróquia se concentram na Igreja Matriz. Após a missa, as bandeiras de todas as 

comunidades do centro e do interior do município recebem a bênção do pároco. Este, 

depois de sua prece, asperge as alfaias e bandeiristas, admoestando-os/as a entrar no 

maior número possível de lares católicos. E cada qual deve conclamar seus membros à 

devoção ao Espírito de Deus. Essa visita consiste de um cortejo que inicia na Igreja, 

encabeçado pelo/a portador/a da bandeira, seguido pelo/a tamborista, e conta com a 

participação de alguns fiéis que formam um cortejo que cresce à medida que a 

bandeira termina cada uma dessas visitas”. 

Ainda a esse respeito, Pe. Alcides apresentou os seguintes esclarecimentos: 

Manda a tradição que pelo menos um membro de cada família 

visitada se disponha a acompanhar os devotos visitantes. Como este 

trabalho também visa resgatar todas as ações voltadas para a 

revitalização das Festas do Divino Espírito Santo em Camboriú, 

convém ressaltar que até 2007 tínhamos apenas uma Bandeira na 

Matriz e essa saía em visita às principais ruas do centro da cidade. 

Porém, a partir de 2008, foram adquiridas mais sete Bandeiras para 

                                                 
15

 Pe. Alcides do Amaral, grande incentivador do resgate das Festas do Divino,  esteve á frente da 
Paróquia de Camboriú de 1998  a 2008. 

16
 Exposição oral do Pe. Alcides do Amaral durante o evento “Visitando nossa Cultura”, promovido pela 

Casa dos Açores da Ilha de Santa Catarina –  CAISC em parceria com a Paróquia do Divino Espírito Santo 
de Camboriú. 
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que todos os bairros fossem também visitados e isso fez muita 

diferença para o imaginário dos devotos que residem na periferia do 

município. Muitos foram os que acorrem a essas manifestações, 

movidos tanto pela fé como pela tradição de receber em sua casa a 

Bandeira do Divino, além de fazerem questão de colaborar com o 

peditório, recebendo como recompensa uma relíquia simbólica, ou 

seja, um pedacinho de uma das fitas que compõem as alfaias 

sagradas. 

Pe. Alcides ainda se pronunciou, dizendo que, além do aspecto devoção, as Festas do 

Divino fazem parte do seu imaginário porque desde criança aprendeu a valorizar uma 

tradição que herdou dos seus ascendentes açorianos. 

Perguntado sobre suas ações concretas, esse pároco com declarou: 

Atualmente  temos dezesseis Bandeiras, cada uma delas representando 

uma comunidade do município de Camboriú, as quais foram 

confeccionadas para visitar as famílias preparando, antecipadamente, a 

Festa do Divino. Nosso orgulho como católicos é fazer parte da única 

Paróquia da Arquidiocese que tem como padroeiro o Divino Espírito Santo. 

Contudo, em outras Paróquias da região acontece também a Festa do 

Divino. Temos, portanto, o dever de resgatar a história e a espiritualidade 

dos homens e das mulheres de Camboriú.”17 

                                                 
17

 Pe. Alcides do Amaral justificando o número de Bandeiras até 2007. 
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Todo esse movimento simbólico, além de fortalecer o sentimento de fé, levou os 

participantes a refletir sobre a tradição e necessidade de revitalizar as Festas do 

Divino. Destaca-se, entretanto, que alguns párocos, há anos atrás, também 

procuraram estimular os devotos a colocarem adornos em suas casas, tanto 

internamente como em seu exterior. Essa ornamentação tem sido notada em portas 

externas e sacadas. Hoje são muitos os devotos do Divino que têm pendurado flâmulas 

e ícones do Espírito Santo em frente as suas casas e/ou estabelecimentos comerciais. 
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4.2 O peditório  

Ainda por ocasião da visita da CAISC a Camboriú, organizou-se também, de forma 

similar à Festa do Divino, ato simbólico (simulação de uma visita da bandeira a um 

suposto lar católico), destacando-se algumas manifestações de fé por meio de cantos e 

orações de um grupo de pessoas que  acompanharam o estandarte do Divino. À frente 
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da procissão, destacava-se o estandarte do Divino, precedido pelo tamborista (ele tem 

a função de anunciar a chegada da Bandeira nos lares um hino ao Divino Espírito 

Santo. Ainda deu-se o peditório, também de forma fictícia. Também conforme a 

tradição, a/o bandeirista, antes se retirar da casa visitada, corta um pedaço de uma fita 

que compõe as alfaias sagradas e o entrega, como relíquia, a um dos devotos visitados 

que guarda esse símbolo de devoção. Findo esse ritual, as pessoas partem em direção 

a outra residência, acompanhados de ao menos um membro da família visitada. 

Na ocasião, algumas crianças participaram do tradicional cortejo imperial (o fizessem 

de forma simulada), realizando o que certamente vai no seu imaginário sobre essa 

tradição secular. Então, algumas crianças conduziram bandeiras oficiais, a outras 

representaram os os pagens, e o casal de adolescntes simulou o papel do 

imperador/imperatriz. Além disso, um cortejo imperial, simulando, desfilou pelo salão 

paroquial revivendo as tradições que são vivenciadas nos dias atuais. 
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4.3 O tríduo ao Divino Espírito Santo 

Comentando sobre a maior festa da religiosidade católica de Camboriú, Pe. Alcides do 

Amaral destaca o tríduo ao Divino Espírito Santo, nestes termos:  
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As Festas do Divino Espírito Santo começam três dias antes do dia de 

Pentecostes, marcado pelo tríduo que se constituem em celebrações que 

contam com a presença do casal de imperadores que já se preparam, em 

suas residências, um altar em homenagem ao Divino, realizando novenas e 

orações. No altar da casa do Imperador ficam a Coroa e a espada. Já no 

altar da casa da Imperatriz permanecem a Salva e o Cetro. (...) Os tríduos 

são realizados na quinta-feira, sexta-feira e sábado da semana da festa. 

Nesse dia da semana, à noite, o Cortejo Imperial sai da casa da Imperatriz 

em direção à Igreja, com a presença do Pároco e festeiros. Os membros da 

“corte” usam trajes especiais. No domingo pela manhã, dia da festa, o 

Cortejo Imperial sai da casa do Imperador, também acompanhado pelos 

festeiros, o pároco e demais fiéis, ao som da banda ou filarmônica.19 
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 Crianças da comunidade católica de Camboriú simulam um Cortejo Imperial 

19
 Pe. Alcides  do Amaral em palestra no evento “Visitando nossa cultura” 
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4.4 Exposição de objetos simbólicos da devoção ao Divino 

 

 
20 

Por meio dessa exposição, foi possível dar visibilidade geral aos símbolos e ícones que 

fazem parte das Festas do Divino, especialmente por meio da mostra de peças vindas 

da Casa dos Açores Ilha de Santa Catarina (que por sua vez recebeu muitos desses 

objetos do Governo dos Açores). 
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 Visitando o trono simulado dentro da exposição  
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Também foi exposto um mural que resgatou fotos das festas desde a metade do 

Século passado até aquela data (2007). Por meio delas, de certa forma foi possível 

constatar a evolução e declínio das Festas do Divino, principalmente o último 

fenômeno, devido à ausência participação de muitos féis, anteriormente pontuais 

(muitos deixaram de se fazer presentes em certas festividades, conforme 

levantamento da própria Igreja). 

A partir de um olhar investigativo, está sendo possível resgatar, especificamente nos 

últimos dez anos, mesmo que empiricamente, e também por meio de análise dos 

balancetes paroquiais das últimas festas, que ano após ano, depois de 1998, houve um 

aumento crescente da participação de mais devotos nas Festas do Divino. 

Atualmente, tanto a hierarquia da Igreja como também muitos devotos vêm 

participando cada vez mais de todos os eventos religiosos e socioculturais, 

proporcionando uma crescente revitalização, já justificada pelo sequente apogeu das 

Festas do Divino a partir em 2008. 
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 Exposição que recupera os símbolos de fé e tradição nas Festas do Divino Espírito Santo. 
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Essa festa atualmente tem se tornado a referência de uma religiosidade que se fez 

notar principalmente pela acorrida de um número muito superior de fieis a todas as 

celebrações, desde o tríduo até o dia da festa. Arrisca-se dizer que essa participação 

chegou a um percentual de aproximadamente trinta por cento de devotos a mais, 

ultrapassando assim, ano após ano, o número de participantes das festas anteriores. 

Em grande parte isso se deve à movimentação do pároco Pe. Alcides (que esteve 

frente à paróquia por nove anos e meio) e também a seus paroquianos, tornando-se 

cada evento marcante em Camboriú,  
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            22 Trono imperial em 2007 

Essa festa atualmente tem se tornado a referência de uma religiosidade que se fez 

notar principalmente pela acorrida de um número muito superior de fieis a todas as 

celebrações, desde o tríduo até o dia da festa. Arrisca-se dizer que essa participação 

chegou a um percentual de aproximadamente trinta por cento de devotos a mais, 

ultrapassando assim, ano após ano, o número de participantes das festas anteriores. 

Em grande parte isso se deve à movimentação do pároco Pe. Alcides (que esteve 

frente à paróquia por nove anos e meio) e também a seus paroquianos, tornando-se 

cada evento marcante em Camboriú,  

Como foi anunciado no início deste trabalho, as Festas do Divino em Camboriú 

sofreram oscilações desde a metade do Século XX. Mas, principalmente a partir de 

1998, foram evoluindo num crescente até atingir seu apogeu. Esse avanço 

possivelmente se deve tanto aos devotos do divino que continuaram revelando sua fé, 

como aos párocos que nessa comunidade procuraram/procuram, mais que 

evangelizar, resgatar valores socioculturais advindos da tradição de seus paroquianos. 
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 Trono da Família Imperial no dia da Festa do Divino Espírito Santo em 2008. 
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4.5 A coroação do Imperador da Festa do Divino 

O ponto alto da celebração ao Divino Espírito Santo, revela seu caráter religioso no ato 

solene de coroação do imperador da festa. O sacerdote, depois da homilia da missa 

festiva, pede que o casal de imperadores desça do trono e se posicione para o ato de 

coroação. 

Cabe ao pai do imperador entregar ao padre a coroa que é depositada na cabeça do 

menino imperador, ao som do Hino Nacional. Esse rito parece mexer com o imaginário 

das pessoas quanto ao sentido de pertencimento ao seu locus e deve exacerbar a 

devoção de um povo que procura resgatar as manifestações sincréticas de seus 

antepassados que viveram/vivem em Camboriú  

A expectativa dos fieis, portanto, é que essa revitalização perdure para sempre, como 

vem ocorrendo ainda hoje. Prova disso é que nos anos 2009, 2010 e 2011 novas 

edições da Festa do Divino conseguiram manter-se próxima ou superior à anterior, 

numa expressão que seguramente representa a fé e tradição, provando esses aspectos 

caminham em paralelo. Essas manifestações cada vez mais são respeitadas pela 

hierarquia da Igreja. E os devotos cada vez mais vem resgatando os valores de sua 

cultura de base açoriana. 
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5. Análise e discussão das entrevistas 

A partir das referidas entrevistas, propostas para análise e discussão neste artigo, 

procura-se revelar que o conteúdo das falas dos entrevistados se constituam numa 

amostra significativa e que possa revelar as diferentes visões dos devotos sobre as 

manifestações de fé e tradição, presentes nas festas do Divino em Camboriú. 

Uma análise sucinta das entrevistas aponta alguns fatores que têm possibilitado a 

revitalização das Festas do Divino Espírito Santo em Camboriú. 

Parte-se do entendimento, como já foi dito, de que muitas entrevistas e/ou 

depoimentos dos devotos do Divino têm se extraviado ou não são de conhecimento 

público, muitas vezes, provavelmente, por se constituírem preciosismos guardados em 

“velhos baús” ou até mesmos conservados apenas no inconsciente coletivo. 

A seguir, destacam-se algumas perguntas, formuladas aos entrevistados, conforme a 

metodologia adotada para a pesquisa em curso já referida e que dá origem a este 

artigo. Os principais questionamentos e respectivas respostas seguem abaixo: 
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a) Que ações, voltadas para a promoção da espiritualidade, têm garantido que os fiéis 

ponham em relevo a importância das simbologias, próprias do culto ao Divino Espírito 

Santo? 

“Estamos divulgando, ao final das missas celebradas nos finais de semana, a 

importância de resgatar a memória de todas as festas do Divino, realizadas na 

Paróquia de Camboriú. Nossa campanha é para que todos possam trazer fotos que 

comprovem como se deram essa festividades, para possamos resguardar nossa 

memória.” (Entrevista a Pe. Alcides do Amaral - 07/09/2008) 

As Festas do Divino Espírito Santo possivelmente  estão sendo revitalizadas  por meio 

do reacendimento da espiritualidade dos devotos, reveladas no maior  número de 

cultos preparatórios à Festa do Divino. E isso parece evidente na fala de Pe. Alcides do 

Amaral. 

b) De que maneira a Igreja Católica tem estimulado a conjugação dos aspectos fé e 

tradição durante o culto ao Divino Espírito Santo? 

“Os pais dos imperadores preparam, em suas residências um altar em homenagem ao 

Divino, para realizar novenas e orações. No altar da casa do Imperador ficam a coroa 

(pertencente à Matriz do Divino Espírito Santo de Camboriú) e o cetro. Durante o 

Tempo que antecede Pentecostes, a comunidade, então, se reúne nessas casas e rezam 

terços e rezam a ladainha do Divino Espírito Santo.” (Entrevista a Pe. Alcides do Amaral 

– 07/09/2008). 

“O Tríduo das festas do Divino Espírito Santo começam na semana antes de 

Pentecostes. Nesses dias as celebrações que contam com a presença do casal de 

imperadores (um casal de adolescentes da comunidade) que simulam um Cortejo 

Imperial.” (Entrevista a Pe. Alcides do Amaral - 07/09/2008) 

Comentando sobre a preparação da maior festa da religiosidade católica de Camboriú, 

Pe. Alcides do Amaral ainda destaca a importância do tríduo ao Divino Espírito Santo. 

“Por ocasião do tríduo, não só o casal de imperadores participa ativamente de cada 

celebração, ofertando coroa, cetro e espada no momento das oferendas, como 

também diversos fiéis formam a procissão de entrada cantando o tradicional Hino ao 

Divino Espírito Santo.” (Entrevista a Pe. Alcides do Amaral – 07/09/2008). 

“[...] Os tríduos são realizados nas quintas-feiras. sextas-feiras e sábados da semana 

que antecede a festa. Nesse dia da semana, à noite, o Cortejo Imperial sai da casa da 

Imperatriz em direção à Igreja, 

com a presença do Pároco e festeiros. Os membros da “corte” usam trajes especiais. 

No domingo pela manhã, dia da festa, o Cortejo Imperial sai da casa do imperador. 

Nos dias atuais, a Igreja Católica, em Camboriú, tem feito a conjugação entre os  

aspectos fé e tradição, já que ambos aparentemente estão marcados no imaginário 

dos devotos.” 
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(Entrevista a Pe. Alcide do Amaral - 07/09/2008). 

De forma empírica, percebe-se certas manifestações da espiritualidade dos devotos, 

especialmente quando motivados por meio da intervenção da igreja. E isso parece que 

se revela nas respostas do entrevistado. 

c) Nas festividades ao Divino Espírito Santo, como os devotos externam o sentimento 

de pertença às suas raízes culturais? 

A hipótese, relativa à variável cultural, é que a igreja tem valorizado os aspectos 

culturais, revelados pela tradição, ao celebrar com pompa e solenemente essas festas. 

Ao mesmo tempo, foi também possível constatar o sentimento de pertença de certos 

entrevistados ao lócus que mantém vivas as manifestações religiosas e culturais. 

“A Festa do Divino nos impulsiona como devotos que somos e ao mesmo tempo nos 

exalta como membros de uma nação eminentemente cristã. Além disso, durante as 

celebrações, Estado e Igreja se irmanam, haja vista a presença das Bandeiras nacional, 

estadual e municipal, que, juntamente com a Bandeira do Vaticano, nos conclamam ao 

amor e respeito por nossos símbolos nacionais e religiosos. No momento da coroação, 

por exemplo, o Hino Nacional desperta nosso civismo e nos conclama a suplicar as 

bênçãos do Espírito de Deus sobre nossa família e nossa Pátria.” 

(Entrevista a Fabiane Santos da Silva – jornalista – 23/01/2009) 

Nessa fala fica evidente o sentimento de pertença da entrevistada, característico 

também do inconsciente coletivo de um povo. Através do seu depoimento, pareceu 

aflorar-se, para além da religiosidade, o pertencimento ao lócus. 

Os devotos de Camboriú aparentemente que têm cultivado com mais força o culto ao 

Divino Espírito Santo. Isso fica evidente na próxima fala confirmando o dualismo fé e 

tradição. 

“O povo não quer só rezar. A festa é uma forma dos amigos se encontrar para, depois 

da Santa Missa, beber uma cervejinha ao som da Banda, apreciando o movimento das 

crianças na corte. [...] No meu tempo de jovem, a festa também era a oportunidade da 

gente arranjar uma namorada. [...] Também se pagava uma promessa, acendia vela, 

acompanhava a procissão ao som da banda [...]” 

(Entrevista a João Correia da Silva - motorista - 28/07/2006). 

d) Como os devotos do Divino externam suas manifestações religiosas e culturais 

frente aos apelos da mídia? 

Ao responder sobre os impactos da mídia na formação de valores, especialmente dos 

jovens mediados por ele em suas aulas, o Professor Pedro Sabino da Silva revela o 

modo como discute com seus alunos sobre a cultura de sua comunidade, e revela que 

seus alunos vêm manifestando certo distanciamento quanto ao cultivo das Festas do 

Divino. Esse professor assim se refere: 
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“Vejo com preocupação os rumos que nossas tradições vêm tomando, especialmente 

quando os jovens em geral não consideram relevantes os aspectos de nossa 

religiosidade. Porém, durante minhas discussões em sala de aula, quase todos jovens 

são unânimes em dizer que as Festas do Divino são marcas registradas em nossa 

cultura. Eles ainda comentam que o cortejo do Divino é um espetáculo à parte. É a 

marca forte da tradição católica de Camboriú da qual seus pais e avós se orgulham.” 

(Entrevista a Pedro Sabino da Silva – professor – 14/03/2007). 

e) Que razões os devotos apresentam para manter a organização do cortejo/coroação? 

Os devotos que habitam o litoral catarinense aparentemente continuam a resgatar as 

manifestações sincréticas de seus antepassados açorianos e isso se mantém com 

relação ao culto ao Divino Espírito Santo, fato que aparentemente se revela no 

depoimento do entrevistado. 

“Para mim, o ponto alto da celebração ao Divino Espírito Santo, mesmo sendo revelada 

por meio do sincretismo religioso, é o ato solene de coroação do Imperador da festa. 

Como sou ascendente açoriano, e procuro conservar nossas tradições, esse ato solene 

mexe com meus sentimentos de fé e também desperta em mim a certeza de que 

devemos cultivar nossas raízes.” 

(Entrevista a Ivan Tibúrcio, artesão/restaurador sacro - 05/10/2007). 

Esse rito aparentemente mexe com o imaginário das pessoas quanto ao sentimento de 

pertença e parece exacerbar a fé e a tradição. Essa festa, aparentemente, tornou-se 

referência de uma religiosidade que se mantém viva, porém impulsionada pela 

tradição. 

f) Até que ponto certas religiões exercem influência com relação ao esmorecimento da 

aceitação das simbologias alusivas ao Divino? 

“Com a chegada das igrejas evangélicas em Camboriú, muitos foram os católicos que 

enveredaram para outros caminhos. E diante daquilo que pregavam certos pastores, os 

dissidentes se justificavam que mudaram de religião porque nós, os católicos, 

adorávamos imagens, usávamos bandeiras com a esfinge do Divino e por aí afora. 

Mas, quem preserva sua fé católica como eu e os demais devotos do Divino, sabemos 

que a Igreja Católica tem suas simbologias e a fé está acima de tudo que cultuamos.” 

(Entrevista a Nicanor Bolda, contabilista - 31/03/2010). 

Segundo esse entrevistado, mesmo que muitos católicos não tenham sido 

arrebanhados por determinadas religiões evangélicas, provavelmente alguns deles 

deixaram de cultivar certos dogmas. Assim, arrefeceram sua crença quanto à aceitação 

das simbologias presentes nos cultos católicos ao Divino Espírito Santo. 
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De forma empírica, pôde constatar-se nos resultados das análises das entrevistas 

certos aspectos relativos às manifestações de fé conjugadas à tradição, percebidas nas 

respostas dos devotos, tanto com relação à devoção, quanto devido ao sentimento de 

pertença. E isso torna-se recorrente em todas as respostas dos entrevistados. São 

essas contribuições que vêm revitalizando as festas do Divino Espírito Santo em 

Camboriú. 
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