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Resumo 

O arquipélago dos Açores pode ser considerado um meio termo entro Portugal e algo 

completamente diferente. Suas tradições, costumes e práticas se colocam como meios que, ao 

mesmo tempo que se produzem como fundados nas mesmas bases de seus conterrâneos no 

continente, tentam construir um corpo social diverso e independente de Portugal. O trabalho que 

se segue visa, de acordo com as práticas das Festas do Espírito Santo nas ilhas açorianas, 

declarar e demostrar a indepêndencia identitária das ilhas em relação ao continente. De que 

modo ela se produz, como as práticas se diferenciam de uma ilha para outra, as diferentes 

identidades que surgem a partir das noções de parentesco, localização e crença e o que se produz 

de fato quando, da observação de uma parte dos festejos, o Pico se eleva acima de uma 

identidade nacional e cria um grupo de semelhança fora dos esquemas e noções portuguesas. 
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Descobertas a partir de 1431, as ilhas do arquipélago de Açores são uma região autônoma de 

Portugal, com governo independente. Ao mando do Infante D. Henrique, Açores foi povoado, 

com o auxílio da Princesa Isabel, para a proteção das terras recém descobertas da invasão de 

conquistadores, como os bretões e os flamencos, ainda que a inserção de elementos destes se 

veja mais adiante. Começaria assim, a formação de uma identidade “forçadamente” portuguesa, 

mas que se cria diferenciada. 

A identidade nacional se produziria, no cenário português em geral, por um conjunto de 

diferenças que, por serem especialidades e especificidades, são capazes de criar uma unidade 

portuguesa, uma unidade da diferença. Por não ser mais um país central, a partir das décadas de 

1870, os estudos portugueses se focaram na realidade que, de fato, traria a tona a identidade 



nacional. Esse foco foi o próprio povo português em seu estado “quase natural”, ou seja, o meio 

rural da sociedade. 

Desde a literatura até a arquitetura, passando pela arqueologia, o cenário rural deu o tom aos 

grupos e identidades nacionais, desse modo, produzindo uma identidade a partir da cultura 

popular portuguesa. Segundo João Leal: 

a cultura popular tende a ser vista como uma tradição remota e 

imemorial, tão remota e imemorial que seria redundante precisar seu 

grau de autenticidade: por definição ela está lá desde o princípio do 

tempo. (Leal, 2000, p. 47). 

Ou seja, o cenário rural, e dito primitivo, das práticas, costumes, técnicas e simbologias é a 

expressão de uma identidade que está fixada e não se perder, mas se adapta ao tempo. Como 

Sahlins (2007) demostra quando da introdução dos mosquetes na sociedade Kwaikiutl e da 

simbolização destes intrumentos na sua cultura, sabendo que “há variedades, não graus, de 

cultura” (Sahlins, 1997, p. 46). 

Desse modo, veremos como os festejos do Espírito Santo, dentro do plano açoriano, produz uma 

identidade que é, ao mesmo tempo, individual, coletiva e nacional.  

A partir de 1910, a etnologia portuguesa passa por um processo de descentralização e começa a 

apontar para temas mais regionais e pontuais do que universais para a noção do povo português. 

Esses estudos regionais têm a capacidade de desenvolverem uma identidade local, grupos de 

semelhança, independente e original, distinta da nacionalidade portuguesa universal, mas ainda 

fazendo parte desse meio que é a nação, com um dos diversos extremos que criam o corpo social 

e identitário português. 

As festas do Espírito Santo têm importância primordial na formação do corpo social açoriano. 

Baseado num rito religioso, os festejos atestam as inúmeras individualidades e especificidades 

que, num micro cosmo que é o arquipélago, criam um sistema de oposição e reciprocidade entre 

as ilhas, as freguesias e mesmo entre as casas. 

Essa celebração surgiu nos idos do século XIV, tendo sida inspirada pela distribuição de 

alimentos e apoio à população pobre pela Princesa Isabel. Os açorianos viram nela uma santa e a 

protetora dos necessitados e, como forma de manter uma tradição de ajuda comunitária e, além 

disso, produzir uma simbologia da prestração alimentar, tanto para o povo quanto para os santos, 



as festas do espírito santo se tornaram um marco cerimonial, temporal e social, tendo criado uma 

espiritualidade especial nos açores. Leal afirma que: 

As festas do Espírito Santo têm sido sobretudo interpretadas no quadro de 

um conjunto de discursos de natureza ideológica que procuram enraizar a 

“identidade nacional” (Leal, 1994, p.16). 

Assim, de modo a procurar se desenvolver tanto no sentido de diferenciação quanto de unidade 

nacional, as festas são uma extensão da chamada “obsessão da cultura portuguesa pela identidade 

nacional” (Leal, 1994), de modo a criar um sistema de reciprocidade, baseado em símbolos, 

práticas, técnicas, parentesco e localidade, como pode ser visto em “Estruturas Elementares do 

Parentesco” de Lévi-Strauss, onde se pode perceber uma propensão a uma reciprocidade entre 

distintos, formando uma relação de depêndencia comunitária, identidade pessoal, de grupo e de 

diferenciação do oposto. 

De que modo então pode ser observada a criação da identidade nos Açores? Um olhar 

despreocupado mostraria que o arquipélago é uma peça solta de Portugal, um simples distante 

pedaço de terra onde se encontram portugueses genéricos. Primeiro, o termo genérico deve ser 

usado com cautela quando se diz de identidade nacional. A identidade nacional não é uma 

formulação universal. É cunhado a partir de algumas noções que se fazem presentes dentro da 

extensão da nação, que se observa como costume, prática ou simbologia e que expressa uma 

compreensão de que ali se estabelece um povo, com características e noções de moral, ética e 

reciprocidade semelhantes. Segundo, os Açores são mais que um simples pedaço de Portugal 

perdido no Atlântico.  

Desse modo, produzindo o corpo social diferenciado do açoriano, os festejos do Espírito Santo 

são um meio de se expressar como distintos e especiais, ao mesmo tempo que regressam à 

cultura portuguesa, num misto de etnogenealogia e “saudade”. Essa “saudade” é o que torna o 

açoriano mais português. É o que retorna às tradições e culturas da terra distante, da pátria da 

qual faz parte. 

Além disso, o que se vê de modo especial nos Açores são os “atores” dessa noção de identidade. 

Além dos próprios habitantes das ilhas, os imigrantes tem um papel importante na construção da 

comunidade açoriana através das realizações dos festivais do Espírito Santo. São atores, portanto 

que, mesmo fora do contexto sócio-espacial açoriano, conseguem expressar sua identidade, 



produzindo relações de diferenciação e pertencimento num meio estranho e fora de seus 

conceitos simbólicos. 

Os festejos são parte integrante do calendário dos Açores. São os chamados “tempo dos 

impérios”. Impérios é o nome pelo qual são conhecidas os dias e o período os quais a festa toma 

parte. E, por consequência, o organizador dos impérios são os imperadores. Os imperadores são 

as pessoas que pagam, produzem as comidas, organizam os papéis dentro dos festejos e que 

entram nos trâmites especificamente das dádivas. Estes Impérios produzem uma manifestação e 

percepção distinta do tempo. Como os Nuer (Evans-Pritchard, 1978), que percebiam a passagem 

dos perídos de tempo pela movimentação local e pela produção coletiva, os Impérios também 

expressam um marco no calendário anual açoriano, que vai do início da Quaresma ao final da 

Páscoa. 

O Império é uma forma de se pagar uma promessa. Ou seja, um relacionamente de reciprocidade 

entre o homem que pede e o santo que o escuta. Recorre-se então a uma simbologia ou uma 

linguagem específica para que se possa transmitir a mensagem que se deseja. O imperador opera 

um rito que se estende por toda a freguesia da qual faz parte, chegando até mesmo a toda a ilha. 

O processo se inicia de modo a escolher os representantes e “figurantes” do Império. Geralmente 

essa escolha é baseada por relações de parentesco. Diferentemente de alguns sistemas unilaterais, 

o “sistema açoriano” se revela ser bilateral, matri-patrilateral. Ou seja, não se especifica o 

caminho que a genealogia irá seguir. Uma outra relação de companheirismo pode ser vista entre 

um imperador e outro, que façam o império no mesmo dia. Sua relação de antagonismo, respeito, 

distancia e reciprocidade lembra muito o que Manuela da Cunha diz dos amigos formais e 

companheiros entre os Krahó (Cunha, 1986). 

O principal símbolo da Festa são as prestações alimentares, além, é claro, da coroação em si do 

Imperador. Leal diz que estas são “mecanismos de reafirmação, de criação, ou de ruptura de 

determinados laços sociais”, onde cada membro da família, ou grupo social, está integrado num 

sistema de dar e receber simbólico e material. 

Como Mauss (2001) sugere, as dádivas são processos mentais que promovem significados aos 

processos sociais, suprindo as relações funcionais entre as pessoas e instituições com saberes 

simbólicos que animam a estruturação de relações de reciprocidade, seja com o povo, seja com o 

Santo. Pode-se até mesmo compreender e observar uma intrigante semelhança entre os festejos 

do Espírito Santo com o potlatch. Expressando uma identidade e um status mais elevado, a 



quantidade e a qualidade do que se produz deve ser doado num sistema circular de retorno do 

espírito dessa prestação. 

Um momento interessante da história dos impérios foi o grande ciclo de imigração, em duas 

fases, em 1880 e 1930. Buscando uma vida melhor fora da freguesia, o processo de imigração 

cria uma outra festa, com outros motivos. Os motivos e promessas são voltados para boa viagem, 

para o bom regresso e o sucesso nos negócios no exterior. Desse modo, os impérios tomaram a 

forma e a simbologia do imigrante. O que ele via e trazia de volta de fora, oferecia e inseria nos 

festejos. Uma nova simbologia estava sendo criada e o “Espírito Santo passou a ser encarado 

como o protrector do sucesso do projecto migratório” (Leal, 2010). 

Assim, além de se produzir uma identidade local, os festejos movimentam um grande processo 

de produção e expressão das origens açorianas, mesmo nos EUA e Canadá, principais polos de 

imigração açoriana. A saudade de casa faz a festa fora dos Açores. 

A nacionalidade deve ser vista como uma produção independente, uma identidade regional 

açoriana. Pois que, a partir da organização dos Festejos, da ilha de Pico à ilha de Sta. Maria, tudo 

se volta para a dádiva, a prestação e a reciprocidade. Sendo assim, só se pode ver o outro como 

distinto, pois não haveria reciprocidade com um semelhante, não teria a troca com seu parente. 

Portanto, de uma ilha a outra, e destas a Portugal, Os festivais do Espírito Santo criam uma 

noção do corpo social açoriano, uma integração das ilhas, uma distinção entre estas, um ciclo de 

prestações, de dar e receber que percorre todas as freguesias. 

De modo a se destacar mais num contexto dos métodos da identidade, as Festas ainda se 

diferenciam em cada uma das ilhas açorianas. Pico, por exemplo, chama o dia do Império de 

Coroação, a estrutura dos cortejos é diferente e suas simbologias e símbolos também divergem. 

Buscando sempre a perfeita expressão da localidade, identidade do grupo de semelhança, o qual 

fazem parte os parentes e vizinhos próximos, e ainda, como o totemismo descrito por Lévi-

Strauss, o totem não se torna totem até ser distanciado e este é escolhido para ser o oposto do 

outro (Lévi-Strauss, 2003). 

Como se pode perceber, a festa se torna um meio de expressão, uma prática corporal, uma 

produção simbólica que se estabelece como meio de diferenciação, pertencimento, identidade 

coletiva, num grupo de semelhantes, enquanto se produz a própria identidade individual como 

membro deste grupo. 



“A acumulação dos símbolos”, como diz Turner (1974, p. 21), “acentua a importância dos elos 

entre parentes”, ou seja, a reciprocidade simbólica retorna a uma genealogia que se expressa 

através das diferentes festas. 
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