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Cetro e Cantil do Divino 

 

Resumo: Este texto foi elaborado para compor a justificativa de compra destes dois objetos de uso 

cerimonial: um cetro e um cantil utilizados na popular Festa do Divino. Atualmente, eles integram o 

acervo permanente do Museu Afro Brasil. 
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As festas do Divino, uma das mais antigas celebrações do catolicismo popular, sempre 

tiveram no Brasil a presença de negros em seu complexo arranjo. Embora acredita-se que esta 

celebração possa ter vindo com os primeiros portugueses, foi somente no fim do século XVIII, e 

principalmente no século XIX, que ela teve pleno desenvolvimento. Inicialmente, os folcloristas 

e estudiosos destacavam a participação das populações negras na festa do Divino na música e 

na devoção de santos negros. No entanto, novos estudos atribuem a estas populações, em 

especial às comunidades com forte vínculo agrícola, a produção de toda uma fortuna material 

utilizada nesta devoção, o que inclui roupas, esculturas, joias, objetos ritualísticos, culinária, 

etc... 

Dentre os objetos portadores de importância simbólica nos rituais de devoção estão o cetro 

do Imperador do Divino e o seu cantil adquiridos nesta compra pelo Museu Afro Brasil. Estes 

objetos compõem um conjunto de caracterização da figura do Imperador do Divino (o festeiro) 

onde sua função é reinar durante um ano, terminando o seu reinado com luxo e festas como “um 

verdadeiro monarca absolutista dos tempos coloniais” (ETZEL, 1979, p. 50). Por isto este 

representante age como um soberano e sua conduta é generosa e extravagante. O cetro e o cantil 

adquiridos nesta compra correspondem a este ideal de riqueza por meio da delicada decoração 

em folhagens sobre a alpaca e madeira, além de possuírem a característica pomba, 

representação tradicional do Espírito Santo.  
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Origem: Vale do Paraiba, SP 

Data: Início do século  XIX 

Técnica: Forja e montagem 

Material: Alpaca 
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