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Mais do que identificar as festas do Divino, que fazem parte do calendário das
festas religiosas no Estado do Rio Grande do Sul, é diagnosticar em cada uma delas a sua
genealogia, suas interfacialidades, contiguidade, abrangência, contextos e cor local da sua
inserção.
O Estado do Rio Grande do Sul está atualmente dividido em 17 dioceses católicas e
em 497 municípios. Em considerando a festa do Divino como herança açoriana, vale lembrar
que à chegada dos primeiros ilhéus em terras do Rio Grande de São Pedro, na segunda
metade do século XVIII, ainda não havia divisões municipais. É somente em 1809 que D. João
VI cria os primeiros quatro municípios: Rio Grande, Rio Pardo, Porto Alegre e Santo Antônio
da Patrulha.
A devassa na Vila do Rio Grande pelas tropas castelhanas, em 1764, foi um dos
motivos que fez com que o povo das ilhas, ali assentado, se dispersasse por toda a província,
levando consigo sua fé e tradições; dentre elas o culto ao Divino Espírito Santo.
A vida religiosa que seguia, através dos povoadores açorianos, para as novas terras,
com seus saberes, crenças e devoções, foi ganhando espaço e cruzando fronteiras.
Como refere Moisés do Espírito Santo, 1988:
“O culto português do Espírito Santo não tem equivalente no mundo cristão.”
Esse pensamento é reforçado por Luiz Marobin, 1985:
“(...)Os imigrantes posteriores encontraram, no patrimônio cultural dos açorianos, o
suporte de todo o desenvolvimento ulterior.”

De acordo com essa caminhada, ao longo do então Rio Grande de São Pedro, onde
quer que se estabelecessem os ilhéus portugueses, aí progredia o culto ao Paráclito, erigindo
impérios e desfraldando a bandeira vermelha com as insígnias do Divino. E assim o foi, de
norte a sul; de leste a oeste; mesmo havendo de impor-se a outras culturas. E, por quase
três séculos, tomam força as comunidades sustentadas pela pomba e a bandeira, principais
símbolos do Divino em nosso meio.
Honório Leivas, (1872), ao referir-se à Festa do Divino no Rio Grande do Sul, diz:
“É muito curiosa a maneira por que festejam o Espírito Santo em algumas
povoações da província do Rio Grande do Sul. Dias antes reúne-se os festeiros em casa do
menino eleito imperador, montam nos seus melhores cavalos, abrem a marcha na seguinte
ordem: na frente o imperador, a quem basicamente compete levar a bandeira, que é de seda
bordada a oiro e prata, tendo no topo a pombinha por símbolo; depois os devotos festeiros,
o povo etc. A música em muitos pontos é tão pobre que apenas compõe-se de um pandeiro,
uma viola e uma rabeca, e ao som d’estes instrumentos e foguetes fazem entrada nas casas,
entoando quadras deste quilate:
‘Aqui vedes, senhores,
A divina pombinha cansada;
Vem de longe pedir neste dia
Que lhes deis um instante pousada’.”

A coroa, objeto que lembra a realeza, somente as comunidades em que algum
abastado provesse, poderiam dar-se o luxo de possuí-la. No entanto, a Bandeira é, até hoje,
o principal símbolo popular das festas do Divino, reconhecido por todo o Brasil, em
comunidades centenárias.
Na tradição e nas representações da festa, ora são acrescidos elementos e símbolos
locais, ora são subtraídos ou substituídos, de acordo com o momento histórico ou social.
Assim, embora o tradicional sustente a festa, esta, por sua dinâmica, conta o tempo passado
e vive o presente.
Coforme Urbano Zilles, 1993:
“A festa é uma oportunidade para reanimar-se de novas forças, pois dá novo
significativo ao tempo.”
A bandeira da festa tem sentido coletivo; de pessoas que saem com a finalidade de
fazer visitas às famílias e instituições, anunciar e convidar para a festa. Conduzida a pé ou a

cavalo, a bandeira percorre todos os rincões, sem deixar de fora nenhuma residência, por
humilde que seja. Essa visita constitui-se uma honra e uma bênção para quem a recebe.
A própria bandeira, símbolo temporal, sustenta em si a pomba e o fogo, elementos
naturais, bíblicos e reconhecidos como símbolos religiosos. A Bandeira, que ganha no culto
ao Divino, o caráter de santificada é a representação de um grupo, de uma coletividade e
está presente em todos os momentos do culto e da festa.
Ao pensar-se na própria festa como representação, elemento simbólico e votivo a
uma entidade, construímos nossa proposta acerca da simbologia do Divino Espírito Santo,
dentro do todo da festa: do real ao imaginário; do Fabuloso ao Maravilhoso que perpassa os
indivíduos em festa os eleva a um tempo de fé e de magia, celebrado com festas: o tempo
de Pentecostes.
Rosseau, in Valério Valeri, 1994 lembra:
“Tirando ao povo as festas, tiram-lhes a vontade de viver e, por isso eliminam a
própria motivação para o trabalho.”
Durkhein, ainda em Valério Valeri refere que:
“A festa é este estado de efervescência em que o grupo se torna visível como tal.”
Assim, os símbolos denotam o poder e suas relações; quer seja no campo espiritual
ou no campo temporal.
O arcebispo Dom João Becker,1924, em carta Pastoral lembra que:
“A representatividade, em linguagem simbólica do báculo e do gládio, que se
enfrentam em amplexo fraternal, com ações diferentes, buscam a harmonia entre as
instituições Igreja e Estado.”
Fala de uma Igreja, entendida como poder espiritual, no exercício de sua missão
colaboradora com o Estado na manutenção da ordem social.
A simbologia, levada para o campo da religião explica, ou tenta explicar o
sobrenatural; pois os fiéis precisam do palpável, do visível, para reforçar a fé (que é
intrínseca ao indivíduo).
Na festa de Pentecostes a simbologia do Divino Espírito Santo constitui-se de
elementos significativos na história das devoções ao Divino Deus Criador, a começar pelas
remotas festas das cabanas e ramadas, ainda existentes nas festas rurais contemporâneas
ou presentes na memória de muitos que as viveram, como referimos em outro estudo
nosso, (Jachemet, 2002), na fala de um entrevistado, Sr. Darci Fonseca, Gravataí:

“Dona Maria Luiza e a Elmira faziam roupas de anjo e alugavam. Eu, uma vez, me
vesti de pajem do Divino Espírito Santo. Era uma roupa de veludo verde. Eu tinha 11 anos. De
distância em distância tinha anjos dando definição da promessa que foi feita. Vestiam de
acordo com a promessa. Eu lembro também das ramadas que botavam na frente do Império
e dos coretos. Era tudo muito bonito e movimentado. Todo mundo participava de um jeito ou
de outro. Hoje está tudo acabado, tudo mudado.”
Na simbologia da festa há a conotação do poder temporal: a comunidade imita um
reino humano a contrastar com o Reino Divino. Deus Espírito Santo, na procissão, é
representado no Esplendor do Divino, enquanto o quadrado de varas pode representar a
carruagem que “conduz” o imperador da festa e seu séquito.
Os símbolos locais ou particulares vão-se fundindo no período festivo e fazem parte
mesmo da festa: comida farta, bebidas, doces, música, alegria e também exibicionismo. É
isto próprio do ser humano, ainda mais em tempo de festa.
Urbano Zilles, 1993, reflete:
“A festa é um elemento constitutivo de todas as religiões. ‘ sem culto e sem festa
não há religião’. A festa corresponde a uma necessidade do ser humano de sair da rotina
cotidiana e liberar os sentimentos reprimidos. Se não houver espaço na Igreja para a
celebração das festas, os homens as celebrarão alhures. (...) A festa rompe o isolamento de
um costume, responde a um desejo de união e comunhão para, em comunidade, viver
experiências excepcionais.”
Em geral, a festa do Divino inicia-se um a dois meses antes do dia principal, com o
levantamento de um mastro colorido, encimado por uma pomba e uma pequena bandeira
(do Divino), numa celebração em que o padre envia as bandeiras, então abençoadas, para a
visitação pelos alferes, assim chamados e que são também os guardiões das bandeiras.
Nesse contexto há uma hierarquia de poderes e de tarefas no decorrer da festa.
Maria de Fátima Gouvêa, 1984, ao interpretar o método de Focault e as relações de
poder, refere, a respeito da hierarquia:
“Ápice e elementos inferiores estão numa relação de apoio e de condicionamento
recíprocos, eles se “sustentam”... estas práticas foram inventadas, organizadas a partir de
condições locais e de urgências particulares.”
A hierarquia interpessoal e a hierarquia dos símbolos são obedecidas nas próprias
representações, sem que haja qualquer ordem escrita ou institucionalizada.
A linguagem dos símbolos está expressa desde o levantamento do mastro, em
frente à Igreja; fato que inicia o período festivo, até o seu encerramento, no final da festa,
com a descida do mastro e a queima das fitas bentas, cuja fumaça “transporta” ao Divino os

pedidos dos devotos, feitos durante a visita da Bandeira e nos tríduos que antecedem o dia
principal da festa. A cada nó dado na fita pelos fiéis, há um pedido, uma promessa, uma
entrega.

Nas festas tradicionais há as figuras do imperador, imperatriz, pajens, aias
representando um cortejo real. Não pode faltar a banda de música que acompanha a
procissão, as promessas, os leilões, a massa sovada, os doces, a sopa, o churrasco, o arroz à
carreteiro; tudo para todos se fartarem e gestar o próximo período festivo.
Figura simbólica é a do tamboreiro, aquele que anunciava, com o toque do tambor,
a chegada da Bandeira, para que as pessoas que estivessem nos afazeres das propriedades
viessem receber a visita, pedir a bênção e doar a sua esmola para a festa. Hoje o papel do
tamboreiro é o de agregar o povo na procissão e no cortejo religioso. É também o tambor,
como instrumento de percussão, um resquício das festas antigas chamadas festas pagãs.
Lembra, ainda, o período da Restauração Católica, quando os bispos proíbem o uso de
instrumentos de percussão dentro das igrejas. Na carta pastoral do arcebispo Dom João
Becker, op cit, encontramos a seguinte recomendação:
“Proibido às bandas musicais tocar dentro das igrejas. Fora delas, são permitidas
nas procissões, contando que os músicos se comportem com respeito e não executem
composições profanas e ligeiras. Não são proibidas orquestras, devem, porém, ser delas
excluídos todos os instrumentos fragorosos ou não convenientes com a santidade do lugar,
como sejam: tambor, triângulo, pratos, etc. E em geral todos os instrumentos de metal.
(Decreto de 1909).”
Esse decreto, embora não o diga claramente, é uma referência para a disciplina
proposta pelos bispos reformadores, contra os chamados ‘abusos’ nas festas do Divino.
As cores vermelha, branca e dourada usadas durante as festividades denotam uma
linguagem de aspiração transcendente, haja vista que a cor litúrgica à época do tempo
Pascal – do domingo da Ressurreição ao Pentecostes - é mesmo a cor vermelha, que lembra
o Espírito Santo e o Sangue. A cor branca simboliza a alegria, a Ressurreição, a pureza.
Vermelha é, em geral, a Bandeira do Divino, as flores que ornam a igreja e a capa do
imperador da festa.
Os símbolos são respeitados e reverenciados. Tocar em um símbolo, para o devoto,
é momento sagrado, único, momento de encontro íntimo com o ser espiritual representado
por esse símbolo. As representações, simbólicas ou não, são mesmo aspectos que
coordenam, de certa forma, a vida em sociedade. Poucas vezes as pessoas estão, no seu
convívio social, desnudas de formalidades e chegam a assumir posturas afetadas diante de
seus iguais. Na verdade somos todos atores e público ao mesmo tempo. A própria festa, ao

constituir ato simbólico, é do povo e para o povo, que eleva a Deus o seu devotamento, com
o intuito de fazer e dar o melhor de si a si próprio, a sua comunidade e assim alcançar graças
divinas.
Encerrando a nossa fala, deixamos uma nota sobre os açorianos que, no Rio Grande
do Sul, quando tiveram de dar as costas para o mar e viver do campo, mesmo depois de dez
gerações, ainda mantêm, graças à essência primeira da sua identidade; a língua materna, os
costumes herdados dos seus avós. O gaúcho, em várias oportunidades, teve de brigar para
se afirmar como povo brasileiro, depois de passados 250 anos da descoberta oficial do Brasil
pelos portugueses. É assim que hoje, descendentes de portugueses, de alemães, de
italianos, de poloneses, de espanhóis, de negros e índios que formam a nossa matriz
genética aceitam e aderem à festa do Divino e atribuem a ela a maior e mais visível herança
açoriana em nosso meio.
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Obs.
O trabalho se fará acompanhar, quando da sua apresentação, de um DVD com
imagens das festas do Divino das seguintes comunidades(municípios) do Rio Grande do
Sul:
Gravataí, São Lourenço do Sul, Bagé, Caçapava do Sul, São Sepé, Criúva, Osório,
Santo Antônio da Patrulha, Guaíba, Mostardas e Porto Alegre.
Esse material, que será legendado, será oferecido à Direção Regional das
Comunidades, na ocasião.

