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A Folia Proibida:
Imposicao de Disciplina e Ordem na Festa do Divino
Mcircia Alves1
R e s u m o
Este trabalbo demonstra as mudancas ocorridas na festa do divino em Florianopolis,
pertencentes a urn processo disciplinarizador dos hdbitos e costumes da populace 1- 0 entre 18901930.
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Abstract
This work show the changes happened in the Divino's party in Florianopolis that
belongs to an habits and customs disciplinary process between 1890 - 1930.
Key words: Divino's party, Discipline, Changes, Church.
" (... ) tornamos a proibir os peditbrios acornpanbados de
bandeiras, como tambëm, sob grau e sob as penas que nos parecem
salutares, aos sacerdotes a celebracdo de todas as festas e missas
que se pretenderem realizar corn recursos angariados de modo
contrario as disposiceies diocesanas que regulamentam o assunto
em questao".
Estatutos do Sinodo Diocesano, 1910
No final do seculo XIX e mais intensamente nas primeiras cl6cadas deste seculo, a
cidade de Florian(Vohs, copiando os modelos de urbanizacao do Rio de Janeiro e Sao
Paulo, passa por muitas modificacOes, condicionadas pela vontade das elites locais em
instaurar na capital catarinense uma cidade "civilizada". Utilizando-se dos mesmos
recursos que haviam sido bem sucedidos em outras capitais brasileiras, FlorianOpolis
procura, atraves dos discursos de higienizacao e moralizacao, consolidar uma nova
racionalidade.
Corn base em medidas arbitrarias, foram se reformulando questOes sociais,
relacionando a misêria como um fator agravante para a imoralidade. Assim, num processo
de total desconhecimento da cultura e do cotidiano do outro, se tratou de modificar a
cidade, condenando a conduta da populacao mais pobre da capital, tratando de urn
problema social como sendo uma questa° mêclica.2
Marcia Alves, mestranda em histOria UFSC, sob orientacdo do prof. Dr. Artur Cesar Isaia.
Para relacionamento entre miseria e imoralidade. Ver. RAGO, Margareth. Do cabare ao Lar. Utopia da cidade
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Todos os häbitos populares passaram a ser alvos do controle intenso por parte das
novas elites, que ja tinham reformulado seus ideais e atitudes se voltando mais para a
nova "racionalidade capitalista". E para concretizar este modelo de modernidade, a
populacdo mais humilde teve que tambem substituir costumes diarios de sua vida.
Florianepolis procura, atraNts dos discursos de higienizacdo e moralizacdo, a consolidacao
de uma nova racionalidade. Aradjo, que estudou a construcao desse "ideal civilizador "
no litoral catarinense, comenta:

"... os ideais e as priticas de uma nova racionalidade politicocultural manifestados, entre outros elementos, pelas tentativas de
reformas sanitarias e pelas Jormulacoes cientificistas de
organizagto social, se revelaram como instrumentos estrategicos
junto aos anseios das elites em remodelar a sociedade local " 3 .
Neste periodo, a festa do Divino tambem registraria grandes transformacOes, pois,
corn a instalacao da Reptiblica e a implantacdo de urn Estado laico, a Igreja CatOlica
perdeu sua importância of icial dentro do contexto politico brasileiro. 0 desejo da
instituicdo religiosa era se manter forte neste cenario. Para isso era necessärio possuir
fieis imbuidos do perfil proposto pelo Concilio Tridentino, corn hdbitos de moralidade
bem definidos. Segundo esse modelo eclesiolOgico, os leigos, o clero e irmandades
passariam a ser controlados pela hierarquia religiosa. Como observa Wernet, essa relacao
e reordenada.

" Mas para que o novo clero tivesse, de fato, autoridade sobre os
leigos e o povo em geral, era necesscirio que tambem estes passassem
por uma reorientacao. Para conseguir tal objetivo, havia ducts
possibilidades: reformar as antigas irmandades, bem como as
devocOes e os costumes do catolicismo tradicional, ou substituilas por novas associacOes religiosas leigas que, seguindo
orientacao do clero renovado, cultivariam novas devocOes e
Concentrandodivulgariam uma nova mentalidade cablica
se o poder religioso no mundo clerical, os leigos passaram a ocupar
uma posicao mais subalterna e passiva".4
Nessa reformulacdo do catolicismo tradicional insistia-se na radical separacdo entre
o sagrado e o profano, o festivo e o religioso. A Festa do Divino comeca tambem a
assumir a feicdo ditada pelo catolicismo romanizado nas primeiras decadas deste seculo,
alterando velhas pinticas da antiga festa. Como observa o jornal " A Fe " do ano de 1906:

Consta-nos que o Sr. Bispo Diocesano expediet circular aos
vigcirios proibindo o use das bandeiras nas Folias do Divino
Espirito Santo. A ordem, dizem, compreender tambem o Tido
levantamento dos barracO es.
A ser exato o que consta, ver-se-d, deste ano em diante, a nossa
ARAUJO, Hermetes R. A Invencno do Litoral: Reformas Urbanas e Reajustamento Social em FlorianOpolis
na Primeira RepUblica. Sao Paulo: PUC, 1989. Dissertacdo de Mestrado. p. 5
WERNET, Augustin. A Igreja paulista no seeulo XIX. Sao Paulo: Editora Atica, 1987 p.184-185
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populacao assistir a essa festa tradicional que sempre foi realizada
nesta capital corn todo acatamento e grande solenidade.5
Neste contexto, pode-se observar que o padre se torna urn personagem de grande
importancia na festividade, porque ele é o representante da autoridade diocesana,
portanto, responsavel pela formacao espiritual dos fidis e, juntamente corn o festeiro,
tem o dever de organizar, recolher os donativos dos leilOes, enfim, tudo o que diz respeito
a organizacao da festa. Assim, a tomanizacdo foi caracterizada por Wernet:

"No piano diocesano, significava uma centralizacao do poder
religioso na figura do bispo e urn reforco da autoridade episcopal
sobre o clero regular, secular e associaceies legais" e "...tem como
ponto de referencia os decretos de Trento...."6
Dentro dessa mentalidade romanizada, a folia 7 passa a ser marginalizada e proibida
pela Igreja CatOlica, que nao permite mais os peditOrios corn a Bandeira do Divino,
tambdm nao admitindo que os sacerdotes celebrem festas contrdrias as novas disposicOes
diocesanas, como determina D. Joaquim, Bispo de FlorianOpolis, em cartas aos fieis ,
publicada no ano de 1915:

"Ficam abolidos na Diocese, definitivamente, os peditOrios corn
a bandeira para as festividades religiosas, corn que pouco lucrava
a , se nao perdia o verdadeiro e sOlido espirito de dura cdo.
Determinamos, pois, que sejam substituidos por comisseies de
festeiros nomeados, eleitos ou sorteados ( Pastoral coletiva n. 903
e 904 ) os qua is se imcubireio de requerer a necesseiria licenca
eclesicistica, prestando contas ao vigario da paniquia " 8 .
0 clero alegava que os peditOrios nao objetivavam a fd e as cantorias ridicularizavam
a crenca e, por isso, deveriam ser proibidas. Deve-se atentar ao fato que a folia tinha
entre os seus participantes, na sua maioria, a populacao mais pobre, que era o alvo
principal do controle da moral, ja que neles recaia o discurso da promiscuidade e
imoralidade, como destaca urn jornal do periodo:

"...Consta-nos que, Id pela freguesia da Trindade, uma das
pessoas distintas daquela localidade cavaqueou corn a bisbria
da supressel o da bandeira e deu o desespero.

'Proibicdo. A Fe. 30. abr.1906. 3(121)
WERNET, Augustin. op. cit.
7 Segundo Cabral, folia era urn pequeno grupo de milsicos, que saiam as was cerca de urn mes antes da festa, para
pedir doacOes de prendas. Eram acompanhados da bandeira do divino e nas casas onde paravam promoviam uma
comemotacdo que se estendia pela none. Vet: CABRAL, Oswaldo Rodrigues.Nossa Senhora do Desterro.Memdria,
Florianepolis: Lunardelli,1979.
Dorn Joaquim Domingues de Oliveira, Resenha Eclesiastica. Florianepolis, Ano v, p. 88, Setembro. 1915.
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Geralmente o povo da roca ignorante, em materia de religiao,
julga que a divindade estii na bandeira cheia de fitas multicores
ou na coroa.
Quando sala a tal folia pelos arredores, a pedir esmolas para a
festa do divino, era acompanhada por uma multidao de
desocupados dos doffs sexos.
Ao anoitecer, pernoitavam na primeira casa e ali dormiam na
mais revoltante promiscuidade.
Esses factos foram sempre verificados em muitos municipios do
interior e na capital, e davam-se entre aquele povo muitos abusos
deprimentes para a *.
A noite, rezavam uma novena onde urn capeldo local e
analfabeto cantava a ladainha, estropiando barbaramente..."9

Observa-se que, quanto mais isolados da Matriz, mais comum era o aparecimento
das bandeiras fazendo os peditOrios, mas, mesmo nos arredores mais distantes, possuiam
sempre urn vigilante da ordem (leigos ja romanizados, padres, religiosos ja imbuidos do
ideal reformador ) 10 . Sao inUmeras as dentincias contra a folia, como, por exemplo,
acontecida na freguesia da Trindade. Por outro lado, os clerigos romanizados obedientes
as orientacCies da Curia Diocesana deixavam mais transparente o seu desejo de oprimir
tudo o que vinha dos populares, substituindo pelas novas orientacOes eclesiasticas.
Contudo, neste estudo acreditamos que as barreiras entre os campos de uma " cultura
popular " e de uma elite clerical sejam muito tênues. Assim, existiria urn transito de
id6ias entre uma e outra, o que Bakhtin designou como " circularidade cultural", onde a
norma oficial religiosa convive lado a lado corn as interpretacOes "prof anas" , corn as
reinvencOes, corn o vivido. Bakhtin, analisando a festa medieval, ressalta:

"....o lado cOmico e popular da festa tendia a representar este
futuro melhor: abundancia material, igualdade, liberdade, da
mesma forma que as saturnais romanas encarnavam o retorno
idade de ouro. Gracas a isso, a festa medieval era um jano de
duas faces: se a face oficial, religiosa, estava orientada para o
passado e servia para sancionar e consagrar o regime existente,
a face risonha popular olhava para o futuro e ria-se nos funerais
do passado e do presente. Ela opunha-sea imobilidade
conservadora, a sua 'atemporalidade', a imutabilidade do regime
e das conceppes estabelecidas, punha enfase na alternancia e
na renovaceio, inclusive no piano social e bistörico".11

A Epoca. Florian6polis, 03 de jun. 1916, p.2
Entre estes leigos vigilantes da ordem, supostamente romanizados, insere-se aqueles que nao ousavam a
discordar das orientacOes diocesanas, compreendendo-as ou nao, denunciavam aqueles que desobedeciam, utilizando
os jomais como veiculo de dentincia. ['or exemplo, a materia do jornal a Epoca de 03 de jun. 1916, citado aci ma.
" BA KHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Media e no Renascimento: o contexto de Francois Rabelais.
Sao Paulo: HUCITEC, 1987 p.70
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Tanto na Europa do seculo XVI, como em FlorianOohs do século XX, acontecia, no
ambito do vivido, a circularidade proposta por Bakhtin. Urn exemplo disso estava na
coexistencia entre a leitura sacramental, tridentina da festa, proposta pela Igreja, corn a
vivencia eivada de carater lUdico e magico do grande publico.
Em relacao as transformacOes apresentadas na festa, podemos acompanhar pela
imprensa do periodo. Assim, por ordem do Governo Diocesano, a programacdo da festa
do Divino passa a ser bem mais disciplinarizadora, como se pode observar no documento
do jornal "A Epoca" de 1919:

" Procedida de um triunfo, realiza-se amanbei, na capela do
asilo de Orfaos de Sao Vicente de Paula, a festa do Espirito Santo,
a qual constaia de missa solene as 9:30 horas corn bencao do
Santissimo Sacramento. A tarde havens ladainha e bencao.
Segunda e tergas 8 e meia horas ladainha corn bencao a tarde.
Durante os tits dias havens distribuicao de pews "12
Comparamos, agora, as notas sobre a programacao da festa publicada pela Irmandade
do Espirito Santo, no jornal "A Semana" no ano de 1901, quando a romanizacdo se
encontrava no principio da implantacao na capital florianopolitana:

"A mesa administrativa da Irmandade do Divino Espirito Santo
faz publico que, nos dias 18 e 19 do corrente, tens Lugar na
matriz a tradicional festa de seu Orago, para a qual convida
todos os devotos.
Outrossim faz saber que nas noites dos mesmos dias bavext o
costumado leilao de prendas, para o qual espera que as devotas e
devotos concorram corn suas ofertas de lindas prendas..."13
AtraNts da analise destas duas programacOes e possivel verificar as modificacOes da
festa durante o processo de romanizacdo da Igreja em Florian(Vohs. Mesmo que o leilao
tambem continue a fazer parte da Festa do Divino romanizada, a sua forma tradicional
foi modificada. Assim, como a folia que, antecedendo a festa, mostrava toda a face mais
festiva da comunidade. Cantavam, bebiam, comiam em excesso, como mandava a tradicao.
A festa romanizada proibia a folia e tentava impor urn clima mais sacramental a
celebracao do Divino, concretizando uma aparente vitOria do catolicismo romanizado
sobre a cultura popular e suas crencas, num processo longo e descontinuo.
0 clero tentava impor urn imaginario religioso nao totalmente compreensivel ao grande
publico. Este dava enfase ao sacramental, a transcendentalizacao da salvacao, a oposicao
entre natureza e grata. Como toda a imposicao vertical de urn imagindrio nao baseado
no vivido, no que Carvalho, remetendo-se a Baczko, chama de "comunidade de sentido
", essa tambem nao tern condicOes de triunfar totalmente. Isso porque, segundo Carvalho:
'2

A EPOCA, Floriandpolis, 7de jun. 1919
A Semana , Floriandpolis, mai. 1901
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"...o imagindrio, apesar de manipuldvel, necessita, para criar
raizes, de uma comunidade de imaginacclo, de uma comunidade
de sentido. Simbolos, alegorias, mitos so criam raizes quando ha
terreno social e cultural no qual se alimentarem. Na ausencia de
tal base, a tentativa de crici-los, de manipula-los, de utilizci-los
como elementos de legitimacao, cai no vazio, quando ndo no
ridiculo ".14

Urn exemplo da imposicao vertical dos canones tridentinos a festa e seus simbolos
pode-se ler no Jornal "AEpoca", de 1921:

" Realizando-se amanhci a festa do Espirito Santo, traditional
solenidade com gue FlorianOpolis cada ano homenageia a terceira
pessoa da santissima trindade, especialmente consagrado, segundo
a fe, a santificacd o de nossas almas, entendemos prestar
interessante servico aos devotos fazendo conhecidas as relaccies
intimas gue existem entre o Espirito Santo e alma Cristo.
sublime a definicao gue o santo bispo.... Oct do crista o: Urn
ente composto de corpo e alma e do espirito santo. Assim como a
alma constitui uma parte essencial do homem, assim o elemento
sobrenatural, a grata, esta comunicacao feita pelo espirito santo,
é urn constituinte imprescindivel do Cristaa
... A familiaridade corn o espirito santo e, por isso mesmo, urn
dos caracteres mais salientes destas almas felizes gue se sentem
afins a santidade absoluta, e tao Cristeis se tornaram, isto e, tao
conformes a Jesus Cristo, gue ousam a repetir a celebre palavra
do apOstolo: Vivo eu, jci nao eu, mas Jesus Cristo vive em min.
Apesar de ter o Espirito Santo descido sobre os Apostolos, no
dia de Pentecostes em forma de linguas de fogo, como dizem os
actos dos apOstolos... a maneira mais sensivel pela qual ele se
revelou foi na forma de pomba....E sendo Jesus batizado, saiu
logo da agua e eis gue se abriram os ceus e veio o Espirito de
Deus descendo como pomba e vindo sobre ele:
Assim se explica a razdo de a Igreja ter consagrado a imagem
do Divino sob a forma de uma pomba..."15
As orientacOes fornecidas pela Igreja romanizada na forma da populacao visualizar
os simbolos do Divino, cram claras, como destaca Serpa:

A estrategia era substituir simbolos ligados ao catolicismo
popular e, corn o novo simbolo, sob a direcao do padre, imprimir
os principios doutrindrios do catolicismo ultramontano no qual
deveriam prevalecer os sacramentos, a pregacao e sempre
CARVALHO, Jose M. de . A formacao das Almas. 0 Imaginario da Republica no Brasil. Sao Paulo:
Companhia das Letras, 1990. p.89 .
" A Epoca , FlorianOpolis, 12 de mar. 1921, p. 2
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estabelecer relacao corn a autoridade maxima da Igreja - o papa,
o bispo e o padre... "16

Na festa do Divino, as mudancas corn relacdo aos simbolos irdo seguir para uma
nova forma de interpretä-los, onde a pomba, a coroa e a bandeira cheia de fitas coloridas
passam a representar elementos religiosos romanizados, nao tendo mais o sentido
milagroso que tinha para os participantes da Folia, como se pode observar no Jornal a
Epoca de 1916:

"Em certa localidade, uma senhora queixava-se da forte dor de
cabeca. Uma velha curandeira afirmou que era sol que a tal
senhora tinha na cabeca, aconselhando-a que assistisse a novena
corn a coroa do Divino, na cabeca, que ficaria curada.
A noite, a doente, de joelbos corn a coroa no alto da sinagoga,
assistia a novena. Parecia uma rainha!"17
Nota-se que, corn o passar dos anos, o discurso disciplinador da romanizacdo
modifica-se. Se inicialmente a enfase é dada apenas a condenacdo da Folia e aos aspectos
externos da festa, posteriormente o discurso passa a procurar significados prOximos dos
padrOes na mesma bandeira, coroa e pomba do Divino. A Igreja, baseada em urn discurso
autoritario 18 , desconsiderava qualquer outra de forma de celebracao e ritual da festa,
que nao correspondesse a suas novas determinacOes, por isso reiterava urn apelo
constante aos homens de bem para se inclinarem para o verdadeiro significado do Divino.
0 discurso religioso muda, e nele sao incluidas palavras biblicas corn urn forte teor
sacramental. Pode-se tambem observar que estas palavras se distanciam muito da realidade
vivenciada pelo povo.
Este momento da Festa do Divino e aprofundado pelo que Chartier denomina de
"lutas de representacdo" entre a Instituicao e a comunidade que participava da festa.
Essas lutas, conforme o autor, nao envolvem somente oposicao, mas partilha. Trata-se de
uma via de mao dupla, onde a comunidade e "aculturadora", assim como tambem
"aculturada" , "..nem totalmente controlada, nem absolutarnente livre".

"... Assim, uma suposta espontaneidade 'popular' nao pode
simplesmente apor-se as coercOes impostas pelas autoridades; o
que se deve reconhecer e de que modo as liberdades, que sao sempre
reprimidas (por convencOes, cedigos e coerca" es), e as disciplinas,
que sew sempre perturbadas, articulam-se entre si.

SERPA, Elio C. Igreja e poder em Santa Catarina. FlorianOpolis: Editora da UFSC, 1997.p. 46
' 7 A Epoca, FlorianOpolis, 29 de abr. 1916, p. 2
8 ORLANDI, Eni. 0 discurso religioso. In: A Linguagem e seu funcionamento: As formas do discurso: 4
ed. Campinas; Pontes,1996. Segundo Orlandi, por discurso autoritario entende-se aquele que dificulta a reversibilidade,
ou seja, este discurso busca anular a possibilidade de troca de pape'is entre o locutor e o ouvinte. Caracteriza-se
tambem pe la monossemia, uma vez que tenta estancar a polissemia, que é condicdo para os outros discursos.
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Disciplina e invencelo devem ser levadas em conta, mas tambam
diferenciacão e divulgaca" o. Esse segundo par de conceitos
interdependentes permite-nos postular uma cornpreensão da
circulacao de objetos e modos culturais que nao e redutivel a um
simples processo de difuselo, em geral visto como descendente na
escala social".19

0 estudo de Chartier sugere que as palavras dependem, para sua eficacia, da
interpretacao e da maneira como serdo feitas as "apropriacOes" delas pela comunidade.
Ainda ressalta que geralmente sdo ineficazes frente as intencOes pelas quais foram
criadas.

"...a énfase sobre as apropriaccies culturais também nos permite
ver que os textos ou as palavras destinadas a conjigurar
pensamentos e apes nunca scio inteiramente ejicazes e
radicalmente aculturadores. As pxiticas de apropriacao sempre
criam usos ou representacoes muito pouco redutiveis aos desejos
ou as intencães daqueles que produzem os discursos e as
normas".20
Por Ultimo, verifica-se que a importancia deste trabalho vai al6rn da andlise da mudanca
na forma de se comemorar a festa do Divino, na Primeira Republica, em FlorianOpolis.
Ela se estende ao campo da compreensao do comportamento da elite clerical e povo,
dentro da festa. Portanto, este estudo entende que as normas ditadas pela Igreja, para
disciplinar a festa, fazem parte de urn discurso , nem totalmente reproduzido no vivido,
nem totalmente ausente na cotidianidade.

CHARTIER, Roger. Textos, impressao, leituras. In: HUNT, Lynn. A nova HistOria Cultural. Sdo Paulo:
Martins Fontes, 1992. p. 236-7
CHARTIER, Roger. op.cit. p. 233-4

