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RESUMO 

 

Como um tipo de testemunho religioso e público de gratidão, os ex-votos são objetos de 

oferta e agradecimento por uma graça obtida por intermédio de uma divindade. Eles 

pertencem ao culto católico popular e cumprem função simbólica de superação das 

dificuldades por meio do compromisso firmado entre um indivíduo e o seu santo de 

devoção. Isso põe em relevo a importância dessa prática como elemento canalizador de 

forças religiosas impulsionadas pela fé e de um sentimento de proximidade entre os 

participantes. A partir desses aspectos procurou-se abordar nesses objetos seus 

elementos estéticos subjacentes, levando em consideração os contextos originais onde 

os ex-votos surgiram e adquiriram seu significado religioso e buscando ilustrar sua 

importância como objetos que apresentam uma ação estética e criativa. Nesse contexto, 

a prática dos ex-votos funciona como uma ação simbólica que recoloca um tipo de 

conhecimento no caminho que liga sociedade, estética, espiritualidade e o sentimento 

societário. Em cada ex-voto há sempre um conjunto de valores subjetivos, uma 

performance que se realiza no corpo e através do corpo. São exemplos de como cada 

grupo social constrói a sua ideia de corpo e representação dentro da cultura e da 

religiosidade popular por meio de uma ação estética muitas vezes não intencional.  

 

 

Palavras chaves: comunicação, estética, ex-voto, pertencimento, subjacência. 
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ABSTRACT 

 

As a type of religious and public testimony of gratitude, the ex-votos are objects of 

supply and thanks for a grace obtained by means of a deity. They belong to the Catholic 

cult and pop with symbolic function of overcoming difficulties through the compromise 

struck between an individual and his Holy of devotion. This highlights the importance 

of this practice as religious forces plumber element driven by faith and a feeling of 

closeness between the participants. From these aspects sought to address those objects 

their underlying aesthetic elements, taking into account the original contexts where the 

ex-votos emerged and acquired its religious significance and seeking to illustrate their 

importance as objects that have aesthetic and creative action. In this context, the 

practice of ex-votos works as a symbolic action that puts a kind of knowledge on the 

way that connects society, aesthetics, spirituality and corporate sentiment. In each ex-

voto there is always a set of subjective values, a performance that takes place in the 

body and through the body. Are examples of how each social group constructs his idea 

of body and representation within the culture and pop religiosity through an aesthetic 

action often not intentional. 

 

 

Keywords: aesthetics, belonging, communication, ex-voto, underlay. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O propósito da arte e da religião pode ser observado a partir da relação entre 

a produção de imagens e o sobrenatural, dessa forma, ambas foram e ainda são 

expressas como práticas e crenças comuns às sociedades. 

Partindo dessa perspectiva tanto a arte (como área de interesse da estética), 

quanto o sobrenatural (no âmbito da religião) – explicam práticas e comportamentos 

com os quais os sujeitos se identificam e se representam. 

Retratando as divindades (iconoclastia e iconografia) a arte nunca deixou de 

estar inserida no campo religioso, porém, servindo a educação religiosa e recontando os 

mitos, as histórias e os dogmas por meio de objetos ritualísticos e imagens. Dentro dos 

templos e/ou participando de certas práticas religiosas, essa arte tornou-se coletiva, em 

que a ideia de estilo individual e inovação técnica ou estética quase não existem, ou 

passam praticamente despercebidas. 

Os aspectos estéticos e religiosos aqui investigados pertencem aos ex-votos e 

passaram ao serviço da Igreja Católica como prática popular de agradecimento, ou da fé 

particular na forma de objetos/imagens que adquiriram valor espiritual de adoração e 

auspício. Nos dois casos o perceptível (objeto) passou a simbolizar o imperceptível 

(sobrenatural) de uma maneira diferente da que ocorria nas sociedades em que 

predominava a magia, onde o real e o sobrenatural pouco ou nada se diferenciavam. 

Sobre os ex-votos será considerada sua condição de produção material 

oriunda da cultura religiosa popular e resultante de sincretismos ocorridos no interior da 

religião católica. São objetos tradicionais de oferta à divindade e ao santo de maior 

devoção de um sujeito como forma de agradecimento por uma graça recebida através da 

interseção desse mesmo santo. 

O objetivo da prática ex-votiva é justamente retribuir a graça alcançada, não 

apenas como agradecimento, mas como uma forma de compromisso assumido pelo fiel 

e consolidado após a conquista da graça. 

Para a observação e análise dos aspectos estéticos e religiosos da prática ex-

votiva, buscou-se uma analogia com “um tipo de compreensão que vê aquilo que é 

menos inteligível através de uma comparação com o mais inteligível” (GEERTZ, 1997, 

p. 37), ou seja, uma explicação do objeto através das suas subjacências estéticas que 

estão submetidas a sua função religiosa, levando em consideração “os limites dos 
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contextos originais onde surgiram e onde adquiriram seu significado, com o objetivo de 

estabelecer afinidades e determinar diferenças” (GEERTZ, 1997, p. 24). 

No caso da prática dos ex-votos aqui investigada, sua apreensão e seus 

limites de sentido e significado são encontrados na cidade de São Cristóvão. A prática 

se encontra inserida na festa do Senhor dos Passos, que ocorre no segundo sábado e 

domingo da quaresma. Esse é o principal evento religioso da comunidade e o momento 

em que acontece a maior concentração dos romeiros e outros fiéis. 

Nessa festa o Senhor dos Passos é a principal divindade, o centro da crença. 

Tudo é invocado por essa divindade, ele é o centro da devoção na qual é possível 

perceber as relações sociais e interpessoais e observar os mecanismos nas quais elas se 

estruturam. Esses mecanismos se constituem à medida que se realizam os rituais de 

agradecimento, penitência e devoção a essa divindade, passando pelas procissões até o 

depósito do objeto no interior da Sala dos Milagres da Igreja do Carmo. 

Trata-se do exercício de uma devoção que está inscrita na própria ação do 

praticante dentro de sua tradição. Uma representação pública e simbólica da via crúcis 

que de certo modo aproxima os participantes, quando esses ao reproduzirem a 

caminhada de Jesus, parecem fortalecer a crença através do sacrifício. Essa ação torna-

se necessária para a manutenção do sagrado nas vidas desses agentes, bem como para as 

relações sociais entre eles, sugerindo os possíveis termos desta relação a partir desse 

sagrado. 

Partindo desse contexto, três são os aspectos aqui considerados como 

constitutivos da prática ex-votiva, a saber: primeiro o sentimento de pertencimento por 

meio da prática e sua força comunicativa como forma de testemunho das ações dos 

sujeitos, procurando saber como esse sentimento se estabelece e de que maneira ele 

possibilita uma interpretação do objeto; segundo, os aspectos estéticos que se 

apresentam subjacentes aos ex-votos, determinado a relação desses aspectos com a 

prática e com sujeitos que dela participam; terceiro, a relação que o objeto estabelece 

com o corpo, enquanto representação do fiel e espaço das subjacências estéticas e da 

graça. 

O objetivo da presente pesquisa é interpretar o ex-voto por meio de uma 

abordagem antropológica à luz de uma descrição direta dessa prática, perfazendo “um 

exame detalhado de pontos de vista individuais e uma exposição global da atitude que 

permeia estes pontos de vista.” (GEERTZ, 1997, p. 21), reconhecendo nesse objeto 
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potencialidades estéticas espontâneas e subjacentes, que muitas vezes resultam em 

objetos que funcionalmente apresentam relevância tanto artística, quanto religiosa. 

Esse objetivo só pode ser alcançado a partir da aplicação de significados aos 

ex-votos através de suas subjacências, extensões e não somente de suas intenções. Ou 

seja, a partir dos seus aspectos estéticos e do contexto cultural onde esses objetos 

existam e não apenas do sentido que lhe é dado pela tradição. Desse modo auxiliando a 

compreender o contexto em que certas ações criativas ocorrem, bem como, o contexto 

social em que os objetos se inserem, tenham eles função artística ou não. 

Os argumentos utilizados enfatizam o significado tradicional do ex-voto, 

porém, buscam suscitar também uma leitura do objeto como produção estética 

espontânea, cogitando que a descrição preliminar que inscreve esse objeto no âmbito da 

estética, foi sublimada ou esquecida em virtude da sua tradição e da função que lhe é 

dada pelo senso comum. 

Nesse ínterim, o presente estudo apreende que as coisas artísticas e religiosas 

são como são, porque participam de vários processos e abstrações dentro da ordem 

cultural. Com relação à arte sua essência está na interpretação dos objetos observando 

suas especificidades artísticas e demais aspectos estéticos que determinam suas funções. 

No que diz respeito à religião é de interesse a função social, espiritual e ritualística dos 

objetos que contribuem para o exercício da prática religioso e manifestação da crença. 

Levando em conta os argumentos apresentados o estudo do ex-voto – um 

objeto que não se pretende que seja arte –, se justifica pela importância de se observar e 

apreender outros sentidos e significados que ampliem a visão e a concepção dos usos 

dados aos objetos, das performances e das relações entre os sujeitos no interior do 

contexto social. Dessa forma é possível extrair outras impressões para os conceitos já 

instituídos e explicativos da funcionalidade e do significado dos objetos. 

Dessa forma, os procedimentos teóricos utilizados estão diretamente 

relacionados a uma observação direta, de acordo com os conceitos e ideias da 

antropologia interpretativa. Uma espécie de ‘história social da imaginação’, ou seja, 

“uma construção e destruição de sistemas simbólicos, à medida que indivíduos, ou 

grupos de indivíduos tentam fazer sentido da profusão de coisas que lhes acontece” 

(GEERTZ, 1997, p. 180). Um estudo de observação e correlação da dinâmica da ação 

estética na produção do ex-voto a partir da interpretação do que pensam os atores 

(praticantes e observadores) envolvidos no processo. 
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Através dos depoimentos obtidos e da observação das performances dos fiéis 

ampliou-se o conceito de ex-voto através de sua relação com a estética, considerando-os 

dentro da cultura como um processo dinâmico e de relações simbólicas que buscam 

significados. Uma ação estética predominantemente informal inserida em uma prática 

ritualística. Um exemplo da manifestação de uma necessidade comum a todas as 

culturas: atribuir, de forma sistemática, racional e estruturada, significados e sentidos 

“às coisas do mundo”. 

A maior parte das entrevistas foi realizada durante a festa, sendo que alguns 

depoimentos foram obtidos em momentos anteriores e posteriores ao evento. As 

impressões extraídas dessas entrevistas e da leitura de documentos escritos encontrados 

no local (cartas, bilhetes e orações) substanciam a observação da prática, os argumentos 

apresentados, orientando muitas das análises e interpretações feitas sobre o objeto. 

Por meio das experiências observadas e dos depoimentos dos fiéis o ex-voto 

pode ser interpretado como resultado de uma hierarquia de significados atribuídos pela 

sociedade, ou, apreendendo mais um conceito de Geertz (1997, p. 105), “os meios 

semióticos através dos quais as pessoas se definem e são definidas pelas outras”. Uma 

busca pelos sentidos dados às ações e produções materiais que explicam os 

desempenhos, o papel e os aspectos constitutivos da relação do homem com o mundo 

sobrenatural e espiritual, dentro do contexto social por meio de uma ação estética 

criativa. 

A fim de melhor organizar e facilitar as ações da pesquisa optou-se aqui por 

desenvolver uma análise das peças depositadas na “Sala dos milagres” 
1
 da Igreja do 

antigo Convento do Carmo, localizado no Município de São Cristóvão em Sergipe, 

muito embora, outros lugares tenham sido visitados a título de comparar o 

desenvolvimento da prática em outros locais. 
2
 

Em São Cristóvão estão reunidas peças de várias regiões de Sergipe, o que 

propiciou maior abrangência do estudo devido a grande variedade, rotatividade e 

quantidade de peças encontradas no acervo. 

Dentro desse contexto o que de início se procurou fazer foi uma 

classificação e seleção de alguns dos objetos relacionando os tipos, as formas e os 

materiais utilizados, com as causas que precederam a confecção dos mesmos. Assim, foi 

                                                 
1
 Nome comumente atribuído ao local onde se depositam os ex-votos. Em São Cristovão, essa sala é 

também chamada de “Museu dos ex-votos”. 
2
 Foram visitados locais de depósitos de ex-votos em Santa Cruz das Dunas, Mangue Seco–BA e 

Salvador.  
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possível determinar substantivamente cada peça e relacioná-las aos depoimentos, 

facilitando o desenvolvimento da pesquisa. 

O acervo da Igreja do Carmo é basicamente composto por peças feitas em 

madeira, gesso, cera, alguns desenhos e pinturas, papel, roupas, cimento, plástico, 

cabelos humanos, galhos de árvores, barro, ferro, fotografias, cartas, documentos 

pessoais e diversos objetos resignificados. 
3
 

De início a pesquisa orientou-se apenas para a seleção e estudo das cabeças 

esculpidas em madeira, gesso, argila e cera. Posteriormente, foram selecionadas outras 

partes representativas do corpo humano como as pernas, os braços e também objetos 

pictóricos (desenhos, pinturas), além de alguns textos (cartas, orações, cânticos) que 

funcionaram como complementos para as entrevistas e depoimentos. 
4
 

Por meio das marcas encontradas nos objetos selecionados e das 

informações obtidas nos discursos proferidos pelos fiéis, foi possível a apreender e 

interpretar o pensamento do fiel como algo que vai além da questão espiritual e que 

necessita da estética para testemunhar a eficácia do sagrado. Nelas foram encontradas 

descrições das causas e das intenções dos agentes, inscrições e formas bem elaboradas e 

representativas das ações dos agentes e dos seus discursos. 

Com relação à organização do texto, este está dividido em três capítulos 

distintos, conquanto que intrinsecamente relacionados. O primeiro capítulo é menos 

antropológico e mais descritivo. Nele são apresentados o conceito tradicional do objeto, 

o espaço em que a prática se realiza e a principal festa religiosa responsável pelo maior 

fluxo de praticantes ao local. 

No segundo capítulo o ex-voto foi abordado como uma prática na qual é 

possível encontrar uma noção de pertencimento temporário reveladora dos aspectos 

característicos do catolicismo popular, bem como, do imaginário do seu praticante. 

Buscou-se apreender os aspectos testemunhais e o poder de comunicação do objeto. 

No que diz respeito à questão do pertencimento foram observados aspectos 

relativos a solidariedade entre os praticantes, o sentimento de aproximação por meio da 

prática e da resolução dos problemas que afligem esses sujeitos, bem como, a relação 

que eles estabelecem com o sagrado. 

                                                 
3
 Resignificados são aqueles objetos que mudam de função quando transformados em ex-votos: um galho 

de árvore que representa um braço, um instrumento musical que representa um músico, uma bengala que 

representa uma perna, etc. 
4
 Ao todo foram selecionados 100 ex-votos, contudo, como não se trata de um estudo quantitativo apenas 

alguns seguem relacionados no texto. Isso se deve ao fato de muitas peças apresentarem os mesmos 

resultados estéticos, os mesmos recursos materiais e sentido religioso.   
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Com relação à comunicação a preocupação foi entender o valor do objeto 

como testemunho da ação do sujeito e da presença do sagrado, o que substancia e dá 

sentido à prática, o que é comunicado por meio desses objetos, das orações e ações que 

os acompanham em toda sua semântica. 

No terceiro capítulo a preocupação do estudo se dá entorno da compreensão 

e interpretação da relação do ex-voto com a estética, por meio da análise e observação 

das peças selecionadas. Nessas peças os discursos dos fiéis podem ser observados na 

criatividade e na ação estética espontânea, na relação com o corpo humano, na forma 

como a graça é representada, observando o quanto esse corpo é resultado das 

apropriações, das práticas e dos discursos sociais, artísticos e culturais produzidos pelos 

agentes. E ainda, de como esse mesmo corpo é constituído por um sistema de 

representação dos saberes e das tradições que se apresentam e se manifestam no ex-

voto. 

Na conclusão manteve-se sempre em mente o sentido e a função tradicional 

e religiosa dada aos ex-votos. Contudo, procurou-se determinar que nessa prática o ex-

voto apresenta duas formas de existência: uma sobrenatural, dependente da ação do fiel 

e pertencente ao campo religioso; outra física, que existe independente do fiel, uma 

presença que opera no mundo das coisas. 

 A primeira forma é a imagem do sagrado, nela está a noção de 

pertencimento temporário. A segunda é a imagem da ação estética, em que é possível 

encontrar o testemunho da eficácia do sagrado através das marcas e da forma do objeto, 

tomando-se o cuidado de não se interpretar esse objeto como produto de uma concepção 

artística, mas sim, de uma ação que cumpre uma missão tão espiritual quanto estética. 
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2. SÃO CRISTÓVÃO, PATRIMÔNIO CULTURAL: ESPAÇO FÍSICO, 

MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS 

 

Distante 26 km da capital, Aracaju, encontramos a cidade de São 

Cristóvão.
5
 Primeira capital do Estado de Sergipe até a transferência da sede 

admistrativa, mudança realizada em 17 de março de 1855. Quarta cidade mais antiga do 

Brasil, considerada monumento nacional e elevada a categoria de Cidade Histórica em 

meados do século XX – tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional desde 

23 de janeiro de 1967 – conquistou em 2010 uma condição reservada a outros 17 locais 

no Brasil: a UNESCO elegeu a Praça de São Francisco, em agosto de 2010, para 

Patrimônio Mundial. 

Esse Município se desenvolveu segundo o modelo urbano colonial 

português, em dois planos: uma cidade alta com sede do poder civil e religioso, e uma 

cidade baixa com um porto, fábricas e população de baixa renda. Os casarios ainda 

guardam nas fachadas e nos telhados um desenho da divisão social do Brasil Colônia, 

com os telhados representando cada grupo de poder.
6
 Ao longo da sua História a cidade 

sofreu sucessivas mudanças de localidade, até firmar-se onde hoje se encontra à 

margem do rio Paramopama, pequeno afluente do rio Vaza-Barris. 
7
 

A vida na cidade de São Cristóvão se desenvolve em ritmo menos 

acelerado, pois, parece está condicionada pelo crescimento econômico da capital, 

condição aparentemente estabelecida desde o final da primeira metade do século XIX, 

quando os ricos proprietários – Senhores de Engenho – da cidade organizaram um 

movimento com o objetivo de transferir a capital para outra região. 

O motivo principal para essa transferência teria sido a necessidade de um 

porto capaz de receber embarcações de maior porte para facilitar o escoamento da 

produção açucareira, principal fonte da economia na época. Com a transferência, a 

cidade passa por um processo de despovoamento e crise, que só será “resolvido” no 

início do século XX com o advento das fábricas de tecido e da via férrea. 
8
 

                                                 
5
 Dados do IBGE: Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 08 de janeiro de 2012. 10h: 38 min. 
6
 http://www.vivabrazil.com/vivabrazil/sergipe_informacoes_turisticas.htm - acessado no dia 12 

/01/2012, às 08h: 32 min. 
7
 Informações: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/um-pouco-da-uniao-iberica-em-

sergipe. Página visitada no dia 08 de janeiro de 2012, às 11h: 17min.  
8
 Idem, op. Cit. P. 

http://www.vivabrazil.com/vivabrazil/sergipe_informacoes_turisticas.htm
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/um-pouco-da-uniao-iberica-em-sergipe
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/um-pouco-da-uniao-iberica-em-sergipe


16 

 

A cidade de São Cristóvão, apesar de ter passado por um surto de 

desenvolvimento na primeira metade do século XX, não cresceu o suficiente para 

manter sua antiga importância econômica e política. O declínio político-econômico 

desse Município confirma sua condição de área de influência da capital, pertencendo a 

Região Metropolitana de Aracaju quase como uma cidade dormitório. 

Na sua economia se destaca a agricultura, a indústria da pesca (peixes, 

mariscos e camarão), a pecuária (bovinos), além do turismo cultural. Sua vida social 

está inscrita dentro da área de influência da capital e resumida às festas religiosas, bem 

como, às tradições folclóricas. 

Do seu passado histórico a cidade guardou ainda alguns edifícios dos 

tempos de colônia, quando era a sede do governo de Sergipe. A maioria desses 

monumentos históricos está concentrada na Praça de São Francisco, centro antigo desse 

Município. Essa praça guarda fortes evidências da fusão de estilos e práticas 

urbanísticas espanholas e portuguesas na formação de núcleos urbanos coloniais. 

Ali se encontram a Igreja e Convento de São Francisco, onde também 

funciona um Museu de Arte Sacra; a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória; Igreja 

do Rosário dos Homens Pretos e o Conjunto Carmelita (a Igreja e Convento do Carmo, 

e a Igreja da Ordem Terceira, mais conhecida como Igreja de Nosso Senhor dos 

Passos); os sobrados de Balcão Corrido da Praça da Matriz, o da Praça de São Francisco 

e o da Rua Messias Prado; a Igreja e Antiga Santa Casa de Misericórdia, que hoje é o 

Lar Imaculada Conceição; a Igreja do Amparo dos Homens Pardos; o Palácio, antiga 

sede do governo estadual, hoje em dia, o Museu do Estado. 
9
 

Como tradições folclóricas, predominam em São Cristóvão as manifestações 

populares dos grupos de Caceteira, Chegança, Samba de Coco, Dança do Langa, 

Reisado, Dança de São Gonçalo, Taieira, entre outros.
10

 Dentre essas manifestações, 

destaque para a festa de Nosso Senhor dos Passos, que atrai fiéis de várias regiões do 

Estado e regiões vizinhas. Os atores sociais – fiéis e romeiros – destacados na presente 

pesquisa se apresentam em maior número quando da realização dessa festa, pois, para 

muitos desses agentes é o momento ideal para o cumprimento de promessas, penitências 

e depósitos de objetos ritualísticos de agradecimento. 

                                                 
9
 Idem, op. Cit. P. 

10
 Idem, op. Cit. P. 
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A Festa do Senhor dos Passos é celebrada no espaço de dois dias, segundo 

sábado e domingo da Quaresma, que para o culto católico é o tempo litúrgico propício 

as práticas do jejum, da oração, da caridade, e momento adequado para a cura, como 

lembram os evangelhos, quando falam das curas milagrosas feitas por Jesus Cristo. 

A cidade fica tomada por fiéis e praticantes que ocupam suas ruas, praças e 

igrejas no desejo de participar das procissões e romarias penitenciais, sempre seguindo a 

imagem do Senhor dos Passos que é conduzida durante as procissões. Essa imagem é 

uma representação de Jesus Cristo quando seguia em sua via crúcis em direção ao 

calvário. 

Sempre usada durante as comemorações, a origem dessa imagem, no 

entanto, ainda é um mistério. Encontrada no extinto Porto da Banca ou Porto São 

Francisco, no rio Paramopama, nada se sabe sobre sua procedência. Consta ter sido 

achada junto à imagem o seguinte endereço: “São Cristóvão de Sergipe D’el Rei”.
11

 

Sendo colocada na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, logo se tornou cultuada por 

fiéis católicos, que por acreditarem ter seus pedidos atendidos, consideraram-na 

milagrosa.  

Na noite da sexta-feira que antecede ao sábado da Quaresma, quando muitos 

fiéis começam a chegar à cidade de São Cristóvão, reza-se o Ofício da Paixão de Jesus 

Cristo seguido por uma missa. Essa festa se constitui em duas procissões, uma noturna e 

outra diurna, reunindo devotos de diferentes regiões e segmentos sociais. Esse é o 

contexto, o momento propício para a prática do ex-voto. 

O ex-voto é uma prática comum no Brasil e em outros países onde o 

catolicismo está presente. Em alguns lugares são chamados de “promessas”, em outros 

são nomeados por “graças” ou “milagres”, muito embora o termo ‘compromisso’ se 

ajuste melhor à definição. São objetos “doados aos santos em favor de uma súplica 

atendida, entendendo-os como parte do universo religioso dos fiéis e romeiros que lhes 

conferem resultados e, por isso, sentido” (DUARTE, 2002, p. 02). 

Esse sentido, a priori, é construído a partir das necessidades de um sujeito, 

passando pelo seu pedido, seguindo pelo seu ritual, até o momento culminante do 

depósito do objeto. 

Dicionários e enciclopédias dão definições similares: 

 

                                                 
11

 CARVALHO, Eliane Maria Silveira Fonseca. São Cristovão e Seus Monumentos: 400 anos de 

História. [Aracaju]: Secretaria de Estado da Cultura, 1989. pp.23-25 
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Quadro, imagem, inscrição ou órgão de cera ou madeira etc., que se 
oferece e se expõe numa capela de comemoração de um voto ou 
promessas cumpridas, em memória de graça obtida, retribuição, 
agradecimento por qualquer intervenção miraculosa (CASCUDO, 
1973, p. 117). Quadro ou imagem, braço ou perna de cera, etc., que 
se oferece e se expõe em Igreja ou Capela em comemoração a um 
voto cumprido (FERREIRA, 1977, p. 112).  

 
 

Enquanto prática religiosa os ex-votos não significam outra coisa senão a 

retribuição de uma graça alcançada. Será sempre um pagamento desta graça e nunca o 

seu pedido. Se o praticante utilizar o ex-voto como pedido ele estará antecipando o 

pagamento da graça ainda não recebida. Agindo dessa maneira, ele não estará 

realizando um ex-voto, mas sim, um voto. 

Em síntese, um voto é uma obrigação contraída moralmente por promessa 

feita à divindade ou a seres sobrenaturais antes do recebimento da graça pedida. O voto 

caracteriza-se como ato propiciatório anterior à graça ou mercê desejada ou, 

simplesmente, dirigido à divindade como tributo de fé, ou de reverência e vassalagem 

(SILVA, 1982, p. 17), conquanto, que o ex-voto é o cumprimento de um compromisso 

firmado que deve ser pago após o recebimento da graça.  

A primeira motivação para a realização da prática do ex-votismo está ligada 

às necessidades da vida cotidiana e também às exigências de compromisso religioso e 

de aproximação do homem com uma entidade superior, uma divindade. Isso resulta em 

um processo ritualístico que põe em relevo a importância dessa prática como elemento 

canalizador de forças religiosas desenvolvidas pelo homem em contato com sua religião 

e impulsionadas pela devoção e pela fé.  

Da aproximação com o mundo sobrenatural, do “contato” com uma entidade 

superior, resulta a fabricação ou confecção de um objeto, feito por um artista ou artesão, 

ou pelo próprio praticante. Esses objetos representam em suas formas, os traços, as 

marcas e os sinais dos males sofridos pelo fiel, e são ao mesmo tempo o resultado de 

uma técnica – não necessariamente sempre bem executada – e da “ação do espírito”. 

Esses comportamentos são remanescentes de costumes e práticas religiosas 

muito antigas: 

 

Esse costume se generalizou, a partir dos gregos, espalhando-se por 
volta de 2000 a.C., de grande parte do Mediterrâneo, em locais 
sagrados... os Santuários de Delos, Delfos e Epidauro, na Grécia, se 
notabilizaram pela quantidade e qualidade das ofertas recebidas 
(OLIVEIRA, 1995, p. 116). 
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A prática de ofertar um objeto como forma de agradecimento, ou pagamento 

vem desde os tempos mais remotos até os dias atuais. O homem nunca deixou de 

recorrer ao sobrenatural no momento de solucionar problemas difíceis. Com os ex-votos 

não é diferente, pois, esse contato com o sobrenatural se substancia na impossibilidade 

do homem em resolver os problemas que estão acima das suas possibilidades e 

potencialidades. Uma entidade superior é sempre uma força a qual se pode recorrer nas 

horas mais difíceis.  

Qualquer teoria sobre os ex-votos só pode ser válida se for levado em conta 

todo histórico de sincretismos e ressignificações ao longo do tempo, até sua possível 

apropriação por parte dos cristãos e, posteriormente, pela Igreja Católica, chegando a 

forma de ação ex-votiva de pagamento de promessa como é conhecida atualmente.  

Não podemos, contudo, tratar práticas anteriores de oferta de objetos para 

antigos deuses como sendo uma ação ex-votiva, pois, essas tinham intenções muito 

ecléticas: de pedidos de curas, vidências, proteção e agradecimentos diretamente feitos 

aos deuses, muitas vezes antes de alguma coisa acontecer, conquanto que no ex-

votismo
12

, como já foi explicitado, pede-se antes a graça por meio de uma intervenção 

divina que se cumprirá após o desenrolar dos fatos, após o recebimento da graça e não 

antes do milagre acontecer.  

A diferença não é qualitativa, não se trata de se estabelecer um juízo de 

valor, mas sim, de determinar uma diferença funcional. O ex-voto é um agradecimento e 

não um pedido. O praticante não oferece o objeto antes de ver seu pedido, sua 

necessidade atendida. 

A origem do ex-votismo não é plenamente conhecida, porém, sua difusão é 

um fato que teria se iniciado com os povos pagãos provavelmente por volta de 2000 a.c. 

Segundo Laura de Mello Souza (1999, p. 207-209), “a origem cristã do ex-voto data do 

século IV, a partir da absorção de antigas práticas pagãs. A significação mágica pagã foi 

resignificada e adaptada para forma simbólica religiosa cristã.” Ou seja, foi 

possivelmente no seio das práticas e cultos das antigas religiões politeístas, com seus 

santuários domésticos, seus rituais religiosos de agradecimento e seus objetos 

ritualísticos, que os ex-votos tiveram sua origem.   

Esses objetos seriam projeções modernas das práticas oriundas de cultos 

antigos, adaptados pelo cristianismo, que se apossando de muitas ideias e formas 

                                                 
12

 O termo ex-votismo usado no texto é um neologismo que explica o sentido do ex-voto enquanto 

prática. Por isso, temos ciência da sua não existência na língua portuguesa.  
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ritualísticas provenientes dessas religiões antigas foi paulatinamente sincretizando e 

reformulando a prática em seu interior. 

Essa prática se tornou comum, principalmente depois do reconhecimento do 

cristianismo como religião oficial do Império Romano, quando muitos costumes pagãos 

foram assimilados segundo os interesses e as necessidades que o novo status político-

social exigia. Assim, os ex-votos atravessaram o tempo como resultado de um hábito 

antigo, que resignificado pela Igreja Cristã, espalhou-se pelo mundo cristão firmando-se 

como uma tradição.  

Na Europa, passando por Portugal, veio a tradição das tábuas votivas que se 

estendeu ao Brasil e encontrou em Minas Gerais e na Bahia condições favoráveis para 

sua difusão e sobrevivência. Os portugueses disseminaram a prática dos ex-votos 

durante o período colonial. Segundo Márcia de Moura Castro (CASTRO, 1979, p. 100-

112), os ex-votos brasileiros herdaram da antiga Metrópole a mesma disposição dos 

elementos do quadro, o mesmo processo de pintura à têmpera sobre madeira, sistema 

arcaico, abandonado desde o séc. XV pelos pintores eruditos europeus.  

Os ex-votos são elementos de uma prática religiosa popular, pertencem a 

uma produção cultural espontânea definida como o sentir, o pensar, o agir e o reagir. 

Não é difícil perceber isso, pois, os ex-votos trazem em sua forma as marcas – causas 

motivadoras – da vontade de quem os criou. Um agradecimento, uma missão, 

comunicante e pessoal, onde fé, desejos e esperanças se misturam.  

De fato, uma característica determinante nos ex-votos é o seu poder, bastante 

persuasivo, de superação das dificuldades.
13

 Esse poder de persuasão está atrelado aos 

caracteres de proteção e produção imanentes e inerentes ao próprio objeto criativamente 

elaborado. Aqueles que são dotados de um caráter protetor visam à proteção e cura do 

sujeito-praticante; os que apresentam característica de um ex-voto produtivo são as 

promessas feitas em ocasiões especiais como as romarias e peregrinações que os 

praticantes realizam para agradecer todos os anos pela graça recebida, e dessa forma, 

renovar o seu caráter protetivo.  

Todos esses aspectos podem ser observados no culto ao Senhor dos Passos. 

O que nela também é possível ver é o poder ritualístico da passagem do segundo 

domingo da Quaresma como uma demonstração de fé e de troca de favores com o Santo 

Protetor. Esse momento é característico e propício à confirmação da solução dos 

                                                 
13

 Esse poder está ligado ao ato de persuasão que é inerente a toda crença. Uma convicção na superação 

da realidade vivida, por uma força superior e sobrenatural. 
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problemas e da agência de todos os rituais utilizados, quando da primeira vez em que se 

procurou o santo até a participação ativa na festa como forma de compromisso e 

agradecimento perpétuo pelo auspício recebido. Esse compromisso, primeiramente 

individual e particular, em meio às manifestações, logo passa a ter um caráter público e 

coletivo.  

 A prática dos ex-votos transmite ao público as ações de um agente e sua 

trajetória de vida, então é natural que nesse processo haja uma comunicação e uma 

interatividade entre o objeto e o agente, entre os outros praticantes e os observadores. 

Por isso o ex-voto é levado ao testemunho público da festa, momento no qual se realiza 

a comunicação e a interação entre o praticante e a comunidade. 

Nesse espaço público tudo parece mágico e forte demais para não ser notado, 

e nele o Senhor dos Passos aparece como o principal foco de adoração. Ele é o Senhor 

da invocação, o que dá o nome ao templo, a festa; o Santo de maior devoção dentre 

todos os outros registrados no local.  

O sujeito que desempenha o seu papel nesse fenômeno da fé parece está 

substanciado pela moral implícita das suas ações. Mas, neste ponto, não basta examinar 

toda a performance dos atores desde as causas que os motivaram até o depósito do ex-

voto, mas sim compreender o lugar que a festa ocupa na mente dos atores e no 

imaginário social. 

Partindo-se do princípio de que a prática é lúdica e do argumento de que ela 

seja necessária para a manutenção do sagrado nas vidas das pessoas, bem como para as 

relações sociais entre os praticantes, sugere-se quais podem ser os termos desta relação 

com esse mesmo sagrado.     

Fenômenos de natureza religiosa estão sempre associados aos aspectos 

socioculturais que permeiam as tradições e o imaginário de um povo. Com os ex-votos 

não poderia ser diferente, já que nitidamente esses objetos estabelecem comunicação 

com e entre fenômenos sociais de diversas ordens, sejam elas políticas, econômicas, 

éticas, morais, estéticas, materiais, simbólicas etc. 

Em festas como a do Senhor dos Passos observa-se mecanismos de 

legitimação das estruturas das relações entre o campo religioso e o campo do poder 

político-social, cumprindo, segundo Bourdieu (1968, p. 69-70), uma função de 

legitimação da ordem social na medida em que: 
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[...] a manutenção da ordem simbólica contribui diretamente para a 

manutenção da ordem política [...] entre as instâncias que ocupam 
posições diferentes nas relações de produção, reprodução e 
distribuição de bens religiosos, tendem a reproduzir a estrutura das 
relações de força entre os grupos ou classes, embora sob a forma 
transfigurada e disfarçada de um campo de relações de força entre 
instâncias em luta pela manutenção ou pela subversão da ordem 
simbólica (BOURDIEU, 1998, p. 69-70). 

 

Esses termos se constituem à medida que se realizam as etapas do ritual, do 

pedido feito ao santo de maior devoção, passando pelas orações, penitências e procissão 

até o depósito do objeto. Suas várias partes vão sendo unidas e construídas em um 

exercício de crença que está inscrita na própria ação do praticante que reza, canta e se 

penitencia em lugar público. Uma representação pública, pois, os fiéis representam a via 

crúcis e precisam testemunhar o milagre, pois, de outra forma não se aproximariam uns 

dos outros. 

O exercício dessa prática consiste em que os fiéis praticantes reproduzam 

mentalmente e percorram penitencialmente a caminhada de Jesus a carregar a Cruz 

desde o Pretório de Pilatos até o monte Calvário, meditando simultaneamente sobre o 

sacrifico da Paixão de Cristo. Tal exercício, muito mais usual no tempo da Quaresma, 

fortalece o estado de devoção e compreensão desse sacrifício.   

A primeira procissão da festa se realiza no sábado a noite, às 19h00, quando 

são cantados os sete primeiros passos da Paixão em locais prefixados e mantidos pela 

tradição. O papel desempenhado pelo público nesses locais começa quando são erguidos 

pequenos altares com a representação do passo a ser cantado em latim pelos cantadores, 

enquanto os fiéis carregam velas acesas. 

Essa procissão recebe o nome de transladação ou encerro, sendo assim 

denominada porque a imagem do Senhor dos Passos se desloca da Igreja da Ordem 

Terceira do Carmo para a Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória, em um andor fechado 

e coberto por um tecido de cor roxa.  

Também é conhecida como procissão do depósito, uma vez que os 

promesseiros realizam o ritual de desobriga. Esse ritual consiste em orações e no 

cumprimento do voto pedido ao Santo, o milagre recebido, o sinal de que o pedido de 

interseção, de socorro feito pelo fiel ao Senhor dos Passos – ou a outros santos – foi 

alcançado. 
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Alguns praticantes preferem seguir descalços, ajoelhados ou a pé, levando 

nas mãos os ex-votos para depositar na igreja, ao final muitos deixam também suas 

indumentárias, que são recolhidas e doadas aos pobres.  

Dependendo do quanto foi dolorida a situação vivida pelo sujeito, da 

seriedade do caso, de quanto foi difícil alcançar a graça, e do grau de sucesso com que 

esses e outros elementos se combinaram ou não a favor da superação do problema, o 

ritual de desobriga forma um todo integrado do qual a ação e o ex-voto não podem ser 

abstraídos de suas funções: o pagamento e o testemunho. 

Como resultado disso tudo ocorre um evento sequenciado que culmina em 

uma ação nova, um novo objeto – apesar da presença de tantos outros objetos que 

comprovam outras ações –, que mesmo tendo uma aparência física e uma causa 

parecida com a de outras peças depositadas, suscita uma nova experiência.  Ação 

sempre renovável, já que o fiel poderá celebrar a cada ano a sua conquista, seus votos e 

seu compromisso. Um objeto novo porque apresenta a originalidade das marcas, do 

caráter do seu criador. 

No dia seguinte, é celebrada uma missa solene e à tarde a imagem é 

reconduzida em uma segunda procissão, onde se detém por mais sete estações e se canta 

em honra aos “sete passos” de Jesus Cristo. 
14

 

A imagem deixa a igreja no domingo pela manhã. Os promesseiros seguem 

em silêncio, a maioria deles, vestindo uma túnica roxa: a cor penitencial que representa 

as dores dos cristãos católicos, uma das cores mais utilizadas pela Igreja servindo como 

pano de fundo para o discernimento sobre o pecado, manifestado em seus sinais visíveis 

(doença, desarmonia, desamor, vícios, desavença, perdição, inquietações, ferimentos, 

dominações, servidões).  

Na ortodoxia da Igreja fala-se sobre Deus, o que ele representa e o que faz 

pelos homens, com relação aos sujeitos, além das obrigações que lhe são devidas como 

católicos; seguem os compromissos assumidos com as divindades; obrigações 

estabelecidas por palavras, ações e pensamentos. Na festa, o fiel cumpre seu 

compromisso e observa as obrigações dos outros sujeitos, suas vidas, suas dores, suas 

angústias. 

A segunda procissão é chamada de procissão do encontro. Realizada na tarde 

do domingo ela se divide em dois cortejos: um cortejo acompanha o Senhor dos Passos 

                                                 
14

 VER: Prof. Msc. Verônica Maria Menezes Nunes – www.informesergipe.com.br em 04/03/2007 às 

15h: 00min. 

http://www.informesergipe.com.br/
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da Igreja Matriz em direção a Praça São Francisco. São cantados três passos neste 

percurso.
15

 O segundo cortejo sai da Igreja do Carmo acompanhando a imagem de 

Nossa Senhora em direção a mesma praça, onde ocorrerá o encontro das duas imagens. 

Um sermão é realizado por um Sacerdote no momento do encontro das 

imagens, logo após, ouve-se ecoar “o canto da Verônica”: "O vos ommines qui transites 

per viam, attendite et videte se est dolor similis dolor meus", e então seguem as duas 

imagens, conduzidas à Igreja do Carmo em cujo trajeto são cantados os passos finais. 

Uma missa por fim é celebrada na Praça do Carmo com a presença das duas imagens. 
16

  

Em seu conjunto, a Festa de Nosso Senhor dos Passos é um fenômeno de 

penitência com um caráter de quase agonia e de perda superada pela ação da graça 

testemunhada. À medida que o público participa, observa-se nas ações dos sujeitos-

praticantes a presença de um espírito de fé e crença em todos os elementos constituintes 

do ritual. O conteúdo daquilo que o praticante faz é um argumento a favor da 

superioridade do sagrado sobre o profano, da fé sobre a descrença, do espírito sobre a 

condição humana. 

Neste contexto de fé e fervor religioso os ex-votos podem ser depositados, 

independente de ser dentro do ritual público da Festa, ou por meio de uma ação 

particular que possa acontecer antes, durante ou depois. 

O local de depósito também é público e está localizado ao lado da nave 

central da Igreja em uma área reservada do Convento do Carmo, para que os fiéis 

possam realizar seus rituais de pagamento. É a “Sala dos Milagres”, o lugar escolhido 

pelos praticantes que, com a ocupação de um espaço próprio, veem a prática se 

fortalecer pelas sucessivas festas e a presença constante de inúmeros fiéis. 

A tradição é um aspecto determinante da prática, na qual, por conta do senso 

comum, a apreensão estética é subtraída do objeto.  A sua representação como resultado 

de uma criatividade artística, que doravante esteja presente, passa quase despercebida. 

Observar as várias performances dentro dessa tradição é uma experiência 

única de interpretação. O que motiva os agentes a praticarem o ex-votismo? O que eles 

pensam que estão fazendo? Clifford Geertz (1997, p. 89) afirma que o etnógrafo não 

percebe, não é capaz de perceber tudo aquilo que seus informantes percebem, do jeito 

que eles percebem. Para esse autor, o que o etnógrafo vê, mesmo assim com bastante 

                                                 
15

 Esses passos são representações das estações da Paixão de Cristo.  
16

 VER: Prof. Msc. Verônica Maria Menezes Nunes – www.informesergipe.com.br em 04/03/2007 às 
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insegurança, é o ‘com que’, ou ‘por meios de que’, ou ‘através de que’ [...] os outros 

percebem. E, só então, “procurando, e depois analisando, as formas simbólicas – 

palavras, imagens, instituições, comportamentos – em cujos termos as pessoas 

realmente se representam para si mesmas e para os outros, em cada um desses lugares”.  

Partindo dessas premissas foi possível traduzir um aspecto importante 

encontrado na prática ex-votiva: os fiéis estariam vivendo, após um período de crise – 

que os impulsionou à ação –, um momento de superação e de crescimento espiritual, 

pois é no drama que a fé se afirma e ganha significância social. 

O testemunho da graça recebida expande a ideia de eficácia do sagrado para 

toda a comunidade e coloca os fiéis na condição de eleitos agraciados. Esses praticantes, 

além dos agradecimentos, estão compartilhando suas experiências e acreditam que com 

isso eles provam a eficácia da fé e do poder do sagrado. Segundo Maria Augusta 

Machado da Silva: 

 

Ex-voto é a prática desobrigatória [...] testemunho público, 
contemporâneo, não só da força milagreira da divindade ou seus 
agentes, mas também da gratidão do milagrado. Tem, como 
componente subjacente, a divulgação vaidosa do mérito do agraciado 
que, entre tantos fiéis não atendidos, obteve uma graça especial da 
divindade (ou de seus agentes). O que dá mais ênfase a esse 
aspecto de eleição é o fato de a maioria absoluta das graças 
alcançadas estar relacionada com problemas comuns a toda gente: 
risco de morte, doenças, perigos, dificuldades de vida etc. (SILVA, 
1981, p. 17). 

 
 

Essa contextualização do testemunho do sagrado no social é uma forma de 

compreender a maneira pela qual os agentes envolvidos no processo se reconhecem, e o 

que suas ações significam para eles. 

Pensar dessa maneira parece mais fácil do que forçá-los a esquemas 

científicos, ou despojá-los da ideia que eles têm deles mesmos e do que fazem. Assim, 

evita-se transformar a prática do ex-voto em um sistema abstrato de ações previamente 

regulamentadas, que, de alguma forma, teriam criado as condições e o cenário em que 

os atores atuam independente das condições e das causas que geraram a prática. 

Isso permite observar e falar sobre os ex-votos por meio do pensamento do 

praticante no uso de sua linguagem comum e de uma interpretação própria, e pelo fato 

de que todos se reconhecem e se representam dentro da sua comunidade em uma relação 

de espírito comum.  
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Para atribuir qualquer sentido ao ex-voto, é preciso levar em conta que esse 

tipo de manifestação votiva não exige uma organização sistemática, um talento artístico 

mais sofisticado ou formal e tampouco uma situação financeira favorável. O que 

importa é a representação – na forma de um objeto – da ação do sobrenatural, dos 

problemas e das necessidades vividas, das carências e aflições, dos desejos do indivíduo 

em sociedade. Esse indivíduo (agente histórico) deixa sua marca em cada peça, 

transformando-a numa mensagem que pode ser “lida” ou traduzida de muitas maneiras. 

Por isso, ex-voto, apesar do seu sentido religioso, pode ser observado a partir da sua 

representação estética. 

Manifestações religiosas e populares como a dos ex-votos contribuem para a 

emergência de uma prática religiosa mais independente do controle da igreja, já que 

unem sujeitos pertencentes a segmentos diferentes da mesma sociedade; sujeitos que 

estão fora das decisões políticas, que não pertencem a classe que detém o poder 

econômico e ideológico, sujeitos que buscam na devoção a na aproximação com o 

mundo sobrenatural encontrar as soluções para os problemas que surgem em suas vidas. 

Na Procissão dos Penitentes do Senhor dos Passos, a religiosidade católica 

popular apresenta uma forma ritualística de execução do sagrado compartilhada, mas 

não totalmente dirigida pela Igreja, tampouco pelo Estado. Contudo, nessa festa, 

percebemos a continuidade das tradições religiosas populares através da repetição dos 

gestos e dos comportamentos ritualizados como forma de ratificação da relação e 

aproximação do sujeito com o sagrado, da Igreja com a comunidade:  

 

[...] periodicamente, o homem religioso torna-se contemporâneo dos 

Deuses, na medida em que reatualiza o Tempo Primordial no qual se 
realizaram as obras divinas. [...]. O modelo corre o risco de ser 
desfigurado ou até esquecido. São as reatualizações periódicas dos 
gestos divinos, numa palavra, as festas religiosas que voltam a 
ensinar ao homem a sacralidade dos modelos (ELIADE, 1992, p. 78).  

 

Ao romeiro, interessa apenas a tarefa de cumprir o seu agradecimento. O fiel 

humildemente se coloca a serviço da divindade e por meio de orações, das súplicas 

faladas ou escritas, dos objetos deixados para o santo de maior devoção, conclui sua 

obrigação como um compromisso que será por toda vida.  

O romeiro é o fiel, sujeito envolvido demais com a prática religiosa para 

pensar que no momento em que são depositadas suas contingências pessoais, sociais e 

religiosas ele realiza também uma ação estética. Essa ação é condição importante, que 
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exige uma aproximação com o sagrado e se realiza como uma produção material do 

pleno desenvolvimento do seu “Eu” e das necessidades desse fiel.  

Nesse depósito, deixa o romeiro – como sujeito-praticante – uma parte 

simbólica de si. Junto aos outros fiéis a sua identidade se encontra unida as outras, seu 

“Eu” como uma parte e membro visível de um universo social substanciado pela 

devoção e pela crença.  

As formas de entendimento e explicação dessa prática – feita pelos próprios 

féis – mesmo que pessoais e muito contraditórias contribuem para a construção de uma 

mentalidade própria do grupo. Essa mentalidade proporciona uma aproximação entre os 

sujeitos envolvidos a partir da fé, da crença e da moral religiosa cristã. 

Crença, moral e fé são substanciadas pelos desejos e necessidades que 

permeiam as condições de vida do fiel, reunindo esses sujeitos em torno de um 

sentimento de pertencimento sutil, temporário, contudo, poderoso. Tal sentimento faz 

com que todos, mesmo que despercebidamente, sejam sujeitos portadores de ideias, de 

conceitos e de formas de pensamentos forjados no calor da fé, enquanto indivíduos 

religiosos, e na iminência da dor e da necessidade, enquanto agentes sociais.  

O que o fiel procura na prática ex-votiva – símbolo máximo da busca pela 

elevação através da purificação pela graça e da comprovação da eficácia da crença e da 

fé por meio do agradecimento – é seguir a mensagem da Paixão de Cristo, que na Festa 

do Senhor dos Passos ratifica a ideia de que não há limites impostos a fé. 

O corpo do filho de Deus que foi entregue para a superação da vida finita, 

parece ser o antecedente do corpo no ex-voto criado para testemunhar de muitas formas 

essa superação. É o depositário da alma e das subjetividades, que está constantemente 

reafirmando o papel e as ações dos sujeitos diante dos seus dramas e privações e que 

tornam esses mesmos sujeitos indivíduos semelhantes uns aos outros.  

Esses sujeitos-praticantes, mesmo que intuitivamente, redirecionam suas 

vidas ligando-se ao plano divino para o estabelecimento da harmonia entre o corpo, o 

espírito e Deus. A identidade forjada na prática religiosa e a comunicação entre os 

sujeitos, e entre esses e o sagrado, fazem do ex-voto uma espécie de catalisador de 

sentimentos de pertença, ao mesmo tempo em que é uma ação comunicadora e 

reveladora dos modos de pensar e agir, bem como, de toda dinâmica social do grupo. 

Na prática ex-votiva reafirma-se a possibilidade de entendimento dentro dos 

modelos sociais, através de um sentimento associativo intermitente, mas sempre em 

movimento e da ação comunicadora que: 
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É também componente subjacente a propaganda da devoção de um 
determinado santo entre os necessitados de graças, de modo a que o 
referido santo – em função de um maior número de devotos – tenha 
aumentado o esplendor da sua santidade na corte celeste (SILVA, 
1981, p. 17). 

 

 Nesse processo a prática pública e o objeto se confundem, porém, para que 

um objeto seja considerado um ex-voto ele não necessita que todo o processo ritual seja 

formalmente cumprido. Muito embora o desenvolvimento do seu ritual tenha a 

tendência de culminar com o depósito do objeto em um local público, essa ação pode 

ser um processo particular onde o objeto é depositado em um local escolhido de acordo 

com o interesse do praticante. 

Afirma-se aqui, que a Sala dos Milagres não é uma condição determinante 

para que se pratique o ex-voto. Um exemplo disso são os altares familiares dentro de 

residências e propriedades particulares e outros locais públicos com o de Santa Cruz das 

Dunas – Mangue Seco - BA – onde muitos ex-votos são costumeiramente depositados 

pelos fiéis que se dirigem ao local: 

 

Fotografia nº 1 – Imagem do local de peregrinação e depósito de ex-votos em Santa Cruz das 

dunas, Mangue Seco - BA. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite. 
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Fotografias nº 2 e 3 – detalhes do interior e do frontão da fotografia nº 1. 

 
Fotos: Rodrigo reis Leite. 
 

 

 

 

Importante para a manutenção da prática, contudo, são a memória, a 

tradicionalidade, as motivações e os problemas que levam as pessoas a procurarem o 

sagrado como forma de ajuda. Esses elementos são imprescindíveis para o estudo da 

prática, pois, não há objeto no ex-votismo que não seja determinado por essas 

condições. 

É preciso reafirmar que nem sempre as peças ex-votivas trazem a 

identificação de quem praticou a ação, por isso, o importante é que sua manifestação no 

meio social sempre observe os aspectos acima relacionados, pois, sem eles o objeto 

perde seu sentido original. 

Essas características desenvolvidas consciente ou inconscientemente pelos 

praticantes, além de tornar pública as necessidades e os infortúnios dos sujeitos, são 

fatores determinantes para a concepção estética espontânea e quase sempre inconsciente 

do objeto, já que mantém relação direta com o processo criativo, desde a escolha do 

material a ser utilizado na fabricação de cada peça, até a forma que ela assume. 

Por sua vez, por ser resultado de uma atitude estética espontânea e 

inconsciente, o ex-voto não apresenta uma forma de concepção específica, tampouco 

uma regra social determinada. Fundamentalmente ele representa os desejos e expõe as 

intenções e necessidades do indivíduo. Servindo como veículo de comunicação entre os 

agentes sociais, pois, comunica e testemunha um acontecimento. 
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Para tanto, se pressupõe uma ação que é comunicada por meio de um objeto. 

Tal ação religiosa e sobrenatural se fortalece como crença quando evidencia os pedidos 

atendidos, as graças recebidas como um relato material. Logicamente esse relato é 

reconhecido como verdadeiro sempre a partir do ponto de vista de quem acredita e tem 

fé, ilustrando sua importância e apreendendo como verdade como um juízo de valor. 

Como o sentido prático do ex-voto não exige uma difícil intelecção, pois ao 

pagador de promessa o que importa é o cumprimento do seu dever e não o valor 

apriorístico que o objeto venha receber após seu depósito, a popularidade do relato dá-se 

muito mais devido à graça alcançada, do que da peça em si mesma e do seu valor 

histórico, social, artístico ou cultural. 

Os valores atribuídos ao objeto pelos fiéis são conceitos, construções 

estabelecidas por esses praticantes, membros da comunidade, como apreensões de suas 

experiências e consciências. São resultados das informações e dos conhecimentos 

adquiridos sobre a prática religiosa, que contribuem para uma interpretação do ex-voto 

não só a partir do ponto de vista do próprio fiel, mas também do seu contexto histórico-

social e de outras formas de pensamentos, já que se trata de uma verdade testemunhada, 

estabelecida como um relato social e histórico. 

A tradição e a função do ex-voto são fatores que dentro do tempo e espaço 

determinam o valor histórico-religioso desse objeto, que enquanto prática permanece de 

geração a geração mantendo e confirmando as relações sociais como um eterno 

exercício da relação entre o sagrado e o profano dentro do mesmo espaço social. Por 

isso que a aceitação do ex-voto como um testemunho de uma ação é coletiva e exterior 

ao indivíduo, indo além da sua função místico-religiosa que se apresenta como sua 

principal potência, garantida por sua tradicionalidade. Uma espécie de relação de troca 

experimentada pelos fiéis e, dessa forma algo comum e retratado como fato social. 

Na prática ex-votiva muita coisa se mistura, inúmeros pedidos são 

solicitados e testemunhados. É justamente o testemunho dado no e pelo objeto, que 

funciona como uma espécie de “troca” entre o fiel – sujeito-praticante –, os outros 

membros do grupo e a divindade. Isso é determinante para o tipo de relação que 

doravante se estabelece a partir da graça recebida. 

Marcel Mauss (2001, p. 212), em seu ensaio sobre a dádiva, alude que nas 

relações de trocas misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as coisas nas almas. 

Misturam-se as vidas, e assim as pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua 
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esfera e se misturam: o que é precisamente o contrato e a troca. No caso dos ex-votos o 

compromisso e a graça. 

Ao sujeito-praticante do ex-votismo, indivíduo agraciado, resta manter seu 

compromisso com a divindade e através do seu testemunho, divulgar a graça recebida e 

a crença no poder e na superioridade do sagrado sobre a condição humana. 

Com o seu testemunho, produto de uma atividade humana, o ex-voto passa a 

ser aceito coletivamente como ação que aproxima, identifica e atribui caráter aos 

sujeitos-praticantes. Seu discurso social e religioso – de esperança, união nas horas 

difíceis, superação das dificuldades – e sua relação com o corpo – corpo resignificado, 

um tipo de segunda identidade – resultante de uma ação tão espiritual, quanto criativa, 

deixam entrever uma estética não intencional. Estética que não é percebida, ou não 

precisa ser, por ter suas propriedades subjacentes esquecidas no testemunho público.  

O testemunho dado pelos ex-votos exige uma representação material, sua 

contemplação é necessária. Por isso, o objeto sempre é colocado em um local onde seja 

possível de ser observado não apenas por seu criador, mas por outros indivíduos.  

A representação material, a forma a qual pode assumir uma peça ex-votiva 

está diretamente ligada ao processo cultural no qual sua fabricação ocorre. É resultado 

não apenas da aproximação entre fiel e divindade, mas do caráter do seu fabricante, sua 

cultura, sua relação com o ambiente e os objetos que o cerca, seu conhecimento estético. 

No presente contexto o ex-voto não é tratado unicamente como objeto 

religioso, mas também, como criação estética. Ao mesmo tempo em que ele suscita uma 

adoração, a intervenção e o testemunho da ação do sagrado sobre a vida de um sujeito, o 

ex-voto se oferece a contemplação. Seu simbolismo está impregnado tanto de 

comportamentos mágicos, quanto estéticos. 

Sua contemplação é ao mesmo tempo o reconhecimento de que a religião – 

apesar da secularização e do desencantamento – continua tendo comportamentos 

influenciados por representações, ações, obrigações e legitimações da ação do 

sobrenatural na conduta do sujeito-praticante e da necessidade que o ser humano possui 

de preencher sua vida com imagens que o represente, ou represente coisas que diz 

respeito a sua existência.  

Dessa forma não é possível falar de espécies ou tipos de ex-votos, mais sim, 

de experiências, ideias, visões de mundo a serem identificadas levando em consideração 

as circunstâncias, as possibilidades, as opções e preferências do sujeito que o fabricou. 

Essas são representações, modelos e não com classificações tipológicas.  
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O primeiro modelo é o da representação iconográfica da graça obtida. Esse 

tipo apresenta no objeto as marcas dos problemas, as causas que levaram o agente a 

pedir uma graça a um santo. Em alguns exemplares o praticante é retratado, em outros 

não. Há casos em que o objeto é acompanhado por uma legenda que descreve a graça 

recebida; em outros, cabe a legenda narrativa (bilhetes, cartas, orações e inscrições) a 

explicação do milagre e a identificação do agente e do santo, bem como, a 

complementação das informações testemunhais.  

Como variante do modelo de representação iconográfica, identificamos as 

fotografias, os desenhos e as pinturas: 

 

Fotografia nº 4 – Imagem do detalhe de um pé esculpido em cera com uma inscrição. 

 

Fonte: Sala dos Milagres, São Cristóvão – SE. Acervo fotográfico de Rodrigo Reis Leite. 

 

A diferença desse primeiro modelo para o terceiro – as inscrições – está na 

apresentação do ex-voto. De fato, no caso das inscrições elas não precisam acompanhar 

um objeto, não necessitam de uma associação texto/imagem. Sendo que no caso da 

representação iconográfica, quando há um texto, esse serve apenas como um 

complemento ilustrativo, como nos exemplos das fotografias 5 e 6: 

 



33 

 

Fotografia nº 5 e 6 – Imagem de ex-votos com inscrições acompanhadas por fotografias. 

  

Foto: Rodrigo reis Leite. 

 

O segundo modelo é o da representação escultórica da graça obtida. Nesta 

classificação há na maioria absoluta dos casos uma omissão da referência do santo de 

devoção, muito embora, essa informação possa muitas vezes estar anexa ao ex-voto. A 

indicação do agraciador (o santo de devoção) torna-se um pouco mais clara quando o 

depósito é feito em local de culto definido, como igrejas, capelas, altares, cruzeiros e 

túmulos que leva o nome de determinado santo, ou no qual uma imagem é 

tradicionalmente cultuada: um ex-voto oferecido a imagem do Senhor dos Passos 

exposta na Igreja do Carmo, ou um ex-voto dedicado a Santo Antônio e depositado na 

igreja que leva o nome desse santo. 

Este modelo está diretamente ligado à figura de uma parte do corpo humano, 

uma representação isolada dos membros – pernas, braços, mãos e pés – e outras peças 

anatômicas, sem que necessariamente apresente características fisionômicas especiais 

que possibilitem a identificação do milagrado. O importante nesse tipo é a representação 

da doença, da causa, do problema que impulsionou o praticante a realizar a promessa 

feita no próprio objeto: a marca de uma operação em uma barriga entalhada, por 

exemplo:  
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Fotografia nº 07 – Imagem de representações de pernas e pés moldados em gesso a partir de 

partes de um manequim. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite. 

 

O terceiro modelo é o das inscrições das graças obtidas. São uma forma 

letrada de ex-voto que parece indicar uma necessidade de fiel em se expressar mais 

diretamente. Como atualização desse modelo, temos como variante as frases escritas nas 

paredes das Salas de Milagres, em bilhetes que acompanham imagens de santos ou do 

próprio ex-voto, em correspondências referentes às graças obtidas e ainda em inscrições 

feitas no próprio corpo do objeto. Esse tipo, em particular, serve para contextualizar as 

causas de uma forma mais próxima da de uma oração particular. Apesar de 

acompanharem muitos objetos resignificados, fotografias, desenhos e pinturas, as cartas 

ainda são os meios mais utilizados.  

Nesses ex-votos escritos os textos dão ênfase a família e a conquista de bem 

materiais. Não há muita preocupação com normas gramaticais, pois, os bilhetes e cartas 

são comumente escritos no momento de depósito na Sala dos Milagres por um público 

que pertence a várias classes sociais, entre elas as menos abastadas e alfabetizadas. 

Como claramente é possível verificar no trecho extraído da carta das fotografias 8 e 9: 
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Hoje eu estou aqui mais uma vez para lhe pedir por todos os meus 

familiares saude, paz, trabalho, alegrias e protejeis todos os meus 

sobrinhos, afilhados, irmaos, Ailton, Agnaldo, Mª das Dores, Mª Luiza, 

Angela (...). meu senhor amostraí-me a mim um trabalho para que eu 

possa dar tudo para minha filha e também tire as dores do meu corpo 

para que eu possa trabalha, pesso que voz mim conceda as graças 

que tanto quero alcançar. 

 

Fotografia nº 8 e 9 – Imagem das primeiras duas folhas de uma carta encontrada da Sala dos 

Milagres em São Cristóvão.  

  

Fotos: Rodrigo Reis Leite. 

 

Os modelos apresentados não cobrem toda a gama de objetos utilizados e ou 

fabricados para serem usados como ex-votos. E constantemente um modelo se mistura 

ao outro confundindo ou criando novos exemplos. 

Nesse processo simbólico-cultural surge a figura do artista/artesão. Para esse 

agente, quando não é o próprio fiel, o ex-voto é ao mesmo tempo um produto gerador 

de renda e um compromisso com um santo adquirido por intermédio do sujeito-

praticante. Uma vez acertado com o fiel, o não cumprimento desse acerto com o sagrado 

pode significar um sacrilégio, um pecado, uma vez que o artesão assumiu o papel e a 

posição de agente facilitador do processo de concepção e materialização da graça 

recebida e doravante representada no objeto.  
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O artesão e os devotos acreditam que a não paga da promessa pode ocasionar 

um efeito contrário, ou ainda, a cobrança do compromisso após a morte, diante do santo 

para o qual foi feito o pedido de interseção junto à de Deus.  

Saber se um ex-voto foi feito pelo próprio fiel, ou por outra pessoa é algo 

muito difícil sem o devido acompanhamento de todo o processo, já que não é costume o 

fiel assumir a autoria das peças, pois, isso é irrelevante e desnecessário na prática. 

Mesmo os artesões nunca assinam o seu trabalho para não confundir seu nome com o do 

fiel. 

Além desses objetos serem em sua grande maioria de autoria anônima, não 

há registros de contratos, ou acertos financeiros entre o devoto e aquele que faz o 

objeto, seja ele um artífice profissional ou não. Sem esquecer que é muito mais comum 

o próprio praticante se responsabilizar pela confecção do seu ex-voto. 

Alguns pesquisadores no interesse de esclarecer a questão da produção dos 

ex-votos apresentaram algumas teorias para a questão da autoria das peças ex-votivas. 

Para Yara Matos as tábuas votivas eram produzidas por pessoas habilidosas no desenho 

ou por artífices profissionais conhecidos como "riscadores de milagres” (MATTOS, 

1991, p. 16). 

Partindo desse ponto de vista, segundo essa autora, haveriam artífices 

especializados na produção de ex-votos. No entanto, no presente estudo, a pesquisa de 

campo não registrou um único artesão que se dedique inteiramente a fabricação de ex-

votos para comercialização. 

Dos muitos devotos entrevistados poucos assumiram ter encomendado a 

peça a um artesão ou outro fabricante. Nesses casos, ou eles mesmos fizeram o próprio 

objeto, ou se utilizaram de objetos existentes que pudessem representá-los, ou 

representar alguém próximo a eles, mesmo um familiar.  

Entretanto, a ideia de que a fabricação de ex-votos possa ser considerada 

uma atividade especializada é aceita e defendida por outros pesquisadores. Leila Frota 

afirma que muitos ex-votos seriam possivelmente "encomendados a artífices mais 

modestos das corporações, ou mesmo a populares curiosos, aprendizes informais das 

técnicas artísticas” (FROTA, 1981, p. 25). José Newton Coelho Menezes concorda com 

essa autora, quando afirma que há uma produção de artistas que "podiam ou não ser 

profissionais que viviam da produção de imagens, reformas de santos ou execução de 

ex-votos” (MENEZES, 1985, p. 86). 
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Trabalhando com fontes do século XVIII e XIX, esses autores deixam 

entrever que predominou o amadorismo, ou uma produção intermitente de objetos em 

outras regiões do país, como Minas Gerais, ou mesmo em outros países, como Portugal. 

No caso dos ex-votos encontrados em São Cristóvão, ou em outras 

localidades de Sergipe, é perceptível uma não especialização dos fabricantes dentro de 

um processo de produção inconstante e limitado. É legítimo afirmar que os poucos 

artífices responsáveis pela fabricação de ex-votos, sequer tenham aprendido técnicas 

gerais de pintura e escultura em uma oficina que os habilitasse a confeccionar esses 

objetos. Algo muito natural, já que as habilidades formais e as técnicas artísticas de um 

especialista não são necessárias para esse tipo de prática.  

Com essa afirmação, não se quer dizer que não exista uma técnica 

desenvolvida ou envolvida no processo de fabricação, mas sim, que nesse fazer não é 

seguida a risca uma prescrição técnica. A forma como esse objeto é concebido é 

determinada pela tradição e pela experiência do fabricante. O fato é que em meio a 

outros ofícios inerentes não apenas a prática ex-votiva, mas as atividades do dia a dia, 

artistas, artífices, artesãos e quaisquer outros agentes permanecem sujeitos muitas vezes 

indistintos. 

Por isso, tomando por base essas análises sobre o estatuto do artista na 

fabricação dos ex-votos, pode-se afirmar que poucos são os agentes que se dedicam 

profissionalmente a fabricação de ex-votos. Para a grande maioria desses artífices a 

produção de ex-votos é encarada como um trabalho secundário em suas atividades. 

Por outro lado, quando algum artista profissional se dedica a fabricação de 

um ex-voto, automaticamente esse mesmo ex-voto é elevado à categoria de arte, 

servindo não apenas à contemplação religiosa, mas à estética também. 

A figura do artífice parece está se tornando dispensável no processo, já que a 

cada ano a presença dessa personagem vem sendo menos requisitada. Os próprios 

devotos fazem suas peças – esculpidas, pintadas ou improvisadas, como cabeças de 

bonecas, fotografias, objetos de uso pessoal etc., – o que pode colaborar com o 

“declínio” material e estético do objeto devido ao crescimento de uma tendência a 

produção amadorística. Contudo, isso não significa que o ex-voto perde seus elementos 

estéticos subjacentes. 

Claramente o trabalho artesanal vem sendo paulatinamente substituído pelo 

manufaturado (objetos criados a partir de moldes improvisados), pela ressignificação de 

objetos (galhos, muletas, roupas, etc.), ou devido ao improviso do próprio fiel no 
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momento da concepção e confecção do seu objeto ex-votivo. Mesmo assim, alguns 

resultados são esteticamente empolgantes. 

Na fotografia abaixo se observa a representação de uma cabeça humana 

entalhada em uma braçadeira de cama. O que levou o fiel a usar esse objeto? Talvez a 

forma ovalar da braçadeira, que lembra uma cabeça com pescoço e ombros tenha 

induzido o fiel a fazer uso da peça. Talvez um artifício para evitar gastos, ou mesmo, 

apenas um recurso prático e direto. O fato é que se trata de um exemplo de 

ressignificação dos mais interessantes.  

Com esse exemplo fica claro a presença do amadorismo, do improviso e ao 

mesmo tempo da criatividade estética que permeiam a prática ex-votiva. Um fiel nunca 

chegaria a essa concepção de ex-voto sem um conhecimento – mesmo que incidental – 

do que é uma cabeça e de como ele pode representar, quais recursos ele pode utilizar. O 

resultado dessa ação do fiel é algo muito próximo do que os artistas fazem quando 

reutilizam conscientemente de objetos no ato de confeccionarem suas obras, contudo, ao 

contrário do artista, o fiel não está preocupado com questões técnicas e artísticas. 

 

Fotografia nº 10 – Imagem da representação de uma cabeça humana entalhada em uma 

braçadeira de cama. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite. 
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Vários fatores colaboram para a desvinculação da concepção do ex-voto com 

relação ao processo de confecção artesanal: a economia, o desinteresse e a não 

necessidade da peça ser concebida como um objeto artístico, além da própria 

versatilidade desse tipo de cultura, que permite que qualquer objeto possa ser utilizado 

para a representação dos problemas dos praticantes. 

A referida liberdade na produção e representação só é possível desde que 

objeto cumpra com os interesses do fiel e realize com sucesso a comunicação e o 

testemunho da graças recebida. Por isso, o que é realmente importante não é o aspecto 

formal do objeto, mas sim, sua função de agradecimento e testemunho.  

O mais importante é o cumprimento de um dever através de um processo 

ritual que culmina com o depósito de um objeto. Esse objeto é o testemunho da 

superação de certos problemas que, segundo a crença, sem a intervenção do 

sobrenatural nunca seriam solucionados. O fiel é o praticante, o agente que deixa sua 

marca em um objeto, transformando-o num símbolo persuasivo do poder e da agência 

do sagrado. 
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3. DETERMINANDO O PERTENCIMENTO: A MEMÓRIA, A TRADIÇÃO, A 

SUPERAÇÃO E A COMUNICAÇÃO.  

 

 

Na forma como a prática dos ex-votos é desenvolvida na Festa do Senhor 

dos Passos, o culto a essa divindade apresenta-se com um status superior em relação aos 

dos outros santos católicos. Representa a relação direta entre os sujeitos-praticantes, que 

se apresentam e se representam iconografados, sempre próximos uns aos outros e de 

Deus. 

Em São Cristóvão poucos santos são mais valorizados e cultuados que o 

Senhor dos Passos. Essa relação devocional informa sobre como os fiéis se identificam 

por meio de um pertencimento que vai além das instituições e que é hierarquicamente 

superior a muitos vínculos sociais. Pertencimento que permite ao sujeito-praticante, 

enquanto fiel, atribuir a si e aos seus irmãos na fé uma identidade, que mesmo 

intermitente, determina socialmente o grupo. 

Essa identidade é fruto de um ato de estranhamento. Podemos argumentar, 

que enquanto seres humanos nós pertencemos ao mundo visível, contudo, ao mesmo 

tempo nos encontramos distanciados e estranhos a esse mundo; estamos profundamente 

presos em nossa realidade cultural, porém, ao mesmo tempo queremos fugir dessa 

realidade. O sagrado sempre oferece um caminho alternativo para o desempenho do 

sujeito em meio ao grupo social onde habita. 

Na busca pelo que é tangível o homem constrói seus rituais, seus processos, 

suas tradições, coisas que dão sentido à vida. Mas, nenhuma é mais importante para a 

manutenção de uma cultura do que o sentimento de pertença, sem o qual a vida em 

sociedade se desestabilizaria.  

Podemos falar em ex-votos como uma prática que contribui, ou mesmo que 

promove certo sentimento de pertencimento entre os atores sociais. Tal afirmação está 

amparada por uma condição genuinamente antropológica, que é a de conhecer, 

apreender e interpretar por quais meios o homem se representa e se reconhece dentro do 

seu meio social.   

Sobre os meios, no presente momento histórico fala-se muito em uma “crise 

social” que determina a mudança de comportamentos dos indivíduos. Crise que se 

manifesta nos hábitos, nos valores e nos papéis sociais, que nos últimos anos parecem 

ter se modificado de forma muito rápida. 
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O homem moderno parece ter “perdido” sua capacidade de se reconhecer 

como membro de um determinado grupo social, novas performances sociais 

estabeleceram novas formas de relacionamento. De fato, essa discussão progredirá 

muito mais se forem observadas as formas de relacionamento que ainda persistem, 

dentre elas a questão do pertencimento por meio das práticas religiosas que envolvem 

objetos de agradecimento. 

Para tanto, é necessário levar-se em conta os papéis atribuídos aos 

indivíduos dentro da sociedade moderna, cujo consequente pluralismo religioso e 

cultural, além das formas de comunicação e dos papéis sociais parecem mudar 

constantemente. Contudo, mesmo diante de toda pluralidade religiosa e cultural o 

sentimento de pertença a um grupo religioso ainda é muito forte. 

 Observar o ex-voto como uma prática que propicia um sentimento de 

pertencimento só parece possível a partir de uma interpretação das mudanças e da 

observação das experiências religiosas, refletindo sobre as relações estabelecidas entre 

os sujeitos dentro do seu cotidiano e da sua cultura, os sentidos e significados auferidos 

por esses mesmos sujeitos às práticas e aos objetos de uso religioso, correlacionando o 

sentimento de pertença e religiosidade à devoção por uma determinada divindade. 

Também é preciso levar em conta que qualquer tipo de sentimento dentro do 

mundo moderno está de algum jeito ligado a uma ideologia que promove tipos de 

comportamentos que vem contribuindo – ou mesmo construindo – uma representação 

de pessoa separada do seu contexto social e que muitas vezes desconhece as relações 

que a tornam membro de um determinado grupo.  

Nas últimas décadas, esse novo contexto social vem provocando mudanças 

nas relações de coexistência, criando, segundo afirmação de Stuart Hall, uma “crise de 

identidade”, vista por esse autor como parte de um processo mais amplo de mudança, 

que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social (HALL, 2001, p. 7). 

Ainda, segundo esse autor, as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estariam em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, antes visto como um sujeito unificado. Essa 

fragmentação do sujeito resultaria em uma visão particularista do ser humano, e se 

tornaria o principal obstáculo para a superação da “incapacidade” do homem moderno 

em se articular.  
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As formas pelas quais o ser humano tem construído e organizado a sua 

inserção no mundo religioso ao longo da história mostram que a capacidade de se 

inserir em um grupo está diretamente ligada às referências que o sujeito possui. 

A capacidade de participar de uma organização social, principalmente a 

partir das práticas religiosas, das crenças populares, apresenta uma variedade de 

fenômenos e acontecimentos diversos que servem como referências com as quais a vida 

pode transcorrer e se manter dentro de uma realidade historicamente construída. 

Contudo, no presente momento histórico essa realidade se impõe como um novo 

paradigma:  

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 
sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando 
as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 
localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão 
também mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que 
temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um 
“sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento 
ou descentração do sujeito (HALL, 2001, p. 9).  

 

 

Ao que parece os sujeitos tentam superar as antigas referências culturais de 

modo radical. Stuart Hall (2001, p. 9) comenta que as sociedades modernas são por 

definição sociedades que sofrem constantes e rápidas mudanças. Seus diferentes 

elementos e identidades podem, em determinadas circunstâncias, se articularem 

evitando sua desarticulação. Contudo, essa reorganização é quase sempre temporária, já 

que a estrutura da identidade permanece em aberto.  

Essa descentração do sujeito contribui para uma sociedade constituída por 

agentes sociais relativizados em estruturas sociais artificiais e por mecanismos 

centralizadores cujas práticas de controle quase sempre eles desconhecem. Seja no 

campo, como nas cidades, as pessoas passam por essa mesma crise de identidade.  

Dessa “incapacidade” do sujeito moderno em se articular com os outros é 

possível afirmar que os indivíduos “esqueceram” sua capacidade de se representarem e 

se reconhecerem como pertencentes a um grupo. Contudo, em meio às mudanças 

radicais que acontecem na vida em sociedade moderna, o sujeito parece encontrar na 

crença, mesmo sem perceber, os referenciais que permitem que ele se identifique com 

outros indivíduos.  

Mesmo que as sociedades – principalmente nos centros urbanos – passem 

por uma reconfiguração do pensamento social e do papel do sujeito dentro do seu grupo, 
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resultando em mudanças nos comportamentos, verificou-se que em meio a essa crise de 

identificação uma noção de pertencimento promovido por práticas religiosas como a dos 

ex-votos continua muito forte. 

Isso só parece plausível por ser o fenômeno religioso um acontecimento 

universal e possível de ser observado em todas as culturas, em todos os lugares e em 

todas as épocas. Acreditar em uma força superior a todas as condições humanas, ter e 

praticar uma fé, é uma necessidade quase que inerente ao ser humano dentro da própria 

cultura. Geertz (1989) afirma que as religiões com todas as suas dramatizações servem 

para que os indivíduos encontrem motivação necessária, respostas para seus problemas 

e esperança para enfrentar as situações difíceis, onde estejam envolvidos os 

sentimentos, o sofrimento, a insegurança, as paixões, as aflições, as dificuldades que se 

apresentam no cotidiano da vida.  

A partir dessa proposição, a prática religiosa pode ser entendida como 

propiciadora de ações e comportamentos necessários para condução da vida dentro de 

um grupo, acreditando-se que por intermédio de forças sobrenaturais, os sujeitos 

enfrentarão os problemas que surgirem em suas vidas, conquistando posições e se 

colocando em situação mais satisfatória ao estabelecer um vínculo com o sagrado, e se 

integrando com outros agentes por meio da devoção e da fé. 

A integração por meio de uma crença, as representações, comportamentos e 

práticas construídas e transmitidas – sempre acreditando na eficácia do sagrado –, se 

apresentam e se articulam nos objetos que testemunham a ação do sagrado produzindo e 

reproduzindo uma identificação do sujeito a um grupo por intermédio de uma 

divindade. Essa articulação é também uma organização temporária, repetida e 

dramatizada em momentos eventuais propícios a prática religiosa. 

Essa dramatização é uma condição humana resultante das complexidades da 

vida em sociedade com suas crises, doenças, dificuldades, e a própria morte etc., e ao 

mesmo tempo uma alternativa para essas mesmas complexidades. 

Criando vínculos intermitentes dentro de uma ordem não apenas social, mas 

também espiritual, a prática do ex-voto promove uma coesão que propicia uma 

articulação entre os sujeitos que dela tomam parte com seus saberes e subjetividades. 

Entre esses saberes está a produção e o uso de imagens. Mais que meras 

ilustrações as imagens, no presente caso dos ex-votos, são artefatos históricos, cujas 

evidências apresentam referenciais culturais e religiosos que permitem os sujeitos se 

identificarem. 
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A apreensão e interpretação dessas evidências, contudo, só pode ser bem 

sucedida por meio da compreensão e tradução dos símbolos, das marcas encontradas 

nos objetos e das formas que assumem essas imagens, registrando os signos e 

significados que informam sobre a maneira como o sujeito representa a si mesmo e sua 

experiência de vida, sem distinguir da ação espiritual suas propriedades estéticas e 

culturais. 

Falar sobre os signos e significados que constituem a prática do ex-votismo 

implica falar em sincretismo religioso e memória. Sobre sincretismo religioso, 

Reginaldo Prandi afirma que o sincretismo possui [...] a capacidade de remontagem de 

aspectos institucionais e rituais para respostas específicas a situações sociais 

problemáticas historicamente definidas. O sincretismo, deste modo, não é simplesmente 

um dado observável, mas um processo sociocultural (PRANDI apud FERRTTI, 1996, 

p. 10). 

 Desse processo de sincretismo é que resultam diversas práticas e eventos 

religiosos. Esses eventos passam a fazer parte do ideário e dos referenciais identitários 

de um grupo, no presente caso, o culto ao Senhor dos Passos e a prática do ex-voto.  

O ex-voto é o resultado de um esforço particular para superar situações 

problemáticas dentro de uma coletividade. Somente quando o encontramos associado ao 

culto de uma divindade é que será possível observar os símbolos e referências que 

evidenciem sua articulação e a articulação entre os sujeitos que tomam parte desse 

evento. 

Como objeto de agradecimento, o ex-voto traz à luz conteúdos ocultos no 

íntimo de cada pessoa: sua personalidade e forma de pensamento, sua relação com o 

sagrado e o profano etc., informando que o indivíduo não está sozinho com seus 

problemas.  

A prática ex-votiva é catalisadora e imbricadora de identidades através de 

uma ação religiosa e espiritual compartilhada dentro do culto. Isso parece evitar a 

fragmentação ou “pluralização” dos sujeitos, fortalecendo uma identificação entre eles, 

unindo-os como grupo. O ex-voto não evita a construção de novas identidades, porém, 

as reúne por força da fé e da crença em sua eficácia simbólica.  

A crença no sobrenatural independe de uma postura individualista e 

descentrada necessita de um contato e de uma relação de troca e compromisso entre o 

agente e o sagrado. Essa relação de troca, por sua vez, se fortalece com os testemunhos 

dados pelos sujeitos ao agradecerem com um objeto a graça que lhes foi concedida. 
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Enquanto agentes sociais são membros de um grupo intermitente, porém, dentro de um 

contexto religioso mais amplo. 

Este processo é repleto de dúvidas e lutas pessoais. Mas, sempre haverá lutas 

e dúvidas dentro da noção do “Eu” de cada agente, que forçará a aproximação com o 

sobrenatural (HALL, 2003, p. 27). De certa forma, isso sempre promoverá um 

sentimento de aproximação, pois, parece sugerir e reforçar o argumento de que muitos 

indivíduos procuraram no plano do sagrado o apoio e as explicações necessárias para a 

tomada de decisões difíceis, ou de soluções para problemas graves que ocorrem em suas 

vidas, e mesmo que não o procurem diretamente, estão muito susceptíveis a fazer isso.  

O sagrado conforta, e quando esse mesmo sagrado apresenta resultados por 

meio da interseção de um santo, acaba reunindo os indivíduos em torno de uma mesma 

crença, formando um grupo que se articula por meio dos símbolos e práticas 

estabelecidas e sincretizadas dentro desse mesmo grupo. Isso é um princípio gerador de 

forte identificação entre os que recorrem ao sagrado. 

A memória, outro aspecto importante no culto ao Senhor dos Passos, 

colabora para o sentimento de pertença a partir da transmissão de um ideário que se 

construiu e ainda se constrói e que permeia as ações dentro do grupo e da comunidade. 

Segundo Halbwachs (2004), a memória coletiva é um processo que ocorre dento do 

meio social que possibilita a reconstrução do passado e das experiências vividas 

experimentadas por um determinado grupo, comunidade ou sociedade. 

O que é um ex-voto senão uma reconstrução de um acontecimento passado e 

das experiências experimentadas por um sujeito. Passado e experiências que se 

desenvolveram dentro do espaço social ao qual pertence o indivíduo e que são 

representados e testemunhados publicamente em locais apropriados a continuidade e 

divulgação.   

Como prática coletiva transmitida, a religião acaba influenciando a vida de 

todas as pessoas que dela participam, visto que em sua construção histórico-social a 

memória, os valores e a fé fazem parte e determinam o modo de vida das pessoas. 

Dentro das igrejas, dos templos e de outros locais considerados sagrados, 

ações são praticadas, experiências e sentimentos são estabelecidos e transmitidos. 

Segundo interpretação do que diz Mircea Eliade (1992) a igreja é um espaço do sagrado 

e porta valores e crenças que orientam a vida em sociedade do sujeito religioso. Sendo 

assim, é importante ressaltar que os templos e locais sagrados são pontos de 
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convergência e de referência das práticas culturais, espirituais e identitárias mais 

importantes de uma comunidade religiosa. 

 Esses lugares santos e ou consagrados a uma prática religiosa, são tão 

importantes como locais de maior incidência da memória coletiva que perfazem o papel 

social do sujeito-praticante, a ponto de demarcar de forma direta, não apenas o espaço 

reservado ao culto, mas muitas das ações sociais que fazem parte do universo religioso 

de cada sociedade. 

Nesses lugares, a partir da interpretação que aqui se faz do conceito de 

memória apresentado por Pollak (1992), que percebe a memória como o elemento 

constituinte do sentimento de identidade, seja individual ou coletiva, o ex-voto é um 

fator importante para que haja continuidade e coerência na transmissão de valores de 

uma pessoa para outra, em sua construção/reconstrução de si, ou de um grupo para 

outro. 

Outro autor, Gomes dos Anjos (2004, p. 56), conceitua a memória coletiva 

como algo capaz de existir em um grupo graças à “continuidade articulada, que tem 

lugar na consciência viva do grupo em interação com a sociedade envolvente”. Ou seja: 

tradição. 

A continuidade articulada é importante para a explicação do sentimento de 

pertença propiciado pela prática ex-votiva; e o modo como se dá a relação do homem 

com o mundo social e espiritual. Relação que passa por uma compreensão dos sentidos, 

que vão desde o sentimento de pertença a um culto religioso, passando pelas 

experiências do sujeito em seu meio social e pela construção de uma nova realidade a 

partir dos laços constituídos com uma divindade.  

Pertencer a um grupo religioso como o dos praticantes do ex-voto significa 

a superação de problemas de várias ordens, o que resulta na participação do sujeito em 

um grupo social que simboliza uma mudança em sua antiga condição, passando a 

construção de um novo papel social. Esse novo papel, se não modifica totalmente a vida 

do sujeito, pode ao menos modificar sua impressão de mundo. 

Essa outra percepção suscitada pela prática do ex-voto não está apenas na 

ordem sobrenatural, mas também, em uma ordem promovida pelo objeto enquanto 

construção mental e material que permite aos sujeitos-praticantes reorientarem sua 

performance social. Reorientação que se apresenta no ex-voto como resultado de um 

pensamento, uma reflexão expressa na ação do sujeito, na qual se manifesta um 

testemunho que necessita de uma ação criativa e estética para exprimir-se. 
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A ação estética, assim como a religião tem papel fundamental nas 

articulações entre os indivíduos dentro do meio social, bem como, na produção material, 

pois que o espaço das festas religiosas é também o território da criatividade, das 

relações sociais e das ações simbólicas do cotidiano. 

O homem é um ser simbólico e tem consciência disso. Tal consciência faz 

com que o indivíduo viva entre o universo dos fatos e realidades imediatas e o das 

representações simbólicas. Nesse contexto, a experiência estética e a religiosa se 

constitui em um universo de significados que é, em parte, resultado da experiência 

humana; e em parte, uma busca de significados para essa mesma experiência.  

Em São Cristóvão, a Sala dos Milagres, para além de ser o espaço da 

expressão material e penitencial da prática dos ex-votos, representa uma reestruturação 

de significados que reorganizam socialmente os contornos de um pertencimento social. 

Trata-se de um espaço de cruzamento de experiências, vidas e culturas, aproximadas 

pelo culto ao Senhor dos Passos e outros santos. 

Nesse universo simbólico o ex-voto representa um dos modos pelos quais os 

agentes informam sobre eles mesmos e se inserem no grupo. Por conseguinte, devem 

necessariamente ser apreendidos como uma adesão imediata de princípios e atos 

particularizados não apenas autônomos, mas sempre sustentados por sentimentos 

específicos dentro do grupo. 

O ex-voto pode ser considerado uma inserção do ato individual no coletivo, 

contudo, essa inserção, que ocorre no interior do campo religioso, é também dependente 

de uma produção material. Sendo assim, é um objeto resultante de um princípio e de 

uma experimentação que visa significar e inventar uma forma com a qual irá impor uma 

disposição de elementos de ordem tanto material quanto imaterial. Isso suscita o 

interesse da estética como descoberta de um sentido, um pensamento formal na qual: 

 

Uma Forma consiste na descoberta de um Esquema de pensamento 
imaginário [...] as Formas são inúmeras, mas o aparecimento de uma 
Forma é um acontecimento na história. [...] Aquele que imagina uma 
Forma não tem, nem diante dos olhos nem na memória, qualquer 
modelo; parte de um programa, de um princípio, experimenta visando 
submeter a matéria a se conformar do melhor modo possível não a 
um tipo qualquer, abstrato ou concreto, dado anteriormente, mas ao 
único desígnio de inventar uma nova ordem na qual ele imporá uma 
certa disposição das partes tanto aos elementos materiais como aos 
imaginários. Em síntese, ele não só realiza, ele inventa. Pouco lhe 
importa que seu meio ambiente encontre facilmente um ponto de 
referencia. Na medida em que ele cria um sistema coerente, um 
conjunto, as relações de causalidade que lhe terão sugerido traduzir 
tal intenção por tal signo, fatalmente aparecerão com o tempo a um 
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público; sobretudo através da sucessão de obras análogas que ele 
mesmo ou seus imitadores multiplicarão a seguir. A obra de arte não 
propõe, portanto à sociedade objetos figurativos de suas certezas 
anteriores; ela lhe oferece ao contrário matrizes em que se revelam 
novas relações, novos valores. É absurdo recusar a priori ao estudo 
das Formas colocadas em relação com seu ambiente a capacidade 
de criar esses valores. E é justo pensar que o estudo das Formas é 
de molde a nos revelar, ao contrário, se metodicamente efetuado, 
numerosíssimas ligações entre fenômenos até aqui interligados, quer 
na história, quer no presente (FRANCASTEL, 1993, p. 11). 

 
 

Se em sua forma o ex-voto se aproxima e apreende as práticas e costumes de 

um grupo criando novas relações, novos valores, no entendimento do que seja o 

pertencimento social, ao mesmo tempo fixa as tradições e transmite visões de mundo. 

Desde o início do século passado, a partir do estudo de Weber (1983, pp. 

315-327), teoriza-se sobre o fundamento da comunidade em laços pessoais de 

reconhecimento mútuo e no sentimento de adesão a princípios e visões de mundo 

comuns, que fazem com que as pessoas se sintam participantes de um espaço-tempo 

(origem e território) comum. 

Podemos encontrar laços de reconhecimento na prática do ex-voto quando 

observamos que todos os praticantes se reconhecem por meio de ações proporcionadas 

pela crise e pela dor, por sua vez superadas no culto religioso como forma de 

agradecimento a uma divindade. Contudo, esses laços são temporários e se evidenciam 

no espaço reservado a prática dentro das Salas dos Milagres e das festas.  

Essa superação reforça o argumento citado de que as necessidades e a fé 

aproximam os seres humanos, que ao se julgarem incapazes de resolverem sozinhos os 

seus problemas, acabam recorrendo ao sagrado após constatarem os testemunhos de 

outros indivíduos.  

Observando nos ex-votos a função de agradecimento que evidencia o seu 

poder de superar problemas é possível apreender a importância de outro aspecto 

importante encontrado no ex-voto: seu poder de comunicar. 

Esse poder aproxima a experiência do fiel das experiências de outros 

praticantes justificando o sentimento de pertença dos sujeitos envolvidos na prática ex-

votiva, pois: 

 

Nesses momentos de grandes dificuldades para a absorção da nova 
linguagem cognitiva fica patente a necessidade que o fiel tem de uma 
força extra para a adequação da experiência religiosa à sua vida 
cotidiana. [...] buscando intensamente participar de todos os rituais 
oferecidos pela comunidade como forma de fortalecer, na 
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compreensão dos personagens, o corpo degradado pela ação 
impactante das tentações demoníacas (BEZERRA apud MENESES, 
2009, p. 108). 

 

Trata-se de uma espécie de adequação de uma experiência de vida como 

experiência religiosa feita pelos fiéis, enquanto agentes sociais, dentro do cotidiano do 

grupo. É reconhecidamente uma capacidade humana de empatia entre as subjetividades 

– desde que se reconheçam essas subjetividades como uma qualidade intrínseca e 

necessária a vida dentro do grupo social – e o ideário no qual elas se desenvolvem. 

O sentimento de pertencimento, nesse contexto, está diretamente ligado à 

resolução de problemas que ocorrem na vida social e às dúvidas que o indivíduo possui 

na realidade em que vive.  Buscando ajuda no sobrenatural o fiel com sua fé fortalece 

uma empatia entre ele e os outros praticantes, permitindo que esses indivíduos 

estabeleçam um tipo bem conhecido de sociabilização: a crença. 

A crença, como meio de sociabilização, pode até não acontecer no ambiente 

social onde vive o sujeito, em seu cotidiano, mas, com toda certeza acontece dentro das 

igrejas e nos percursos dos processos, lugares santos e outros locais escolhidos para a 

prática. 

Dentro desses espaços que são reservados para culto e outras prestações de 

serviços religiosos: pagamentos de promessas, práticas penitenciais, etc. além de 

identificar o fiel e sua crença, o ex-voto materializa em sua forma a memória, as 

subjetividades, criando um ambiente de comunicação aberto a todos e visível 

principalmente aos que conseguem apreender nas formas as informações, observando e 

percebendo os sentidos e os significados implícitos em cada ação.  

Na forma do ex-voto estão os detalhes, as marcas que possibilitam o 

reconhecimento dos problemas, de identidades, das interrelações, do sentimento de 

pertença. Se os atores que atuam nessa prática não estão diariamente ligados, podem, 

contudo, se articularem em momentos determinados e assim mesmo se identificarem 

uns aos outros. Muitas vezes nem eles mesmos sabem o que estão de fato fazendo, mas 

fazem, pois em suas ações o que está envolvido é sua articulação e identificação com e 

por meio do sagrado. 

O local de atuação é a Sala dos Milagres, a síntese da crença e das visões de 

mundo que os praticantes têm e pelas quais o espaço torna-se sacralizado, sinalizando o 

esforço dos promesseiros em renovar e integrar suas vidas ao transcendente. A presença 

das imagens em um local propício a prática de agradecimento aproxima os sujeitos e 
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prepara o espaço para a ação religiosa. O ponto de encontro com o Senhor dos Passos, 

ou qualquer outro santo do Panteão Católico. 

De acordo com os relatos orais obtidos durante a festa do senhor dos Passos, 

tanto nas ruas, quanto no local de depósito, ficou evidente que nos lugares propícios às 

práticas religiosas as experiências de vida dão substancia para a religião, que por sua 

vez reorganiza a vida das pessoas. Dentro desses locais e da festa, os indivíduos se 

sentem mais próximos e passam a agir como um grupo unido por meio da fé seja no 

Senhor dos Passos, ou em outra divindade. 

Cada membro do grupo após cumprir seu dever religioso segue sua vida 

normalmente. Por isso trata-se de um grupo intermitente, se reunindo em momentos 

determinados e em locais estabelecidos pelo costume e tradição da prática ex-votiva. 

O ex-voto é o resultado estético da ação do sagrado por meio da fé. Como 

imagem e objeto simbólico é uma representação iconográfica da subjetividade do 

sujeito que ao mesmo tempo absorve e sociabiliza referências que são necessárias para 

construção de uma identidade e de sentimento de pertencimento.  

As imagens podem transmitir melhor suas mensagens e sua relação com o 

sobrenatural quando fabricadas como objetos ritualísticos, simbólicos, contudo, uma 

vez superado o problema através da graça recebida o que sobra é o objeto como 

expressão estética.  

A expressão estética é uma reserva simbólica do objeto. É o eco do sagrado, 

uma memória plástica. Um estímulo e uma resposta visual que serve para se situar e, ao 

mesmo tempo, determinar, estabelecer o papel dos sujeitos no mundo enquanto agentes 

sociais identificando-os. Citando mais uma vez Stuart Hall (2003, p. 156) quando ele 

afirma – se utilizando de Scruton: 
17

  

 

Que a condição de homem (sic) exige que o indivíduo, embora exista 
e aja como um ser autônomo, faça isso somente por que ele pode 
primeiramente identificar a si mesmo como algo mais amplo – como 
um membro de uma sociedade, grupo, classe, estado ou nação, de 
algum arranjo, ao qual ele pode até não dar um nome, mas que ele 
reconhece instintivamente como seu lar (HALL, 2003, p 156). 
 
 

                                                 
17

 Roger Vernon Scruton é um filosofo inglês, cujo trabalho é uma tentativa de compreender e defender 

as realizações da cultura ocidental. Em sua filosofia política pretende articular e defender o 

conservadorismo. Ver: WWW. Wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton, 28 de julho de 2011, às 19h:32min. 
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Objetos como os ex-votos comprovam que os sentimentos de pertencimento 

podem ser encontrados em práticas religiosas como costumes compartilhados entre 

semelhantes, seres interdependentes que se identificam em meio às associações, 

dúvidas, dramas, antagonismos encontrados dentro de si e no convívio com os outros.  

Sem os rituais fica mais difícil manter a estabilidade de uma organização 

social. Por isso, como ser social, cada sujeito deve ter a capacidade de se formar como 

um indivíduo capaz de produzir e reter informações sobre si e sobre os outros, 

acumulando experiências e criando estratégias de vida que permitam uma existência em 

grupo. 

O culto ao Senhor dos Passos – com suas performances –, e a prática do ex-

voto – como forma de agradecimento e obtenção de graça divina – são as ações típicas 

de sujeitos articulados e identificados uns aos outros dentro do campo religioso. A 

articulação propiciada pela prática do ex-voto estabelece contatos e reorienta ações, em 

que o sentimento de pertencimento surge a partir dos dramas pelos quais passam os 

sujeitos. 

A superação desses dramas permite ao sujeito reorientar sua vida e sua 

performance social a partir da crença, que passa a ser um meio identificador do 

sentimento de pertença: a devoção. Essa devoção, por sua vez, aproxima os sujeitos 

envolvidos com a prática tornando presente e visível a ação do sagrado em suas vidas e 

estabelecendo um sentimento de cumplicidade entre os agentes. 

O sentimento de pertencimento proporcionado pela prática dos ex-votos não 

é diário, ele não é manifestado o tempo todo, tem momentos específicos para se 

apresentar. Contudo, os vínculos estabelecidos são frutos da necessidade que o sujeito 

possui de conviver e associar-se e estão diretamente ligados à organização social dos 

indivíduos. 

Nesse sistema organizacional, os indivíduos se encontram e interagem em 

meio às relações diversas sem perder suas individualidades, ao mesmo tempo em que se 

fortalece um sentimento societário. Em meio a esses jogos de individualidades, 

pequenos universos de significados, os homens constroem e reconstroem suas 

estratégias e se reconhecem como sujeitos: 

 
[...] as concepções que vêem a vida social como uma série de jogos 
[...] é uma visão de que os seres humanos são mais induzidos por 
forças que submissos a regras; que as regras são do tipo que 
permitem estratégias; que as estratégias são do tipo que inspiram 
ações; e que as ações são do tipo que compensam por si mesmas – 
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pour le Sport. [...] criam pequenos universos de significados, nos 
quais algumas coisas são permitidas e outras não [...] (GEERTZ, 
1997, p. 42). 

 

Quanto mais complexa sua organização social, menos autônomos e 

independentes são os indivíduos e maiores as suas chances de enfrentar desafios e 

riscos, assim como mais diversos são os significados e maiores são as suas necessidades 

de afeição, comunicação e proteção.  

Se aceitarmos todas as premissas até agora discutidas, podemos afirmar que 

esta capacidade e necessidade de viver em grupo e de se reconhecer como membro 

desse mesmo grupo é própria dos indivíduos, e se constitui no fundamento do 

pertencimento e da compreensão do sujeito como agente social. 

Por isso, ao se notabilizarem como seres que precisam afeiçoar-se, 

comunicar-se e protegerem-se, os seres humanos passam a ter a necessidade de buscar 

soluções para os seus problemas, não só na ordem social, mas também na ordem 

espiritual, se preciso for. Os rituais servem para manter e estabelecer as bases da vida 

em sociedade, sendo o sagrado um recurso para questões e problemas considerados sem 

solução.  

A ideia de pertencimento por meio do ex-voto deve estar inscrita no 

processo cultural e religioso propriamente dito, ou seja, dentro da lógica da vida. Mas, 

para melhor representar e testemunhar as ações dos agentes, também deve estar dentro 

das condições práticas e específicas da produção cultural e material de acordo com o 

modo de organização de cada sociedade e evitando-se que a discussão resulte em um 

reducionismo religioso, possibilitando pensar o objeto naquilo que lhe é inerente e 

específico: sua forma. 

Nos ex-votos, as inter-relações sociais, as articulações, a comunicação, a 

representação e a identificação entre os sujeitos, também estão relacionados com a 

estética, com e no corpo (espaço do “eu” objetificado), pois, enquanto resultado da 

apreensão da subjetividade de um sujeito, o objeto ex-votivo se origina de uma 

produção formal e criativa que o inscreve como passível de uma análise estética, 

independente da pretenção de quem o fabricou em concebê-la como objeto artístico ou 

não. 

Os sujeitos, fazendo uso do recurso das imagens através da abundância dos 

ícones expostos, levam as representações dos corpos dos fiéis às experiências 

contemplativas, reforçando o simbólico inserido nas marcas que os identificam. Essa 
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ação, além de explicar a presença de tantas marcas que evidenciam uma identificação 

em um ambiente tido como sagrado, está revestida por uma dramatização e organização 

amplamente concernentes à estética.  

No objeto as marcas do fiel, seu testemunho e sua presença se misturam e 

passam a existir simbolicamente no âmbito da representação. Na Sala dos Milagres, ou 

em outro local escolhido, as imagens ritualísticas apresentam os fiéis, socializam 

experiências, comunicam fatos e determinam um tipo específico de pertencimento 

temporário: o dos sujeitos agraciados. 

A prática necessita da estética para criar um espetáculo de sentidos sem o 

qual a presença do sagrado se encontraria enfraquecida. A esse respeito assim se 

expressa de Debord (1997): “O espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes 

mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-se da 

visão como sentido privilegiado da pessoa humana”. 

É o espetáculo da subjetividade do fiel, uma condição para sua autonomia, 

que se sustenta em sua capacidade de apreender e superar as dificuldades. Só assim, 

esse sujeito será capaz de produzir cultura e se reconhecer dentro dessa mesma cultura. 

Assim, poderá enfrentar as incertezas da vida em sociedade, elaborando e reelaborando 

estratégias de cognição e comportamento que permitam novas competências, novos 

comportamentos engendrando consciência, razão, crença, fé, religião, tradição e arte, 

etc.  

A prática do ex-voto é um ritual de caráter relacional formado e 

transformado no interior das representações sociais, ou seja, as pessoas participam de 

um sistema simbólico aprendido e apreendido culturalmente por meio da tradição dentro 

da sociedade. E como afirma Da Matta: 

 

[...] a sociedade brasileira é relacional. Um sistema onde o básico, o 
valor fundamental é relacionar, misturar, juntar, confundir, conciliar. 
Ficar no meio, descobrir a mediação e estabelecer a gradação, incluir 
(jamais excluir). Sintetizar modelos e posições parece constituir um 
aspecto central da ideologia dominante brasileira (DA MATTA, 1987, 
p. 117). 

 

Assim sendo, como fenômeno religioso a prática ex-votiva se inscreve e se 

veicula no processo cultural por meio das inter-relações sociais, da comunicação e da 

representação, e está condicionada à produção material de um objeto que além 
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apresentar forma detêm impressões do sujeito-praticante relacionando, mediando, 

juntando ações. 

Como prática relacional o ex-votismo apresenta um padrão de personalidade 

formado a partir do acúmulo de experiências e informações coletivas, que determina o 

caráter e a subjetividade do fiel dentro dos limites do seu grupo social. Os objetos e as 

imagens, enquanto representações desse padrão de personalidade são exemplos dessas 

aquisições e exercem influência poderosa nas mentes e na ideia que as pessoas têm 

sobre elas mesmas. 

Os fiéis praticantes, ao entrarem na Sala dos Milagres repleta de santos e de 

outras imagens, sentem-se impelidos pelo olhar, buscando nessas imagens o sentido da 

crença professada. Cada forma, cada peça ex-votiva reveste o ambiente de impressões e 

personalidades. O relato oral de uma praticante explica sua presença na igreja, dentro da 

Sala dos Milagres: “Venho à Sala rezar e me sinto em família, protegida pelos santos e 

pelo Senhor dos Passos. Aqui é a casa de Deus tanto quanto na igreja de meu bairro, o 

que muda é a denominação.” 
18

 

De fato, a igreja é um ambiente que fala por si. Sua função anuncia um 

pertencimento e o lugar que ocupa dentro da organização social. Mas, um templo, 

independentemente da religião a qual está vinculado, é sempre o lugar onde o sagrado 

aproxima os indivíduos e onde os sujeitos se reconhecem e se identificam.  

Nos lugares santos os fiéis são capazes de estabelecer certos 

comportamentos mantendo e transmitindo algo de específico do grupo. Por serem 

repositórios de símbolos, esses lugares trazem consigo as memórias, as tradições, as 

subjetividades e as representações dos sujeitos, estabelecendo uma relação de afinidade 

entre os fiéis, servindo de constante evocação das práticas religiosas. 

O ambiente religioso, para além de lugar sagrado, desperta sensibilidades e 

modos diferenciados de se sentir. Contudo, nesses locais os sujeitos, por meio dos 

rituais e do uso de imagens expandem a sensibilidade e o sentimento atribuindo ao 

mundo físico um modo de representação sobrenatural. 

Para tanto, o pensamento estético do fiel se aproxima do ritual servindo 

como afirmação de que o mundo não pode ser percebido pelo homem, senão pela 

dinâmica da relação entre o mundo espiritual e o cultural.  

                                                 
18

 Depoimento oral concedido por um fiel durante a Festa do Senhor dos Passos. 04-03-2012. 
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O ex-voto com sua precisão apresenta todos os componentes teóricos que 

fazem de um “simples objeto” observado, uma potência visual que se oferece para o 

observador. Na mesma medida em que põe em ação o jogo da observação direta, da sua 

superfície e do seu interior, do aparecimento e do desaparecimento das contingências e 

idiossincrasias humanas. 

Enquanto objeto, o ex-voto torna visível o “eu” de um determinado agente 

social. Esse mesmo sujeito com seus planos, desejos e necessidades dentro do grupo que 

o acolhe – o grupo de fiéis praticantes – recria, externaliza e conforma seu “eu” dentro 

do grupo social ao qual pertence. 

 Essas funções não são apenas ritualísticas, ou religiosas, mas também 

estéticas. A grande dificuldade em se aceitar essa teoria reside no fato de se interpretar o 

ex-voto não como produção material que necessita da criatividade estética, mas sim, 

como um objeto de agradecimento oriundo de um universo estritamente religioso. 

Esse universo religioso no qual está inscrito o ex-voto, com seus rituais de 

procissão, penitência e orações muitas vezes não deixa entrever que o resultado final 

também é estético. O que estiver inserido nesse universo é visto apenas como algo 

puramente religioso. Mas a estética não é apenas domínio da imaginação artística, pois 

está presente no cotidiano do ser humano colaborando em diversas atividades. Segundo 

Francastel a arte: 

 

[...] informa atividades fundamentais. Imensos aspectos da vida atual, 
assim como do passado, manifestam-se em setores que dependem 
da Arte. [...] as artes figurativas, [...] preenchem uma função 
permanente e coercitiva que age mesmo sobre aqueles que mais as 
ignoram. As Artes servem, pelo menos tanto quanto as Literaturas, 
como instrumento aos senhores das sociedades para divulgar e impor 
crenças. A Estética penetra em cada um de nossos pensamentos e 
ações. Uma estrita ligação existe entre as mais livres e 
aparentemente mais gratuitas especulações dos artistas e a 
disposição representativa do universo que nos cerca.  A técnica 
jamais, em tempo algum, determinou isoladamente a forma de 
nossas ações; ela sempre forneceu os meios, mas não passa de uma 
virtualização ou de um processo de aplicação; como a Arte, oscila 
entre a distinção fundamental da série e do protótipo, mas, a partir do 
momento em que o técnico superior cria não só um objeto mas uma 
forma, ele age como artista, isto é, como criador não apenas de 
conceitos ou de objetos mas de esquemas de pensamento. Em 
suma, existe um pensamento plástico como existe um pensamento 
matemático ou pensamento político e é essa forma de pensamento 
que hoje foi mal estudada (FRANCASTEL, 1993, p. 3). 
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O pensamento estético existe em diversas práticas, inclusive as ritualísticas. 

Em sua natureza o ex-voto nada mais representa do que a relação do homem, agente 

social investido de subjetividades, com os processos sociais, religiosos e culturais que 

buscam uma explicação para a condição e o papel desse mesmo homem como agente 

social. 

Nesse contexto, a prática ex-votiva seria uma ação simbólica que recolocaria 

a produção de certo tipo de conhecimento no caminho recorrente
 

que liga sociedade, 

arte e espiritualidade. Mas, em que consistiria esse tipo de conhecimento? É possível 

considera-lo como algo inerente à produção de objetos e imagens que podem ultrapassar 

os limites do grupo ao qual pertencem. Segundo Didi-Huberman: 

 

A atividade de produzir imagens tem com freqüência muito a ver com 
esse tipo de escapes. Por exemplo, o universo da crença cristã 
revelou-se, na longa duração, forçado a tal exuberância dessas 
imagens ‘escapes’ que uma História específica dela terá resultado – a 
História que denominamos hoje com o vocábulo insatisfatório de 
História da Arte. [...] o modelo continua sendo, é claro, o do próprio 
Cristo que, pelo simples fato (se se pode dizer) de abandonar seu 
túmulo, suscita e conduz em sua totalidade o processo mesmo da 
crença (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 41 – 42). 

 

Sabe-se que para a construção da iconografia cristã teriam sido inventados 

todos os procedimentos necessários para fazer imaginar e pensar os objetos e as 

imagens, a maneira como esses poderiam representar um acontecimento, um dogma, ou 

um corpo. A Renascença vai reunir todas essas ideias e dotá-las com o mais alto grau de 

primor técnico, científico e estético.  

Seja como for, o homem de crença, um fiel praticante, sempre verá alguma 

outra coisa além do que vê, quando se encontra face a face com uma imagem que o 

representa. Uma grande construção simbólica, consoladora, que faz abrir seu olhar e 

seus sentidos, como se abriria a própria mente, para liberar o leque de informações de 

um mundo sobrenatural, por meio de um fazer estético e também temporal sempre 

associado ao corpo. 

O homem de crença prefere esvaziar o sentido da vida real, para enchê-lo de 

imagens corporais sublimes, feitos para unir, confortar e informar – ou seja, fixar – as 

memórias, os temores, os desejos. 

É interessante ressaltar como esse esvaziamento está presente no grupo de 

praticantes do ex-votismo. Uma comunidade temporária que dispõe de um significativo 

grau de preservação da tradição e da religiosidade, além de grande capacidade de 
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reproduções desses mesmos aspectos. Mesmo que por um período determinado tudo 

parece auxiliar e contribuir para a união do grupo e o fortalecimento de sentimentos 

articuladores de relações.  

A prática do ex-voto articula a construção de um pertencimento por ser 

justamente um objeto comunicador de problemas que ocorrem dentro de um contexto 

histórico. Trata-se de um objeto, que permanecendo no tempo presente de uma 

experiência do visível, representa um sujeito e se oferece à visão de todos os outros 

agentes nesse mesmo presente. 

Contudo, a ação do sujeito não limitará a mensagem de um ex-voto a um 

tempo determinado, pois, como um testemunho, esse objeto é uma mensagem que 

perpetuará enquanto aquilo que é comunicado continuar pertencendo ao cotidiano de 

um grupo e ainda surtir efeito. 

Isso deixa claro que a prática do ex-voto, com seu princípio do 

pertencimento, é sem dúvida uma forma de resolver conflitos, um diálogo entre 

semelhança e estranhamento, afastamento e aproximação, ordem e desordem. 

Por isso, como objetos de agradecimento os ex-votos possibilitam uma 

interlocução entre os indivíduos e estabelecem uma comunicação com base na 

afetividade, na cumplicidade, nos dramas e na possibilidade dos sujeitos – ao 

desempenharem suas ações –, se influenciarem psicologicamente e culturalmente no uso 

dos rituais, do testemunho, da fé. 

Trata-se da superação das crises e conflitos pessoais.  Sobre isso Geertz 

afirma que: 

 

À medida em que o conflito transforma-se em crise, e em um rápido 
fluir de emoções intensificadas, onde indivíduos sentem-se ao mesmo 
tempo envolvidos por um sentimento comum e livres de suas amarras 
sociais, formas rituais de autoridade – litigação, feudo, sacrifício, 
orações – são invocadas para conter a crise e transformá-la 
novamente em ordem (GEERTZ, 1997, p. 46). 

 

O poder de resolver as crises e os conflitos pessoais, que aqui é atribuído ao 

ex-voto emana do sobrenatural, mas quem realmente insere esse poder no mundo 

visível, quem o torna uma realidade é o próprio sujeito. São os sujeitos que invocam 

esse poder e que buscam, consciente ou inconscientemente, a ordem. Isso determina 

relações que justificam e envolvem a presença de objetos e imagens na vida dos 

homens. Segundo Didi-Huberman: 
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Há sujeitos que são os únicos a conferir aos objetos minimalistas uma 
garantia de existência e de eficácia. [...] trata-se aqui da relação entre 
o objeto e seu lugar, mas, como o lugar obriga o encontro de objetos 
e de sujeitos, essa relação pode igualmente caracterizar uma 
dialética intersubjetiva (Didi-Huberman, 1998, p. 66). 

 

 

O diálogo com ex-voto é a busca da ordem diante da desordem, um 

estranhamento, uma diferença, que nos faz vislumbrar a possibilidade de, através de um 

conhecimento menos objetivo e um pouco mais abstrato, chegar a uma compreensão das 

diferenças do outro e de si.  

Uma espécie de crença que fixa seus termos ao persuadir os sujeitos na 

busca por uma resolução sobrenatural para seus problemas. Um sobrenatural 

objetificado que pode ser observado esteticamente, pois é a memória do acontecido 

sujeitado à forma. Necessidade dos sentidos, da representação de nós mesmos, da nossa 

condição humana e da nossa personalidade. 

O pertencimento temporário através do ex-voto é a condição subjetiva que 

une distintos indivíduos por um período de tempo determinado. Os indivíduos 

envolvidos na prática do ex-voto pensam em si (muitas vezes sem ter a noção) como 

membros de um grupo no qual os símbolos expressam valores, medos e aspirações. Um 

sentimento que é inerente aos fiéis, pois todos de alguma forma se encontram e se 

comunicam em um mesmo espaço e/ou lugar praticando sua crença e agradecendo pela 

graça recebida. 

Através da cultura do agradecimento é possível preservar o sentimento de 

pertencimento e comunicação próprios do ser humano, pois, a prática de confeccionar 

um objeto como forma de agradecer está diretamente relacionada com questões como: 

quem eu sou, para onde irei, como posso me expressar, qual meu papel na vida, o que 

me aproxima dos outros. 

Na mesma perspectiva, interpretando o que observa Valle
19

, o sentimento de 

pertença pode ser algo como os costumes, práticas sociais, normas, valores, laços que 

prendem o sujeito a um determinado modo de ser, aos comportamentos e estilos de um 

grupo ou comunidade da qual ele seja membro, fazendo com que esse sujeito se veja 

plenamente atuante em seu meio social. 

                                                 
19 VALLE, Edênio. Conversão: da noção teórica ao instrumento de pesquisa. Revista Eletrônica de 

Estudos da Religião – REVER. Disponível no site: http://www.puc.br/rever/rv2_2002/t_valle,htm. 

Acesso em: 20 de abril de 2012, às 23h: 40 min. 

 

http://www.puc.br/rever/rv2_2002/t_valle,htm
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Para que isso aconteça é necessário que o objeto esteja próximo do ideário 

da comunidade a qual pertence, tanto em sua forma, quanto no conteúdo comunicado. 

Um exercício de observação que exige que se tenha algo em comum que identifique o 

objeto e que possa ser apreendido pelos indivíduos membros do grupo social.  

De fato, são as imanências, as tradições, os dramas, a crença e a fé, que 

regem o diálogo com esse tipo de prática. O ex-voto é uma presença na vida do 

praticante. Presença que o liga a outras presenças (outras pessoas) compartilhando 

sentimentos, relações, situações que acabam por revelar a capacidade de dar sentido à 

vida através de objetos criados para esse fim. 

Tal presença é uma esfera da estética, um espaço para a criatividade que 

reintroduz o sujeito no interior do seu grupo. O dom e a graça, uma virtude figural 

estética, representacional, comunicacional, simbólica e religiosa; uma representação do 

“eu” do sujeito-praticante; uma experiência estética, tanto quanto metafísica. 

Segundo Chartier (1990, p. 17), e também com base nos dados coletados nas 

entrevistas e a pesquisa de campos durante festa do Senhor dos Passos, foi possível 

verificar que a identidade do fiel encontra-se plasmada, construída e atribuída na relação 

uns com os outros, mas também movida por interesses, sejam eles sociais, políticos, 

religiosos, médicos ou econômicos. 

Motivados por alcançar graças, os devotos do Senhor dos Passos formam um 

corpo onde as possíveis diferenças de papel e de identificação social são sublimados 

dando livre acesso à transitoriedade. Maria Bernadete Ramos Flores e Emerson Cesar 

de Campos enfatizam tal pensamento, ao descreverem que: 

 

[...] as identidades, sempre transitórias, são politicamente atribuídas e 
politicamente mantidas, e se transformam politicamente; a identidade 
pode ser esquecida, abandonada, perdida ou inventada, construída. 
Sendo assim, o processo de criação de identidade é um processo de 
criação de imagem, dentro dos propósitos que se abrem em sua 
própria contemporaneidade (FLORES, 2007, p. 27). 

 
 

Os devotos do Senhor dos Passos trazem ao lugar de culto sua bagagem 

simbólica cultural e religiosa, que é quase de imediato resignificada dentro do ambiente 

onde se encontram. Tornam-se sujeitos pluralizados, reorganizados e relativizados por 

um sentimento de devoção que possibilita um tipo de pertencimento que mesmo sendo 

temporário, pode vir a ser permanente. Em ambos os casos, plenamente sustentado na fé 

e na prática religiosa dentro de um ambiente inclusivo. 
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Os devotos percebem que na relação com o sagrado na figura do Senhor dos 

Passos e/ou por meio de outras divindades é possível conviver e se relacionar. O que os 

atores deixam entrever quando entrevistados é que eles afirmam sua identidade em meio 

à transformação do papel social. Eles passam de sujeitos sociais condicionados pela 

realidade em que vivem a sujeitos agraciados por Deus, mas ainda assim condicionados 

ao seu contexto de fé e crença. 

Esse sentimento de pertencimento pode ser percebido na forma como os 

agentes se relacionam e desenvolvem suas atividades de produção e manutenção das 

tradições que fazem parte do imaginário social do grupo. O significado desse 

sentimento é dado consciente e/ou inconscientemente pelos próprios praticantes no 

decorrer das suas relações sociais. Quando a característica desse grupo é sentida como 

sendo comum a todos os membros, surge então o sentimento de pertencimento, ou seja, 

uma comunidade de sentidos. 

O fiel se ver em dificuldade e como devoto imbuído pela fé, ele está ciente 

de suas fragilidades, mas reconhece no sagrado uma alternativa para resolver seus 

problemas, então ele renasce nessa mesma dificuldade e eterniza – no ex-voto – para si 

e para os outros a visão da graça recebida. 

A presença que há no ex-voto é um domínio da consciência, o “eu” que se 

tornou o “nós”, não somente como objeto de contemplação e adoração, nem como 

forma absoluta do ser, mas como uma determinação da relação entre o praticante, seus 

iguais, o sagrado e o mundo que o cerca. 

Na comunidade temporária de devotos reunidos na Festa do Senhor dos 

Passos, o sentimento de pertencimento preserva maneiras de pensar em uma crença que 

seja substancialmente eficiente para envolver e agrupar as pessoas entorno de uma 

unidade.   

Para compreender o significado desta unidade, é necessário entender as 

representações e práticas que substanciam os discursos com os quais os sujeitos 

envolvidos se identificam, mesmo que temporariamente. Esses discursos são 

substanciados pela experiência religiosa, que contribui para o surgimento e a 

organização de uma vida social estruturada por comportamentos coletivos. 

Tais comportamentos estabelecem processos de relações sociais e de 

articulações que possibilitam a construção de uma significativa rede de relações sociais 

e religiosas que de fato contribui para o desenvolvimento e fortalecimento de um 

sentimento de associação. 
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Os próprios recursos e conhecimentos utilizados nas festividades religiosas 

como a do Senhor dos Passos, como a fabricação e o depósito de objetos, os cânticos, as 

vestimentas, as orações, as penitências, etc. são repassados as gerações futuras como 

forma de garantir a continuidade da tradição. 

A maior fonte de resistência da comunidade temporária dos praticantes do 

ex-votismo encontra-se justamente na crença. O legado da prática do ex-voto fortaleceu-

se e se tornou uma fonte de união/coesão dos sujeitos que dela tomam parte seja como 

fiel praticante, ou como observador. É a constatação de que os aspectos mais 

importantes para compreensão do sentimento de pertença existente no culto ao Senhor 

dos Passos e na prática ex-votiva se refere ao destino e passado compartilhados, à 

memória e à história em comum, uma vez que esses fatores reforçam os sentimentos de 

afetividade entre as pessoas. 

Por isso a religiosidade assume no cotidiano dessa comunidade intermitente 

um papel central, de tal modo que influencia suas atitudes, suas atividades, reforçando 

ainda mais o sentimento de pertença temporária. A participação e o compromisso dos 

fiéis nas cerimônias religiosas, tanto na festa em homenagem à divindade, quanto nos 

eventos que acontecem durante essa festa são reflexo dessa constatação. 

Quanto ao ex-voto, sua significação só é possível se for conservado nesse 

objeto a marca do elemento passado e do ideário de todos que participam da prática e 

professam a mesma fé. 

A presença no ex-voto é o simulacro da fé, a superação das dificuldades. O 

sentimento de pertencimento que esse objeto origina está ligado à condição humana na 

sociedade contemporânea, fragmentada, individualizada, onde inexplicavelmente as 

imagens resistem e não deixam desaparecer tão facilmente a cumplicidade. 

O estudo e a observação de objetos e imagens devocionais não estão restritos 

a uma crença, pois, como produção material também faz parte da estética. Contudo, 

aquilo que possui elementos estéticos só é reconhecido após ser aceito como tal. Então, 

o elemento estético subjacente ao ex-voto é uma construção cultural que depende de 

uma inserção. 
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4. ELEMENTOS ESTÉTICOS SUBJACENTES NO EX-VOTO 

 

A performance religiosa dos agentes, fiéis praticantes do ex-votismo, durante 

a festa do Senhor dos Passos é de tal forma influenciada pela crença e pela devoção, que 

suas ações e práticas, além de reforçarem um sentimento de pertença – mesmo que 

temporário –, contribui também para a representação dos dramas e da graça de forma 

material expressiva e estética. 

Todos os sujeitos envolvidos nas procissões se dirigem a Igreja do Carmo. 

As peças são depositadas dentro da igreja, na Sala dos Milagres, onde ganham sentido e 

significado. Presenças sentidas tanto espiritualmente, quanto visualmente como um tipo 

de produção estética não planejada. 

A fotografia abaixo apresenta dois ex-votos. Cabeças esculpidas em gesso 

que se encontram dentro da Sala dos Milagres, mas que poderiam ser facilmente 

confundidas com obras de arte, caso fossem observadas em outro ambiente. Como isso 

é possível? 

 

Fotografia nº 11 – Imagem da reprodução de cabeças de manequins feitas em gesso.  

 

Foto: Rodrigo Reis Leite. 

 



63 

 

De fato, a presença de elementos estéticos encontrados nos ex-votos, sua 

comprovação e conceituação só é possível se for percebida em meio à marca do 

elemento passado (os dramas e necessidades) e do ideário do fiel que professa sua fé e 

sua crença. Trata-se de uma subjacência presente no objeto como uma manifestação 

quase sempre inconsciente de uma criatividade esquecida e superada pelo simulacro da 

fé, mas paradoxalmente libertada pela intervenção do sagrado na vida das pessoas como 

comprovação da superação das dificuldades passadas pelos sujeitos. 

Ao mesmo tempo em que a função religiosa do ex-voto determina seu 

sentido e significado, ela também permite que seja observada a presença da estética, 

pois para que seja manifestada a eficácia do sagrado é necessário um testemunho formal 

e material. 

Em meio as peregrinações a necessidade de agradecer e testemunhar a graça 

recebida por intervenção divina suscita uma produção material que resulta na concepção 

de um objeto criado para uma forma única de contemplação: a religiosa. Contudo, 

quando o objeto muda de ambiente, ou quando é apreendido com outro olhar que não 

seja o religioso seu sentido pode mudar.  

Mesmo assim, os objetos e as imagens resistem e não deixam desaparecer a 

cumplicidade entre os indivíduos. Quando se estuda e analisa artefatos recorre-se 

sempre a estética, contudo, como foi dito anteriormente: aquilo que contem elementos 

estéticos só é reconhecido após ser aceito como tal.  

Acompanhando muitos fiéis depositarem seus objetos ex-votos, ficou 

perceptível que os elementos estéticos subjacentes ao ex-voto são uma construção 

cultural que depende de uma inscrição. O fiel não dá conta dessa questão. Para ele, 

pouco importa saber se o objeto permite ser observado esteticamente, pois, sua missão é 

religiosa. 

A inscrição está por trás das perspectivas até agora apresentadas: o 

pertencimento e a comunicação. 

Esses elementos são aqui reconhecidos como características formais e 

culturais que contribuem para que o objeto apresente uma concepção estilística ingênua 

e incidental. Ingênua por não ser comprometida com nenhuma escola ou função estética. 

Incidental por não acontecer de forma premeditada.         

Por isso, não se trata de um artefato artístico, mas de uma prática religiosa 

em que é possível perceber a importância da estética para que a prática exista. Sem 

perder de vista que esses artefatos não foram concebidos para serem obras de arte, 
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porém, acreditando que os elementos que constituem esses objetos permitem que eles 

participem de mais de um grupo ou classe de objetos. 

Vendo o fiel em sua ação é impossível não lembrar que a produção de 

imagens ao longo da história foi influenciada por vários fatores e utilizada de diversas 

formas, em diversos períodos, como forma de “propaganda” para transmitir 

informações, exprimir emoções, afirmar devoções e visões de mundo. 

Como objeto o ex-voto tem uma existência formal própria, que se dá a 

observação consciente como qualquer outra coisa e que mantém relações externas não 

só com o sagrado, mas com todas as outras consciências. 

Dentro da “Sala dos Milagres” estamos diante de uma forma de 

manifestação imagética cujo fim ao qual se destina é mais importante do que seus 

aspectos formais e materiais. Tais aspectos, por sua vez, acabam se perdendo em meio 

às apreensões tradicionais do objeto. 

Se examinarmos ou separarmos um objeto da sua função tradicional, será 

possível vislumbrar sua existência como produção estética. Para isso é necessário que 

não se confunda a imagem, enquanto objeto, com a graça, enquanto presença imaterial 

da ação do sagrado. O reconhecimento da imagem feito dessa maneira é um dado do 

senso religioso e popular. 

O exercício de apreender e interpretar essas aparências se aproxima muito do 

que propôs Peter Burke (1989, p. 55), quando denominou de "contexto social" da 

imagem, ou seja, as circunstâncias nas quais ela foi concebida e encomendada, bem 

como, o contexto social e material no qual ela exista, ou do local onde se desejava exibi-

la. Em outras palavras, observar o objeto, sua função, as formas de produção 

entendendo sua circulação, articulação e estados emocionais no ambiente no qual a 

imagem habita e como ela é compreendida e/ou inserida dentro do campo plástico-

visual, ou, como no caso do presente objeto, dentro do campo religioso. 

Nas fotografias 12 e 13 pode ser observado um exemplo de inserção de um 

objeto comum, porém, esteticamente inserido no contexto religioso, uma representação 

de um livro feito em madeira. Mas não se trata de qualquer livro. Esse objeto tem uma 

carga simbólica muito forte, pois apresenta uma interpretação estilizada de outro 

artefato. Trata-se de uma representação criativa de um objeto que é simbolicamente 

retirado de sua função inicial para uma nova atribuição social. 
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Fotografias nº 12 – 13 – Imagem da representação de um livro feito em madeira. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite. 

 

 

 

De fato é um livro, mas não um livro de verdade, pois, o que doravante se 

observa é a sua representação esteticamente elaborada. O fiel por algum motivo preferiu 

estilizar a ideia que ele tinha, ou ainda tem, do que seja um livro. Em sua inscrição está 

o agradecimento da graça: “este livro foi doado como ex-voto para agradecer ao Senhor 

dos Passos o fato de ter aprendido a ler depois de adulto.” Um testemunho de uma graça 

que comunica um estado posterior à ação do sagrado. 

Mas porque não utilizar um livro de verdade? Seja por considerar 

desnecessário, seja por preferir uma representação estética mais condizente com seus 

sentimentos, o fato, é que o fiel concedeu a graça recebida por ele a importância que 

achou necessária. Um livro de papel não resistiria muito à ação do tempo, ou mesmo 

seria uma forma um tanto quanto direta ou indigna do mérito recebido. Para esse fiel, 

sua conquista ultrapassou os limites formais de um livro comum, o que resultou em 

outra forma de apreensão e contemplação do objeto.  

A importância que o agente dá a graça recebida está concomitantemente 

relacionada às dificuldades pelas quais ele passou antes de receber essa graça. O fiel 

está imbuído de crença, sua fé deu resultado, portanto, seu contentamento ultrapassa os 

limites da sua realidade. Seu santo de proteção o atendeu, o socorreu no momento de 
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aflição e dificuldade. Sendo assim, sua crença está verdadeiramente confirmada e deve 

ser testemunhada da melhor maneira possível.  

Conversando com os fiéis foi possível perceber que muitos deles desejam 

que seu testemunho seja visto por todos e por muito tempo, pois assim, sempre que eles 

retornarem ao local da prática poderão referenciar o seu santo de devoção diante do seu 

objeto. Ao mesmo tempo em que lembram que graças a intervenção divina foi possível 

superar todas as dificuldades. 

Mas uma coisa, porém, é apreender um objeto como imagem, outra é formar 

pensamentos sobre a natureza dessas imagens em geral. Isso não é feito pelo fiel 

comum, pois esse sujeito não está interessado nesse tipo de reflexão estética, pois sua 

experiência apesar de também ser reflexiva, está submetida a sua espiritualidade. Sua 

reflexão está ligada a função religiosa, que no caso dos ex-votos sempre vem primeiro. 

Muitos fiéis têm a noção do valor estético de algumas peças confeccionadas, 

a partir da interpretação de algumas ações: o cuidado na confecção, o tipo e a qualidade 

do material utilizado, está claro que mesmo inconscientemente o autor do ex-voto 

realiza uma ação estética. Também ficou perceptível que nem sempre essa realização é 

inconsciente e sim algo secundário as suas intenções. 

A dificuldade reside no fato de que o objeto e a graça são em realidade uma 

única e mesma imagem com dois planos diferentes de existência: um plano espiritual e 

outro estético. Assim que o espiritual é sublimado e desviado da contemplação do 

objeto enquanto tal, o que sobra é a imagem pura que afirma uma identidade e uma 

existência. 

No caso do ex-voto apresentado por meio das fotografias 12 e 13, o objeto 

ritualístico usado como agradecimento poderia ser um livro de verdade, contudo, o fiel 

preferiu estilizar a forma, transmutá-la, recodificá-la, retirá-la da sua condição inicial 

para sustentar sua ideia não sobre o que é um livro, mas, sobre a importância que para 

ele tem a graça de aprender a ler depois de adulto. 

Um livro de verdade seria algo muito comum e não representaria, tampouco 

testemunharia a graça em toda sua importância e dimensão. Por isso, o uso por parte do 

agente, de elementos estéticos que ampliam e elevam no objeto seu valor emocional e 

ritualístico, estendendo também a forma de contemplação do ex-voto e determinando 

um duplo sentido: o religioso (tradicional) e o estético (código, subjacência). 

Dessa forma o ex-voto tem fora da consciência religiosa, uma existência 

como objeto. Mas os fiéis em sua grande maioria não conseguem separar, ou mesmo 
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distinguir a experiência espiritual da ação estética espontânea. Esses agentes realmente 

não se dão conta de que se observassem seus ex-votos como criações estáticas, 

poderiam distingui-los de outros objetos que fazem parte do campo religioso. Contudo, 

caso os fiéis fizessem essa distinção eles poderiam dessa forma, ver desaparecer o 

caráter sagrado do objeto. 

 Nos lugares utilizados para a prática do ex-votismo o praticante se depara 

com objetos criados e oferecidos por outros fiéis. Interrogando-se sobre as formas como 

são representadas essas oferendas votivas, o sujeito se encontra diante de um desafio: a 

apreensão de um sistema simbólico codificado. Um sistema dependente de um tipo de 

comunicação que se inscreve e se veicula por meio de um objeto cujo silêncio e inércia 

escondem estados de espíritos variados. 

Nesse jogo de emoções surge um padrão de personalidade formado a partir 

do acúmulo de informações e aquisições coletivas, que constrói o caráter, determina as 

subjetividades dos sujeitos dentro dos limites do seu universo cultural. Os objetos e as 

imagens que emergem desse espetáculo são representações dessas aquisições e eles 

exercem influência poderosa na vida e nas mentes das pessoas. Isso contribui para a 

formação de instituições culturais, símbolos e sentimentos.  

Os ex-votos colocam o sujeito em contato direto com elementos de uma 

prática religiosa que suscita o contato com o sagrado por meio de uma produção 

material dentro de um contexto cultural e social específico. Uma prática silenciosa, pois 

nem sempre deixa entrever as identidades dos agentes, que dela tomam parte com seus 

problemas e expectativas. 

Mas, estar dentro de um mundo onde predomina o silêncio é uma condição 

para o reconhecimento das subjacências dos ex-votos. Nesse caso, é preciso retirar 

informações do contexto no qual estão inseridos os objetos que culturalmente são 

percebidos e utilizados para uma determinada função, mas, quando apreendidos em 

outro contexto podem ter o seu significado modificado.   

No caso da figura 14 – um pilão de madeira – o fiel esclarece os fatos 

colocando uma inscrição na qual ele agradece a graça recebida. Independente de qual 

seja essa graça, o que faz o agente é retirar um objeto da sua função original 

reintroduzindo-o em outra. 
20

 

 

 

                                                 
20

 Não foi possível verificar o conteúdo devida a má conservação do texto. 
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Fotografia nº 14 – Imagem de pilão de madeira. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite. 

 

Quando e como um objeto como o da fotografia 14 é resignificado e passa a 

ser um ex-voto? Nem sempre é possível estabelecer conceitos ou obter informações 

quando esses objetos se encontram influenciados e condicionados por um universo 

restrito as subjetividades do agente. No entanto, um mesmo objeto pode significar 

muitas coisas, ou muitas coisas podem ser representadas por um mesmo objeto. Esse é o 

caso dos ex-votos compostos a partir de objetos resignificados, ou que representam 

partes do corpo humano. 

Na fotografia nº 15 observam-se membros humanos confeccionados em 

gesso. Em São Cristóvão esses exemplares de ex-votos são muito comuns. Ao 

representar parte do corpo o fiel sinaliza diretamente onde está o problema que o afligia. 

Uma fotografia, ou mesmo um carta cumpririam essa missão, contudo, a preferência 

pela representação escultórica de uma parte do corpo informa sobre doenças específicas 

e consideradas incuráveis pelos médicos. 



69 

 

Esse tipo de ex-voto funciona como uma projeção do corpo do fiel, que ao 

substituir o seu membro original por uma escultura, acaba criando um simulacro que 

apreende e afasta a doença do sujeito. Ver fotografia abaixo: 

 

Fotografia nº 15 – Imagem de uma cabeça esculpida em gesso. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite.  

 

 

Esses objetos pertencem ou tem relevância e influência na e para a vida do 

fiel. Nesse contexto, observamos um sistema simbólico consequente da percepção 

humana de mundo, que no caso dos ex-votos, é de ordem estritamente religiosa e 

cultural. Seus limites são bem determinados, muito embora, muitas vezes esses limites 

possam ser superados. Esse poder de superar limites formais é inerente ao objeto ex-

votivo criado a partir de elementos estéticos, sendo uma das suas subjacências.  

Observando as ressignificações, ou reutilizações, é possível constatar a 

presença de objetos pertencentes a outras classes ou grupos, que tem outras 

funcionalidades e que, no entanto, dentro da prática ritualística ex-votiva assumem o 

papel de testemunho e agradecimento.  

A fotografia 16 mostra um exemplo de ressignificação: 
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Fotografia nº 16 – Imagem de uma cabeça entalhada em madeira, na qual se ver a 

representação dos olhos do fiel feitos (improvisados) com bolas de gude.   

 

Foto: Rodrigo Reis Leite. 

 

O que se observa é a relação feita por um fiel, que preferiu da ênfase aos 

olhos da cabeça. Talvez o problema desse agente estivesse na cabeça em si, mas nos 

olhos. Essa relação não seria possível, se o agente não tivesse em mente a forma e as 

características dos olhos humanos, se não tivesse aprendido e reproduzido essa 

experiência. Mais uma vez é observada uma solução estética para uma forma de 

representação ex-votiva. 

Quando se depara com os objetos pertencentes a outros fiéis, o agente-

praticante estabelece relações e ausculta como deverá proceder na fabricação do seu 

próprio objeto de agradecimento. Ele é influenciado pelas produções anteriores, pelo 

contexto social do seu grupo e muitas vezes essa influência estabelece uma forma de 

proceder, um modo de agir, que culmina no aparecimento de uma estética que não 

precisa ser consciente para se inserir na tradição.  

O caminho inverso também pode ser feito. Um artefato criado 

exclusivamente para ser um ex-voto, a depender do contexto onde se encontre esse 

objeto e a partir do material utilizado para sua fabricação, do modo como foi criado, da 
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técnica e da maneira como o autor se representa, poderá ultrapassar os limites impostos 

pela sua tradição. 

Quando um fiel, ou mesmo qualquer outro agente, consegue fazer essa 

distinção ele acaba percebendo que rigorosamente o ex-voto é um objeto com dois 

planos contemplativos diferentes, ou dois planos de existências opostos, mas ao mesmo 

tempo complementares. 

De fato os ex-votos são objetos que pertencem a um contexto social e 

cultural que limita sua prática a uma percepção de mundo tradicional, popular e 

religiosa. Contudo, a depender da forma como esse objeto seja apreendido sua inserção 

no contexto sociocultural poderá ser alterada e ele poderá ultrapassar a fronteira que o 

limita a sua função tradicional. Isso é muito plausível quando se trata de objetos 

comunicadores de um estado psicológico e espiritual que suscita uma ação muito 

particular. 

Através dos ex-voto o que se comunica são as experiências do sujeito. O 

meio de comunicação é o próprio objeto, uma concepção estética confirmada e 

determinada pela ideia de que “a classe de objetos artísticos está incluída na classe de 

objetos estéticos, mas esta inclui mais do que apenas objetos artísticos” (EATON apud 

KIVY, 2008, p. 85). Significa dizer que um mesmo objeto pode conter em sua forma e 

em sua estrutura as condições necessárias para transitar e/ou serem apreendidos em mais 

de uma classe de objetos.  

Alguns fiéis aceitam que muitos objetos ex-votivos sejam apreendidos como 

obras de arte. Pinturas, esculturas, gravuras, são apreendidas como obras de arte desde o 

primeiro instante da sua concepção. Assim como outros objetos são percebidos e 

concebidos com sentido e função diferentes. Contudo, quase todo objeto pode ser visto 

“com olhos estéticos, mas somente algumas dessas coisas podem ser consideradas 

artísticas” (EATON apud KIVY, 2008, p. 85). 

Essa forma de apreensão dos ex-votos suscita uma apreciação do real sentido 

desse objeto dentro da cultura em que este habita. Algo como perguntar qual é o seu real 

significado, o que os agentes desejam expressar com esses objetos e para o que eles 

servem. Uma discussão muito próxima das piscadelas e das incursões aos carneiros de 

Clifford Geertz. Uma relação direta entre cultura e agência.  

Sobre essas questões Geertz (2008, p. 8) informa que “o que devemos 

indagar é qual sua importância: o que está sendo transmitido com a sua ocorrência e 
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através de sua agência, seja ela um ridículo ou um desafio, uma ironia ou uma zanga, 

um deboche ou um orgulho”. 

Assim como um gesto ou uma ação praticada por uma pessoa pode conter 

diversos significados, os objetos criados com uma intenção que suscita uma 

determinada função podem ocultar outros sentidos. A dificuldade de interpretação 

reside no fato de que a função dada a um objeto é um juízo de valor sobre o que ele é, 

ou não é, para o que serve e o que ele representa dentro de uma determinada cultura. 

No caso de um ex-voto, aprendê-lo como objeto resultante de uma ação 

estética é algo semelhante a esquecer da causa, da função e do significado que esse 

objeto detém. Mas não se trata de querer retirar do ex-voto seu significado original, 

tampouco abstraí-lo do campo religioso, mas sim, de entender que um mesmo objeto – 

independente de ser um ex-voto – pode oferecer diversas interpretações e formas de 

pensamento sem que para isso ele tenha de perder seu conteúdo primário. 

Isso é possível, pois, o ex-voto oferece em sua precisão formal, todos os 

componentes teóricos que fazem de um “simples objeto” observado, uma potência 

visual que se oferece para o observador como um tipo particular de criação na qual se 

utiliza elementos estéticos. A identificação desses elementos (subjacências) em objetos 

que representam um membro do corpo humano, um livro, um pilão, significa a 

apreensão do contexto social e o estado emocional no qual um indivíduo se encontra. 

Um objeto que precise de elementos estéticos para ser criado é uma criação estética, 

mesmo que informal e inconsciente.  

Um pé feito de parafina, no qual aparece uma inscrição de agradecimento 

com a qual o fiel informa sobre si, sua situação, seu estado emocional. 

A inscrição explica as causas, enquanto o objeto representa ao mesmo tempo 

a doença e a cura por intermédio da graça. Um objeto assim não participa, ao menos não 

deve participar de uma única classe de objetos. A apreensão dos seus elementos – 

representação escultórica de um membro unida a uma inscrição – extrapola sua 

condição de ex-voto e sua função religiosa. 

A ação estética se confunde, ou se esconde por trás da presença de uma ação 

religiosa. O subjacente é essa ação escondida na forma, no material e no modo como o 

objeto foi feito. 

O que confunde ou esconde a presença dessa ação é a interpretação e o 

contexto no qual o objeto é contemplado: testemunho e agradecimento pela superação 

de um problema por intermédio da graça. 
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Nessa representação de um pé humano o fiel põe em ação o jogo do 

elemento estético subjacente. Seja em sua superfície (a imagem), ou em seu interior 

(caráter simbólico do objeto), o que o fiel comunica é aparecimento e o 

desaparecimento de uma crise, um drama e a superação desse mesmo drama. O que é 

possível observar nesse objeto é a subjetividade do sujeito no interior do seu grupo 

social.  

 

Fotografia nº 17 – Imagem da escultura de um pé feita com parafina acompanhada por uma 

inscrição. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite.  
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Essas funções são ritualísticas e religiosas, mas também são profundamente 

estéticas. Estéticas porque necessitam de uma representação plástica para transmitirem 

uma ideia. São estéticas porque resultam de um procedimento técnico, elaborado e 

pensado anteriormente. Isso não quer dizer que a técnica determine tudo, contudo, onde 

há um procedimento estabelecido, há uma produção consciente.  

São nas performances de cada indivíduo que se observam as contingências 

humanas, os alicerces para o sentimento de pertencimento, da ligação com o sagrado. 

Quando artefatos como os ex-votos comunicam por meio do seu testemunho, o drama e 

o êxtase de um indivíduo, o fiel pode manifestar sua crença e comunicar sua graça: 

“agradeço ao Senhor dos passos pela graça de mim restituir a saúde.” 
21

 Ou mesmo, 

reafirmar seu compromisso devocional com as divindades. 

Essa comunicação e esse testemunho quando não são realizados por meio da 

escrita, são realizados por meio de objetos. Uma ação estética, dentro do contexto de 

uma relação direta entre criatividade e emoção. A cultura e o corpo como representação 

do sujeito. Essa representação se dá no objeto, no qual o sistema simbólico está 

condicionado a uma ação que recoloca a produção de certo tipo de conhecimento no 

caminho que liga sociedade, arte e espiritualidade. 

Tudo isso deve ser considerado como algo inerente à produção de objetos e 

imagens, levando-se em conta que um objeto e uma imagem apresentarão sempre o 

significado que o seu fabricante, os agentes e a sociedade como um todo atribuírem, 

dentro de um contexto social e cultural. Contudo, independente do que esses agentes 

acreditam que estão fazendo, o objeto criado sempre poderá ultrapassar os limites 

impostos a eles pela sua tradição. 

De fato, em se tratando de religiosidade a iconografia cristã e a estética 

teriam inventado todos os procedimentos necessários para fazer imaginar e determinar, 

justamente, a maneira como um objeto pode representar alguma coisa, ou como ele 

mesmo pode ser apresentado. Contudo, um sujeito que observa determinado objeto é 

influenciado por seus sentimentos, suas crenças e sempre verá alguma outra coisa além 

do que vê. No caso do fiel quando esse se encontra face to face com uma imagem que o 

representa publicamente seu sentimento e sua crença são mais influenciadores do que 

questões estéticas.  

                                                 
21

 Inscrição encontrada na “Sala dos Milagres” em São Cristóvão. 
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Quando em contato com os fiéis, ficou claramente constatado que esses 

agentes não intuem sobre representação, forma ou estética, pois eles não estão 

interessados em questões como essas. O que esses fiéis – enquanto agentes – veem 

quando estão de frente a um ex-voto é a sua função libertadora e auspiciosa que 

estabelece uma conexão entre o mundo real em conexão com o sobrenatural. E mesmo 

com relação a isso os fiéis não parecem estar bem seguros. 

Esses agentes não sentem que suas ações tenham resultados estéticos, pois 

para eles o primordial é a sua crença. O que ele julga representar com sua fé, sua 

devoção é o testemunho da ação do sagrado em sua vida para que outros possam saber e 

tomar como exemplo. 

Mas é impossível não se sensibilizar com a forma de alguns objetos como o 

da figura nº 18 e 19. Não basta representar um coração e a provável cura de um 

problema cardíaco. O fiel deseja muito mais. Ele quer unir-se a divindade, e para isso 

representa seu coração com uma cruz como um símbolo de união entre o agente e essa 

divindade.  

 

Fotografia nº 18 e 19 – Imagens de um coração com uma cruz (possível representação do 

coração do Pantocrator) feito em madeira. 

  
Foto: Rodrigo Reis leite. 
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O fiel raramente se preocupa com questões formais, ou mesmo, se quer 

pensa empiricamente no que ele está fazendo quando cria seu ex-voto, simplesmente o 

faz por ser um homem de crença e por estar comprometido com o santo de sua devoção. 

Contudo, a emoção e a importância da graça recebida quase sempre impulsionam o fiel 

a elaborar seu ex-voto com mais criatividade.  

Durante o ritual de depósito em cumprimento da prática ex-votiva, o que 

interessa ao fiel é esvaziar o sentido da vida real, para enchê-lo de imagens sublimes, 

feitas para unir, confortar e informar – fixando – sobre suas memórias, seus temores e 

suas emoções. 

Para esse agente o que importa é agradecer e manter contato com o sagrado. 

Um estado emocional é simbolizado pelo ex-voto. Outra inscrição encontrada na Sala 

dos Milagres em São Cristóvão deixa transparecer muito bem esse estado emocional: 

 

Cura-me, Jesus 
Sei que meu Jesus está comigo, curando, 
me curando, sei que ele está.... 
Dentro, bem dentro do meu peito, vai 
curando, nos curando vai... 
Entra no meu coração, nos ossos e nas 
Veias, faz meu sangue circular... 
Jesus, eu acredito que você está curando, 
me curando, nos curando está... 
Sinto os meus pés, minhas pernas, meus 
quadris, minha coluna melhorar... 
Meus ombros, meus ouvidos, minha boca,   
a cabeça e meus olhos melhorar... 
Entra no meu coração, nos meus ossos e 
nas veias, faz meu sangue circular... 
Senhor, aquela dor que sentia está  
passando. 
Obrigado, Senhor! 
Obrigado, muito obrigado, Jesus, muito 
obrigado! 
Senhor, muito obrigado!

22
 

 

Por estar profundamente preso a sua realidade cultural, o fiel nem sempre 

consegue perceber, ou mesmo nem se preocupa em vislumbrar outras possibilidades que 

certas ações podem oferecer. Para ele, enquanto penitente, cada coisa tem sua função 

estabelecida pelos hábitos e tradições, porém, essa condição obscurece outros sentidos 

que podem ser atribuídos às coisas. O senso comum se potencializa e se confunde no 

sagrado 

                                                 
22

 Inscrição recolhida na “Sala dos Milagres” da Igreja do Carmo em São Cristóvão. 
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Por esse motivo o ex-voto se articula e se relaciona na construção cultural do 

conhecimento por ser um objeto comunicador dentro de um contexto histórico definido, 

permanecendo como uma experiência no tempo presente de sua ação e se oferecendo à 

visão e percepção de todos. Justamente por isso, ele representará sempre o que 

representa – segundo sua tradição –, pois, enquanto objeto plástico ele é um elemento 

estético limitado pelo e dentro do campo religioso. 

Observar um ex-voto não é uma experiência artística, mas isso não significa 

que não seja uma experiência estética. Acompanhando e conversando com os fiéis 

muitas vezes foi possível observar uma preocupação formal com a apresentação do 

objeto. O desinteresse por essa questão nem sempre é compartilhado. 

Essa experiência, notadamente com relação a algumas peças em particular, 

identificando nelas um cuidado maior com o resultado final do objeto, fez compreender 

que é preciso ter em mente que o grupo de objetos estéticos é mais abrangente do que o 

grupo de objetos artísticos e/ou religiosos, que, por sua vez, fazem parte dessa classe 

mais ampla. 
23

 

Trata-se de uma discussão bastante complexa. Enquanto objeto, o ex-voto 

estar incluído na classe dos objetos religiosos, que por sua vez faz parte do grupo de 

objetos estéticos. Isso só é possível, por ser o ex-voto um objeto comunicador e 

representador de uma situação ou estado emocional. Essa característica sustenta na 

prática dos ex-votos um diálogo entre todos os objetos, já que todos eles necessitam 

desse tipo de elemento para comunicar algo. 

A interlocução dos indivíduos que praticam o ex-votismo se estabelece no 

âmbito de uma comunicação com base na afetividade, na cumplicidade, na fé, nos 

dramas e na possibilidade de influenciar e afetar uns aos outros psicológica e 

culturalmente.  

A análise do subjacente que há no ex-voto é o vislumbre de uma 

interlocução que busque o que está entre o religioso e o estético explicando a relação 

dos sujeitos com certos objetos que os representam e os definem. O subjacente é o que 

está detido, mas se esforça por aparecer, mesmo que de uma forma incidental.  

Tanto nos objetos artísticos, quanto nos objetos com função ritualística e 

religiosa, os símbolos, as mensagens, as representações e a concepção de objetos que 

                                                 
23

 O estético é visto aqui como o estudo de objetos que fazem parte do cotidiano das pessoas e tem 

relação não somente com a arte, mas com outras formas de expressão.  
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servem a contemplação determinam relações que envolvem a presença e a apreensão 

desses objetos na vida do sujeito de diversas formas. 

Conversando com os fiéis durante a festa do Senhor dos Passos foi possível 

entender a prática como um diálogo intersubjetivo – uma comunicação por meio dos 

objetos – no qual o ex-voto se insere e proporciona um conhecimento mais amplo sobre 

os agentes envolvidos no processo.  

Com relação aos fiéis o diálogo informal favorece a compreensão mais 

ampla das articulações entre esses agentes, pois, entre eles está a crença que fixa seus 

termos simbólicos. Esse diálogo influencia diretamente a produção de um objeto que 

possui um elemento estético, inerente e subjacente ao elemento religioso. Elemento que 

fixa a ação, a performance do sujeito dentro do grupo social ao qual pertence. 

As ações dos fiéis andam lado a lado com questões como: quem eu sou, para 

onde irei, qual o meu papel no mundo, qual a importância do sagrado em minha vida, 

etc., e certamente é possível dizer que um ex-voto, por mais simples que seja, é uma 

imagem que exige o entendimento daquilo que o sujeito pretende informar; uma forma 

de nos perguntarmos sobre o nosso papel, nossa própria performance social, ou seja, 

exige que pensemos o que nele persuade e apreende: a presença do sagrado. 

A presença do sagrado na vida do fiel é o que o liga as pessoas do grupo, 

compartilhando e comunicando sentimentos, relações, situações que acabam por revelar 

a capacidade de dar sentido à vida através de objetos criados para fins espirituais, mas, 

que justamente por serem objetos contemplativos reproduzem uma ação estética. 

Por isso, a ação estética – um espaço da criatividade – pode ajudar o sujeito 

a definir seu papel no interior do grupo ao qual pertence. A ação estética possibilita que 

o dom e a graça se tornem visíveis e palpáveis, já que transformados em objetos 

plásticos e imagéticos. 

A concepção de objetos que são depositados e mantidos em locais adequados 

e propícios para a prática religiosa, usados para agradecer, ao mesmo tempo em que 

comunicam as ações, os dramas e os sentimentos dos sujeitos dentro de uma 

comunidade, são construções sociais que necessitam do auxílio da estética, menos como 

ação artística, mas como ação inerente a manifestação e expressão de subjetividades, 

realidades, crenças inerentes e sujeitas à produção de algum artefato.  

Na Festa do Senhor dos Passos, onde a prática ex-votiva é plenamente 

realizada é possível compreender e observar como o fiel renasce em meio às 

dificuldades. Esse renascimento se dar na superação do problema sofrido pelo sujeito e 
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resulta em uma nova apreensão – por parte desse mesmo sujeito – das coisas que 

perfazem a existência.  

O encontro com o sagrado e a eficácia da prática institui uma nova 

performance social para o sujeito agraciado, que imbuído pela sua fé, e ciente de suas 

fragilidades, eterniza para si e para os outros a visão da graça recebida. Esse tipo de 

representação é espiritual e religiosa enquanto agradecimento e articulação com o 

sagrado, mas pode ser amplamente estética a partir do momento que é fixada em um 

objeto.  

O ex-voto é a presença de um indivíduo, não como forma absoluta desse 

sujeito, mas como uma determinação do efeito da relação entre o fiel praticante e sua 

crença. O que caracteriza o estético nessa relação é a compreensão do ex-voto como 

marca do sujeito representado e resultado de uma ação criativa tão material, quanto 

religiosa. Enquanto prática essa presença no ex-voto é o simulacro da fé, a superação da 

frágil condição humana, contudo, quando superado o drama, o que sobra é o testemunho 

introjectado no objeto. 

É possível afirmar que alguém passa por uma experiência estética diante de 

um ex-voto, mesmo não estando o sujeito-praticante interessado em evocar esse tipo de 

experiência. Mas, o que realmente é evocado por esse sujeito é a experiência religiosa e 

espiritual de ter sido agraciado por uma divindade, os aspectos estéticos do objeto 

sempre ficam em segundo plano, ou mesmo sequer são levados em consideração. 
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4.1. EMOÇÕES E DRAMAS COMUNICADOS 

 

Para compreender como os ex-votos, enquanto objetos que apresentam 

subjacências estéticas podem colaborar com a interpretação da vida dos fiéis e suas 

ações, será preciso antes de tudo, resgatar um pouco dessas experiências fazendo com 

que, o que parece ser singular em sua descrição, torne-se geral em suas implicações. O 

conteúdo a ser resgatado se encontra nos dramas.  

Por isso, a concepção de ex-voto como prática da religiosidade popular, em 

geral, apresenta emoções que exigem do sujeito-praticante uma atenção sobre algum 

aspecto do seu ambiente social que mereça importância à luz das suas intenções, 

necessidades, desejos, objetivos, crenças e valores. Sua meta é resolver um problema; a 

forma encontrada por esses indivíduos para resolver os seus problemas é aproximar-se 

de Deus, diretamente ou por meio de uma intervenção/devoção divinas; o drama do 

sujeito termina quando ele recebe a graça pedida. Essa é, resumidamente falando, a 

ideia que tem fiéis praticantes. 

A consequência dessa aproximação é confirmada e reforçada por meio da 

resolução do problema do sujeito: o testemunho da graça recebida. O que, 

consequentemente, professa a superioridade do sagrado sobre o profano, da crença 

sobre a razão, da função religiosa sobre a estética. 

A graça é metafísica, mas o objeto aparece sempre com sua forma, sua cor, 

sua dimensão, espaço e posição. A graça é sentida, vista e usufruída mesmo na ausência 

do objeto, mas se o fiel quiser sentir, perceber e usufruir desse objeto precisará voltar 

seu olhar, sua atenção para suas marcas. 

Como o agradecimento é feito na forma de um objeto representativo, 

indubitavelmente o resultado final de esse fazer é a aliança entre o agente e o sagrado 

como o fundamental. Por isso, quase sempre o objeto primordial esconde atrás de si os 

elementos estéticos que evidenciam suas marcas para que se possa entrever nele alguma 

ação criativa premeditada ou incidental. 

Prezo aos sentidos e interesses do fiel esse fazer é o reflexo dos dramas e das 

emoções desse sujeito. Isso não representa uma desvantagem, muito pelo contrário, esse 

reflexo, quando observado profundamente, permite observar os elementos formais que 

deflagram a criatividade do agente, permitindo sua interpretação estética. Esses 

elementos não apenas técnicos (estilo, material, etc.,), mas comunicantes e 

representacionais (mensagem, relação com o corpo). 
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Como acréscimo à definição de que os ex-votos também são produtos de 

uma ação estética, está o fato de que para sua fabricação, o artesão ou o próprio 

praticante, se utilizam dos critérios da representação em perspectiva do corpo humano, 

dos arranjos e composições naturais, da relação formal com o corpo, mesmo diante da 

“falta de habilidade”, ou mesmo da “deficiência técnica na fabricação”.  

Nesse processo, é irrelevante o uso mais elaborado de uma técnica artística. 

A falta de técnica e/ou habilidades aparentes, não invalida o processo de contemplação 

da estética de um ex-voto. Como a preocupação do agente enquanto praticante é 

transmitir e testemunhar a graça recebida – de acordo com seus interesses, seus recursos 

e sua crença –, o subjacente estético pode ser aprendido de forma direta, ou indireta. 

Um exemplo de apreensão direta é quando as marcas estão claramente 

apresentadas no corpo do objeto: uma cicatriz, um tumor, a marca de uma operação. 

Outro exemplo é quando o objeto representa a parte do corpo onde se localiza o 

problema (fotografias nº. 20, 21 e 22), sem, contudo, revelar qual é esse problema. Uma 

inscrição feita no corpo do objeto também pode explicar direta, ou indiretamente as 

causas que motivaram o fiel a praticar o ex-votismo. 

 

Fotografias nº 20 e 21 – Imagem de órgãos do aparelho urinário esculpido em madeira.  

  
Foto: Rodrigo Reis Leite 
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Fotografia nº 22 – Imagem de uma cabeça entalhada em madeira. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite 

 

Um conceito estabelecido por Rohden (2007, p. 127) determina que o 

conjunto da mensagem transmitida por um objeto é formado por uma fonte emissora, 

um canal de transmissão e um meio receptor. Quando da observação dos fiéis em meio à 

prática do ex-voto essa formulação tornou-se bem proveitosa para a análise da prática 

ex-votiva. 

A fonte emissora da mensagem é o próprio fiel, sujeito-praticante que acaba 

por informar seus problemas através do objeto e testemunhando a graça recebida; o 

meio receptor é o público, os outros fiéis e observadores, a comunidade em geral; o 

canal de transmissão é o próprio objeto com sua forma, sua inscrição, sua expressão 

estética, sua semântica, sua funcionalidade. 
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Essa formulação se constitui em um saber que pode infligir à análise da 

mensagem ex-votiva propriamente dita, mudanças de sentido e de interpretação. Juntas, 

essas três etapas constituem uma abertura dentro do processo simbólico de comunicação 

e testemunho pelo qual o ex-voto se justifica. Possibilitam que a prática ex-votiva seja 

observada de mais de uma maneira, já que separa a emissão, a recepção e a transmissão 

do sentido tradicional do objeto. 

No desenvolvimento da prática, o fiel com suas motivações, suas atitudes, 

seus desejos, seus dramas ficam dentro do contexto da emissão, que somente a esse 

sujeito compete. A observação fica no âmbito da recepção e estará livre para quaisquer 

tipos de análises, já que cada indivíduo pode interpretar e observar o objeto a seu modo 

independente de saber ou não a sua real função. A relação do corpo com o objeto, a 

forma, o objeto concebido fica na abrangência da transmissão liberando onde se 

manifestam os elementos estéticos do ex-voto. 

Por não ser uma estrutura isolada, isso fica claro quando verificamos as 

performances dos fiéis, o ex-voto está em comunicação com outras estruturas. O que 

todo ex-voto transmite, por definição, é a própria graça, o milagre pedido e alcançado, 

contudo, o sentido da mensagem que está intimamente ligado à imagem do objeto, 

portanto, reduzido à imagem. 

Esta redução não é de modo algum uma modificação que altere 

substancialmente o seu significado como ex-voto, ou mesmo sua função religiosa. 

Contudo, faz com que a análise estética desse objeto seja tão importante para a sua 

compreensão, quanto o seu significado religioso. 

A análise estética não supera a tradição, mas ajuda a criar uma imagem onde 

seja possível reproduzir – usando recursos estéticos, artísticos, culturais, etc. – as 

emoções e subjetividades dos sujeitos-praticantes, fiéis tomados por dever religioso. 

O sentido e a mensagem intercomunicam-se no ex-voto, essa comunicação, 

por sua vez, só pode ocorrer por meio de uma imagem transmissora esteticamente 

elaborada. Essa imagem não é de modo algum um meio intermediário entre o meio 

emissor e o receptor, mas o signo principal que aproxima a realidade do agente – 

enquanto emissor –, da realidade do observador – enquanto receptor –. Ela é a própria 

analogia do objeto, seu principal elemento subjacente, que perante o senso comum é 

definido como prática religiosa, mas, enquanto transmissor extrapola seu sentido 

primeiro e tradicional. 
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Desse modo, o principal estatuto do ex-voto é a mensagem contínua, que 

pode ser codificada ou direta, proposição da qual temos imediatamente de extrair o seu 

significado como testemunho. Contínua, pois, permanece sempre presente e atemporal.  

A mensagem que propõe uma informação contínua é também uma condição 

estética, pois efetivamente, cada signo encontrado em um objeto se desenvolve de uma 

maneira imediata e evidente por meio da sua forma, além é claro, do próprio conteúdo 

analógico ou funcional que esse objeto possua. E sempre acompanhará o objeto. 

Esse nível de informação encontrado no ex-voto, essa mensagem contínua, 

nada mais é do que a relação entre o grupo de objetos religiosos, com o grupo de 

objetos artísticos, dentro de uma classe mais ampla, que é a dos objetos estéticos. No 

ex-voto o sentido é o testemunho da graça recebida, o seu significante é a imagem, 

conquanto, que o significado é a mensagem. 

De fato, o objeto que serve como ex-voto é escolhido, ou criado por um 

motivo lógico: a imagem tem valor estético emocional para o fiel que encomendou e/ou 

fabricou, e isso é transmitido mesmo que não se queira. Simplesmente por que estão em 

jogo a vida, a crença, as necessidades, as tradições, a cultura e os desejos do sujeito, 

como foi possível constatar no depoimento abaixo: 

 

Creio que desde o ventre da minha mãe biológica, Maria fez parte de 
minha vida. Daí a origem de meu nome – Maria -, nasci no mês de 
maio, justamente quando a imagem peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima esteve no Brasil, pela 1ª vez, no dia 13/05/1946, vindo de 
Portugal [...] Desde jovem me dediquei à vida religiosa participando 
da cruzadinha, aspirante das filhas de Maria, catequistas e filha de 
Maria, hoje, com o nome de Legião de Maria, da qual faço parte como 
secretária já algum tempo. Desse modo, sempre peço a Maria que 
interceda por mim, pela minha família junto ao seu filho Jesus Cristo, 
a fim de que chegue até o Pai o nosso pedido [...] Maria é a 
mediadora de todas as graças. 

24
  

 

Nesse sentido, o autor do objeto procura reproduzir os próprios métodos de 

representação utilizados em outras imagens criadas por outros praticantes e consagrados 

como ex-votos a partir das impressões e expectativas próprias. Daí a necessidade de 

uma articulação entre o que pensam os agentes envolvidos na prática. 

Para os fiéis o ex-votismo é um ritual de comprometimento, penitência e 

agradecimento particulares feitos em público. Dessa forma, a prática ex-votiva pode ser 

considerada tanto um rito inserido na vida privada – na medida em que é um gesto 

                                                 
24

 Depoimento escrito da fiel que ofereceu a pintura de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 

como ex-voto – 28 de maio de 2012. 
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individual –, quanto na esfera pública – na medida em que estar associado à 

peregrinação e rituais públicos. 

Contudo, após entrevistas e visitas a algumas casas de fiéis, constatou-se que 

um ex-voto não precisa ser depositado apenas em local público, pois, muitos fiéis 

possuem seus locais próprios para adoração em suas casas. Mas, sempre será um 

testemunho público, porém, necessariamente não precisa ser compartilhado por toda a 

comunidade. 

Dessa forma, o ex-votismo deixa entrever que para todas as possíveis 

significações e conceituações do objeto, sua prática é constituída, quer por um sentido e 

uma simbologia universal, quer por um contexto histórico, ou por uma reserva de 

estereótipos e representações (esquemas, cores da terra, gestos, expressões, elementos 

do cotidiano, tradições e costumes) sociais e particulares que podem reforçar ou mesmo 

mudar o sentido cultural e religioso do ex-voto. 

Esse outro estatuto dado ao ex-voto é o resultado da necessidade do sujeito 

comum em atribuir sentido as coisas. Assim observado, o ex-voto será sempre 

interpretado e incorporado consciente ou inconscientemente pelo grupo que o detêm 

numa reserva extremamente tradicional de signos.  

O sentido auferido ao ex-voto estaria condicionado à compreensão e 

interpretação de uma mensagem passada por dois códigos diferentes, contudo, 

complementares: o código religioso e o código estético. 

O primeiro revela aquilo que é tratado como tradicional e que é entendido e 

apreendido de um modo e que pressupõe uma interpretação; o segundo é uma 

mensagem que comporta um plano de expressão e um plano de conteúdo mais abstrato 

que leva, pois, a uma descrição diferenciada – estética –, mas complementar.  

Quanto mais a interpretação e a observação da imagem estiverem próximas 

da experiência vivida pelo sujeito, mais o significante é religioso; quanto mais próxima 

da mensagem plástica, mais o significado participa de uma experiência estético-visual, 

ao mesmo tempo em que participa e amplia o conjunto de informações já incluídas no 

ex-voto a partir da sua interpretação e observação do significante religioso. Justamente 

por isso o sentido primário do objeto permanece inalterado, pois, esse sentido participa 

da interpretação e observação estética e por ela não pode ser alterado. 

Por serem complementares, as duas mensagens podem entrar em acordo, 

pois, tanto o sentido religioso, quanto o estético possuem uma função regularizadora: a 

primeira preserva o jogo social, tradicional e cultural que identifica no objeto a crença e 
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sua função religiosa, conquanto, que a segunda vislumbra o jogo abstrato, criativo e 

visual que liga elementos sociais à função estética.  

O que determina se um determinado objeto pode ser considerado um ex-voto 

ou outra coisa, não estar condicionado apenas às questões externas ao próprio objeto, 

mas às intenções de quem idealizou e/ou fabricou o objeto. No caso dos ex-votos o que 

chama mais atenção são seus aspectos ritualísticos e espirituais, contudo, aspectos 

estéticos e emocionais têm significância, mesmo que estejam em um plano diferente. 

Observando as ações dos fiéis percebe-se que o objeto passa a ser um 

sistema muito rudimentar se comparado às intenções desses agentes, enquanto que a 

significação simbólica do objeto fica submetida à crença. Limitado por essa questão o 

objeto não esgota os seus elementos estéticos, que por conta disso se tornam subjacentes 

a imagem. Dessa forma, se estabelece na relação existente entre o fiel – sujeito-

praticante – e o objeto, um limite do sentido criado pela emoção. 

Se esses agentes sentem algum tipo de emoção diante de um objeto de 

agradecimento e auspício, isso acontece porque eles recriam em si mesmos a 

experiência emocional dos outros fieis e compartilham suas dores e dramas por meio do 

objeto. Uma forma de contemplação muito próxima da contemplação estética.  

Na história da estética ocidental, quase todas as teorias que relacionam um 

objeto à emoção assumiram que as emoções evocadas, representadas ou expressas por 

certos objetos são emoções comuns extraídas da vida: compaixão, medo, alegria, 

tristeza, amor, etc. Contudo, no caso dos ex-votos essa emoção não é apenas social, ela 

é também uma “emoção devocional”, que não é senão um tipo especial de admiração, 

assombro e/ou alegria diante de um objeto, cujo conteúdo representacional ultrapassa os 

limites do cotidiano do próprio sujeito.  

No ex-voto, o conteúdo emocional é dramático e apresenta a reação do fiel 

diante de um drama passado. Trata-se de um acordo, uma condição ou articulação entre 

uma pessoa e o sagrado dentro de um ambiente cultural definido, de modo que cada 

emoção representada no ex-voto é caracterizada por um significado relacional que 

apesar de distinto e específico, está profundamente articulado às outras emoções.  

Acompanhado os fiéis na Festa do Senhor dos Passos e mesmo em 

entrevistas feitas em outros momentos, parece ser impossível definir uma emoção que 

não seja resultado de algo que não tenha importância para esses agentes à luz de suas 

necessidades, condições, objetivos, valores, crenças e interesses.  



87 

 

Mas, o ex-voto também é o resultado das opiniões, impressões e do estado 

emocional do fiel. Mesmo em meio a outros ex-votos, sempre será uma peça nova, 

original, única, por ser uma representação das emoções de um agente em particular. 

Será também uma expressão estética das emoções entre diferentes sujeitos, indivíduos 

articulados dentro de uma crença, e do caráter desses mesmos sujeitos. 

Por isso é correto afirmar que um ex-voto pode ser o resultado da ação de 

mais de um sujeito envolvido no processo, já que esse objeto está inserido no contexto 

social do grupo. É no caráter expressivo de um objeto como o ex-voto que se 

manifestam os estados emocionais expressos por uma sociedade, quer esses estados 

pertençam a uma única pessoa, ou a muitas.    

Os fiéis acham muito estranho alguém dizer que o ex-voto é uma 

representação dos seus dramas e expressão dos seus sentimentos. Eles acham que o 

objeto é uma condição para que o santo de devoção esteja satisfeito e para que o mal 

não retorne para eles. 

Para os fiéis o evento de criar e observar um ex-voto não caracteriza suas 

emoções e sua percepção, pois se trata de agradecer e cumprir um dever adquirido. A 

graça é para eles muito mais significativa.  

Contudo, o ex-voto é um objeto claramente resultante de um estado 

emocional. Ele assim o é no sentido de que também é resultante do pensamento e da 

imaginação do seu agente. Se o sujeito-observador sentir que seus interesses e valores 

estão em jogo em seu encontro com esse objeto, então certamente irá responder 

emocionalmente a ele. 

Algumas pessoas ao observarem um ex-voto sentem medo, repugnância, 

tristeza, dor, enquanto outras sentem paz, compaixão, respeito, etc., do mesmo modo 

que muito ficam perturbados imaginando a si mesmo, ou alguém próximo deles 

passando por experiências tão dolorosas quanto as que ele observa.  

O ex-voto em particular é um objeto que reproduz um fato que explica sobre 

como as emoções humanas funcionam. As emoções não exigem crenças sobre nada, 

mas somente uma perspectiva sobre as coisas, em termos de nossos próprios desejos, 

ambições, expectativas, interesses e valores. 

O que o ex-voto proporciona é a descoberta dos dramas da vida, dos 

sentimentos e desejos que sempre estão em risco, de modo que o indivíduo sempre 

responde emocionalmente nos momentos de crise e incerteza. 
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Esses objetos auspiciosos alertam sobre o quanto as pessoas são vulneráveis 

e alienadas na vida, porque o destino pode proporcionar situações difíceis e levar as 

pessoas a passarem por problemas semelhantes aos que são observados nos ex-votos. 

Experiências testemunhadas por todos.  

Um sujeito pode participar, como mero observador, dos dramas de outras 

pessoas, ou compreendendo as motivações e os comportamentos delas buscar ajudá-las 

de alguma forma. O objeto ex-votivo informa sobre isso, contudo, o observador nunca 

sentirá a mesma emoção sentida pelo sujeito-praticante, porém, as emoções 

comunicadas pelo objeto podem fazer o indivíduo compreender e aprender o conteúdo 

da mensagem.  

O importante a observar aqui é que o ex-voto, além de evocar emoções e 

experiências de outras pessoas, também convida e estimula a reflexão de nossas 

próprias emoções e experiências. Os agentes são levados a refletir sobre a sua 

performance social e o desempenho de outros agentes, a ver como e porque as pessoas 

reagem a determinado tipos de situações. 

Objetos como os ex-votos conduzem o sujeito ao envolvimento social com 

outros sujeitos. Eles podem ensinar os significados sociais e culturais de certas ações e 

emoções e de comportamentos sociais; são um meio de aproximar e de informar sobre a 

cultura sendo ao mesmo tempo produtos dessa cultura.  

Por meio desses objetos os sujeitos são capazes de descobrir e explicar como 

é estar em um determinado estado emocional provocado por uma crise ou drama 

particular ou social, compreendendo como se pode chegar a esse estado, o que acontece 

quando se está nele, como ele afeta, como se interpõe, interfere e altera a vida das 

pessoas. 

Naturalmente o sentido implícito no objeto ex-votivo é uma subjacência 

estética e emocional que orienta nossas reflexões sobre como se articulam e se 

organizam socialmente os agentes e sobre as experiências emocionais entre eles. 

Contudo, as emoções não são o único modo de observar esteticamente os objetos de uso 

religioso e de auspício. 

Tanto a produção de objetos e imagens, quanto a crença religiosa possuem o 

poder de transportar os homens de um estado para outro. Estética e religião manifestam 

emoções, ideias, estados de espíritos muito próximos. São dois caminhos pelos quais os 

homens seguem suas vidas, expressam suas subjetividades, suas necessidades e 

circunstâncias.  
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O que distingue uma coisa da outra é a forma de contemplação e o seu 

conteúdo representacional e simbólico. Todo objeto é confeccionado a partir de um 

propósito em mente: uma cadeira para sentar, um piano para tocar, um jarro para 

enfeitar ou para se colocar flores. Esses objetos, contudo, podem ser usados para outras 

coisas, ou mesmo não serem usados para nada. Eles podem ser expostos em museus e 

galerias, ou guardados em sótãos e porões para nunca serem observados por ninguém. 

Mas, mesmos nesses casos, ainda serão eles mesmos, pois sempre estará presente a 

função primária que os determina.  

Um mesmo objeto pode ser visto de várias maneiras, pode ser usado em 

mais de um propósito: um violão pode servir de ex-voto, um fiel pode esculpir em um 

coco, mas nesses casos tanto a escultura, quanto o instrumento musical, não estarão 

sendo usados dentro do propósito inicial para o qual eles existem ou foram fabricados, 

contudo, servirão a novos propósitos se forem bem redirecionados. No caso das 

fotografias abaixo, os objetos forma redirecionadas para a prática do ex-voto: 

 

Fotografias nº 23 e 24 – Imagem de um violão e de uma cabeça entalhada em um coco. 

  

Foto: Rodrigo Reis Leite. 

 

Essa mudança de um estado para outro é possível no ex-voto quando 

observadas suas subjacências estéticas além da sua função religiosa. 
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A condição para que um objeto se insira, ou seja inserido com uma função 

determinada dentro do contexto cultural de um grupo, seja essa função religiosa, 

artística, decorativa, seja de auspício e agradecimento, seja de contemplação e adoração 

está diretamente relacionada à necessidade que o grupo tenha de reconhecer através de 

uma prática a confirmação da eficácia e utilidade desse objeto. 

Contudo, o significado e o sentido de um objeto não emanam apenas dele – 

enquanto forma e imagem, mas sim, da sua relação maior ou menor com um 

determinado grupo de objetos. 

Para que um artefato se insira, ou seja inserido como objeto religioso ele 

deve ser percebido e deve cumprir uma missão religiosa. Para que um artefato seja 

inserido como objeto artístico ele deve cumprir uma missão predominantemente 

estética, em ambos os casos, fica qualquer outro sentido ou significado em um plano 

secundário ou inferior. 

Contudo, essas definições sobre um objeto são fluidas, incompletas, 

intermitentes e duvidosas, pois um objeto “A” pode conter qualidades que lhe são 

inerentes e subjacentes a mais de uma função, sentido ou significado com relação a um 

objeto “B” ou “C”. Por isso, o que deve ser levado em conta, quando se determina a 

inserção de um objeto como um tipo específico dentro de um grupo específico é a forma 

como esse objeto foi concebido, a função que lhe foi dada pelo seu autor, o contexto 

histórico-social onde ele se encontra e o meio ambiente onde ele existe. 

Mas, quando uma dessas condições é superada, transgredida ou esquecida, a 

sociedade no uso do senso comum, das suas tradições e costumes, e dos interesses dos 

seus agentes, poderá reorientar a função, o sentido e o significado do objeto de acordo 

com o contexto cultural e necessidades. 

Os ex-votos são exemplos disso, pois, é possível perceber que para uma 

pessoa religiosa os objetos simbólicos normalmente servem para lembrar-se de algo: um 

fato acontecido, um antepassado, um dogma, uma passagem bíblica. A tradição cristã 

construiu uma ideia de concepção de imagens e objetos para a contemplação, adoração, 

representação e comunicação, suprimindo a arte ao serviço da Igreja. 

Daí então a determinação dos ex-votos como prática de oferta como 

pagamento ou agradecimento por uma graça recebida. Esses objetos são simbolicamente 

uma representação visual de um processo religioso oriundo de um acontecimento 

sobrenatural. Não foram feitos para a contemplação artística, mas sim, para uma 

contemplação espiritual e religiosa.  
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O que o ex-voto deve proporcionar não é o gosto estético, mas a instrução, a 

comunicação que as imagens religiosas devem transmitir ao lembrarem e 

testemunharem as experiências vividas pelos fiéis dentro da sua crença. Contudo, dentro 

dessa classe de objetos, algumas peças fazem mais do que isso.  

O ex-voto quase sempre se apresenta como imagem, cujo signo e a 

interpretação são menos aparente, portanto, mais intuitivos. Esse signo e essa 

interpretação menos óbvias do objeto em questão abre as portas para uma tradução 

estética menos conformada a função precípua do objeto ex-votivo. Para entender esse 

aspecto é preciso observar em sua funcionalidade os elementos formais que os ligam ao 

estético, como, por exemplo, sua intelecção com o corpo.  

Os interesses que se concentram nas motivações, na fé, no drama, no corpo e 

tudo mais que seja oriundo da personalidade, do caráter e da subjetividade do sujeito 

que está doravante representado por um objeto, leva em conta ação e reação diante de 

uma determinada situação.  

Essa reação do sujeito-praticante é uma reação ao drama que ele vivencia e 

comunica dentro do contexto histórico-social no qual esse agente está inserido. É uma 

reação conformada a sua fé, sua devoção e sua crença. 
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4.2 – FÉ, CRENÇA E DEVOCÃO FIXADA NO CORPO 

 

Muitos são os objetos utilizados como ex-votos. Incluindo as 

ressignificações de materiais e peças do dia a dia, uma imensidão de formas pintadas, 

esculpidas, fotografadas, desenhadas etc., se misturam e se oferecem à visão nos locais 

determinados para a prática. 

Uma perna, uma cabeça, uma mão ou um pé entalhado na madeira. Um 

pedido de uma mãe por sua filha, uma criança muito jovem prestes a ter um membro 

amputado, casos em que os médicos diziam que uma parte do corpo deveria ser retirada 

para que uma vida não fosse colocada em risco, ou mesmo perdida. 

Esse tipo de ex-voto – escultórico – é um dos muitos exemplos de intelecção 

com o corpo com a qual a prática ex-votiva pode se justificar, pelo fato de que nele – o 

corpo – se encontram as marcas, as descrições das causas, dos signos, as “técnicas”, as 

impressões etc., o elemento estético no corpo representado, o estado emocional e 

religioso. A subjacência estética como uma condição formal para a manifestação 

simbólica do objeto. 

O corpo como ex-voto é o espaço da ação, da representação do inelutável, 

das causas, dos problemas, do ideário de um sujeito; memória do acontecido, suspensão 

das ameaças e das perdas; o sujeito e sua subjetividade; o lugar da graça; depósito do 

mau; o corpo é a mortificação da carne; o local da penitência; o palco das doenças. 

Nas performances encontradas na Festa do Senhor dos Passos o ex-voto é a 

representação do corpo que se encontra com o sagrado. Esse encontro acontece em um 

contexto social definido pela experiência do fiel, um tipo de catarse que acontece após 

uma crise, um drama, ou mesmo da angustiante presença da morte. 

O corpo, dentro da prática religiosa do ex-voto é domínio simbólico da 

doença, algo parecido com o que Laplantine chamou de “O campo do doente, 

caracterizado pelo sofrimento e pela consciência da experiência mórbida com seus 

componentes irracionais de angústia e de esperança” (LAPLANTINE, 2004, p. 14). O 

doente atribui causas aos seus problemas que nem sempre progridem no mesmo ritmo e 

sentido atribuídos pela ciência, cujas descobertas não estão sujeitas as interpretações, 

funções e carga simbólica do sujeito, tampouco as suas preocupações. 

O ex-voto é a superação da doença interpretada e tratada não apenas 

biologicamente, como uma mazela social, mas espiritualmente, como área de atuação da 

crença dentro do campo religioso. Para o fiel, mesmo que inconscientemente, o ex-voto 
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significa a superação de uma condição determinada por uma realidade imposta, onde 

toda doença é tratada e considerada unicamente como área de atuação do especialismo 

científico. 

Isso não quer dizer que o fiel faça pouco caso das práticas médicas de 

tratamento. Não há dúvida que esse agente considera a graça divina superior a medicina, 

contudo, ele procura conciliar a duas coisas: 

 

Foi partindo, do princípio da oração e buscando, a medicina que, 
encontramos a resposta para a doença do senhor José Luiz (meu 
pai). Ele sofreu (AVC/esquemia cerebral) perdeu a fala, seu corpo era 
acometido de movimentos involuntários e um escarro. Todos os dias 
eu rezava o terço da libertação com ele. Assim, foi orando com muita 
fé que juntos alcançamos a graça da cura. 

25
 

 

Ao se perscrutar um artefato ex-votivo, não se discute apenas sobre a 

doença em si, mas, sobre a experiência vivida por um sujeito, que enquanto doente é 

também membro de um grupo social detentor de um saber cultural e religioso. Por isso, 

é pouco favorável observar e fazer um estudo da prática ex-votiva apenas por meios de 

questões patológicas ou sócio-patológicas como se esse objeto fosse um corpo 

objetificado pela ciência. 

O religioso está presente na vida dos sujeitos, que unidos em sua crença 

procuram respostas para seus problemas. Para o fiel o corpo é a morada do sagrado, 

porém, ao mesmo tempo em que está sujeito as vicissitudes da vida física. A ciência 

considera o corpo como área de atuação, exigindo para isso um grau de objetificação 

desse mesmo corpo para que seja possível estudá-lo. Mas os fiéis não enxergam assim, 

pois para eles esse corpo objeto da ciência é limitado. A alma, segundo alguns 

depoimentos, é eterna e, portanto, precisa ser tratada também espiritualmente. 

É perceptível na prática do ex-voto, que o fiel ao produzir seu objeto de 

agradecimento se vê despido de sua antiga vida, livre de tudo o que o singularizava 

enquanto pessoa, antes de receber a graça. Entretanto, essa transformação em corpo-ex-

voto nunca é integral, porque esse sujeito, por mais que esteja agradecido sempre estará 

marcado pelos acontecimentos passados. O corpo-pessoa resiste quando é transformado 

em corpo-ex-voto. 

O argumento de que o corpo-pessoa resiste a ser transformado em corpo-ex-

voto, ou seja, a ser tratado de forma estritamente espiritual, esquecendo-se assim, do 

                                                 
25

 Trecho transcrito de uma carta encontrada na “Sala dos Milagres”, em São Cristóvão – SE.  
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sujeito por trás do corpo, importando apenas a mensagem que o objeto transmite, 

permite observá-lo esteticamente. 

O corpo não é algo que pertence apenas à natureza biológica e fisiológica, 

como se fosse campo de atuação exclusivo da medicina, tampouco, algo inteiramente 

submetido ao sobrenatural.  

Esse argumento é justificável se observarmos o quanto cada corpo também é 

resultado das apropriações, das práticas e dos discursos sociais e culturais produzidos e 

reproduzidos pelos agentes em relação uns com os outros. O quanto ele é constituído 

por um sistema de representação, por diversos saberes, tradições, conceitos médicos, 

antropológicos, religiosos, artísticos, místicos, inter-relacionais etc., expressão 

complexa das muitas condicionantes sociais e dos muitos saberes humanos. 

Na figura abaixo observamos o corpo como testemunho de um estado de 

saúde que, se não obteve recuperação através de uma intervenção médica, teve – assim 

pensa o fiel – a interseção do sagrado para a resolução do seu problema: 

 

Fotografia nº 25 – imagem de uma pintura s/p, pernas com tumores e inscrição. 

 

Foto: Rodrigo reis Leite. 
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Esse corpo representado no desenho tem uma mensagem religiosa 

substanciada por uma representação estética. Os praticantes, de uma forma muito 

próxima da dos artistas, nada mais fazem, pois, que materializarem sua visão de mundo, 

seus valores dentro do meio social onde vivem. Esteticamente, eles exprimem suas 

ideias, crenças, valores, opiniões e experiências com maior ou menor primor técnico a 

depender dos seus interesses e do entendimento que eles tenham sobre o que acham que 

estão fazendo. 

Os agentes que praticam ou praticaram o ex-votismo, sugerem 

intuitivamente uma estética que não está ligada a noção de beleza, pois, a concepção do 

objeto não escapa das contingências e necessidades da vida, tampouco da sua 

significação religiosa. Por isso, é bastante compreensível a pouca atenção dada à 

estética quando no momento de auferir um sentido ao ex-voto. 

Toda grupo social se estabelece e se afirma por meio dos sentidos e das 

significações. Os homens sempre criam imagens para explicar, representar, cultuar e 

mesmo, preencher suas vidas com cores, formas e significados. São sistemas que atuam 

dentro da sociedade. Como afirmou Rodrigues (1975. P. 12) os sistemas se estendem 

sobre o mundo, classificando, codificando e transformando as dimensões sensíveis em 

dimensões inteligíveis. Dessa forma são estabelecidos os limites dos comportamentos 

dos indivíduos dentro dos grupos, domínios da experiência, sistemas de representação 

estabelecem contrastes e instituem diferenças.   

Os sujeitos encontram as mais variadas formas de inscrever o corpo dentro 

de algum propósito. Entre os muitos modos de inserir o corpo dentro do contexto social, 

bem como, sua compreensão e representação, estão os ex-votos. No corpo representado 

no ex-voto se inserem os sentidos, os significados e as condições das leis físico-

biológicas, das leis sociais e das crenças. 

Essa inserção se dá não apenas a partir da prática e função religiosa do ex-

voto, mas também da compreensão e interpretação dos elementos estéticos frutos de 

uma experiência estética, como mensagens visuais a serem decifradas procurando-se 

explicar os códigos nos quais estes objetos adquirem outros sentidos. 

O ex-voto informa atividades fundamentais da relação espiritual entre os 

sujeitos e os objetos. Aspectos da vida presente e do passado manifestam-se nessas 

imagens e dependem delas, tanto quanto das artes figurativas, para preencherem o 

ideário, o imaginário e o cotidiano das pessoas, mesmo daquelas que mais os ignoram. 
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Cada sociedade inscreve suas leis, seus desejos, suas dores e esperanças nos 

corpos de seus membros. Cada sociedade dispõe de meios simbólicos próprios para 

lidar com os interstícios ligados ao corpo, canalizando-os, atenuando-os ou mesmo 

evitando-os. 

O que o fiel deseja é controlar as coisas anômalas, incertas, ambíguas, 

estranhas e intersticiais. Como negar isso diante de objetos como o da fotografia 26:  

 

Fotografia nº 26 – Imagem de um coração esculpido em argila pintada. 

 

Foto: Rodrigo reis Leite. 

 

O que é possível observar no objeto da fotografia 26 é dedicação, a forma 

como as marcas e os problemas são representados, o cuidado com os detalhes formais e 

estéticos observados em muitos ex-votos servem como instrumentos para divulgar e 

impor crenças, transmitir formas de pensamentos e determinar ações. Segundo 

Francastel (1993, p. 03), “a Estética penetra em cada um de nossos pensamentos e 

ações”. A estética não delibera isoladamente as ações, contudo, ela pode fornecer meios 
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para isso. Por isso ela está presente em cada ex-voto, e por meio dela se poderá 

vislumbrar, além do testemunho da ação do sagrado na vida de um agente, uma forma 

de produção material com conceitos, formas de pensamento e ações sobre o corpo. 

Na relação do corpo com o ex-voto o testemunho religioso é o primeiro 

momento da observação, conquanto, após se apreender toda semântica desse corpo 

como objeto resultante da prática religiosa, resta ainda apreendê-lo em sua forma 

estética.  

Esse exercício não é uma exigência para a ação do fiel. No ex-voto, existe 

um pensamento plástico imbricado com o religioso, mas o segundo é mais importante 

para o sujeito-praticante.  Essa dualidade desenha os contornos do ex-voto dentro de um 

sistema social e o institui como objeto religioso fundando o seu sentido. Contudo, esse 

sentido não está livre de receber outros significados que poderão emergir a partir de 

novas interpretações.  

O “pensamento plástico” não se limita a arte, assim como o ex-voto – 

enquanto produção material – não se limita a religião. Esse objeto é um dos modos 

pelos quais os sujeitos se reconhecem e informam sobre si. Para Francastel (1998. p. 

04). “o pensamento estético é, sem sombra de dúvidas, um desses grandes complexos de 

reflexão e de ação em que se manifesta uma conduta que permite observar e exprimir o 

universo em atos ou linguagens particularizadas.” 

Partindo desse pressuposto e perguntando aos fiéis os procedimentos 

utilizados na fabricação dos objetos, o que foi apreendido é que ao reproduzirem 

elementos culturais e religiosos presentes em suas vidas, esses sujeitos em sociedade e 

munidos de suas crenças e necessidades, produzem discursos que envolvem os ex-votos 

com coisas que vão além do universo religioso. Dentro do grupo intermitente de 

praticantes esses objetos revelam uma multiplicidade de “vozes” e diferentes 

experiências. 

A forma como cada fiel se representa no ex-voto diz muito sobre quem esse 

sujeito é, o valor que ele dá a graça recebida e revela além dos estados emocionais, seu 

papel e posição dentro da sociedade. 

O exame estético de um ex-voto é de certa forma a observação dos valores 

atribuídos ao sujeito e seu corpo. Esses valores se constroem e se estabelecem dentro 

dos discursos no interior do grupo social, onde o objeto espiritual se apresenta como 

oferta de sentidos e significados para o corpo desse grupo.  
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Obviamente, a partir desse processo, os sentidos e significados são 

observados em um contexto religioso. Contudo, o elemento estético subjacente ao ex-

voto luta para ultrapassar essa condição.   

Essa luta ocorre na forma com a qual o objeto se apresenta. No caso de 

representações do corpo humano, o ex-voto se apresenta como outro “eu” composto de 

partes suscetíveis da ação, das circunstâncias e dos dramas vividos e apresentados 

formalmente pelo indivíduo. Esse processo do corpo projetado e ideologizado em um 

objeto se faz mediante diferentes saberes – religioso, moral, psicológico, estético – que 

fazem com que o discurso do ex-voto possa se constituir, ou ser interpretado de diversas 

formas. 

Quando cumprem seu compromisso com o santo os fiéis se articulam como 

indivíduos, organizando relações em conformidade com sua cultura, sua crença e 

formas de pensamentos. Para esse sujeito-praticante a ordem social reflete a ordem 

divina, ou ao menos parece lhe ser revelada como superior, ilimitada, universal e 

imutável. Imbuídos por sua fé e devoção e representados em seus objetos de 

agradecimento, os fiéis, consciente ou inconscientemente fortalecem a crença de que os 

homens dentro da sociedade apenas cumprem um plano divino. 

É legítima essa apropriação dos sentidos e significados encontrados na 

prática dos ex-votos, desde que não se queira transformá-los e interpretá-los de outro 

modo, que não seja o religioso. A interpretação estética do ex-voto, nesse ínterim, 

reconhece que nesse processo de concepção e a representação do corpo é resultado da 

apreensão desse objeto como um discurso produzido pelo sujeito a partir de sua relação 

com o sobrenatural e de sua ação diante dos seus problemas. 

Esse corpo é um corpo ideal instituído como objeto comunicador da ação do 

agente e de sua ligação com o sobrenatural. É investido de representações sociais na 

forma que ele assume para o pagamento da promessa; corpo como objeto 

comunicacional que implica em uma resposta, um testemunho da eficácia do sagrado 

para a resolução dos problemas vividos na ordem profana. 

No primeiro momento o corpo-ex-voto se oferece a contemplação religiosa, 

quando passa o período de envolvimento do fiel, quando o compromisso está ratificado, 

o que fica é o objeto com sua forma. Uma ação estética que consiste na descoberta de 

um pensamento, uma produção a partir do qual as pessoas podem reorientar suas vidas. 

O propósito religioso é devedor dos medos, dos dramas da condição humana. 

Por isso se justifica o esforço do fiel por criar contornos e definir formas, onde mesmo a 
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ausência de estilo e significação estética se constitui na possibilidade de qualquer tipo 

de significado. 

Preencher a vida com imagens e objetos que representem, expliquem e 

signifiquem mudanças de estados, sejam eles clínicos, sociais, emocionais, etc. são 

ações estéticas e intersticiais: atividades não consensuais, procedimentos rituais para 

situações consideradas insolúveis para os homens. 

Uma mãe esclarece da seguinte maneira seus motivos para praticar o ex-

votismo: “Foi devido a um problema de garganta que a minha filha teve aos seis anos. O 

foco se alojou no fêmur gerando pus no osso, daí minha filha foi desenganada pelos 

médicos, sua perna seria amputada ou serrariam o osso para retirar três centímetros.” 
26

  

Infelizmente a fiel não conseguiu identificar seu objeto em meio aos outros 

confeccionados a partir de modelos similares (fotografia nº 29). Contudo, a ação dessa 

mãe está de acordo com as motivações humanas que ligam os sujeitos ao sagrado, às 

agências do corpo e a superação dos medos e dos dramas por meio da crença e das 

imagens. 

Em seu depoimento a fiel explica as circunstâncias que determinaram o seu 

processo: 

 

Estava andando sem rumo quando encontrei uma senhora que 
estava usando um lenço branco, uma roupa azul, com uma sandália 
franciscana. Ela veio em minha direção e perguntou: “moça, por que 
está tão angustiada? Olhe, seja qual for seu problema, vá até uma 
Igreja e peça com fé a Nosso Senhor dos Passos.” Saí andando, em 
questão de minutos, quando voltei para agradecer já não a vi mais, 
até hoje. Assim mesmo eu fiz, fui até a Igreja (...). Nosso Senhor dos 
Passos, estou aqui de joelhos dobrados, com agonia em meu 
coração, baixo minha cabeça e peço que coloque-me em seu colo. 
Me abrace com seus braços, enxugue minhas lágrimas, escute uma 
mãe aflita. Eu vim te pedir para salvar minha filha. Não deixe que os 
médicos amputem a perna dela e nem que tirem três centímetros. Só 
o Senhor pode ir agora até o Centro Cirúrgico (...). Se minha filha ficar 
boa, eu vou de roupa roxa e cordão branco, no primeiro ano da 
procissão, irei descer na entrada de São Cristóvão, a pé descalça e 
assistirei a missa campal de joelhos. Nos outros anos, irei com a 
roupa roxa, o cordão branco, durante o resto de minha vida com a 
mesma roupa e descalça. A minha filha irá comigo com sete anos, 
com a roupa roxa, o cordão, irá com essa roupa até completar 
catorze anos e levará uma perna de madeira de acordo como a perna 
vai ficar. Salve a minha filha. Rezei o Pai-Nosso, mas tinha certeza de 
que ele tinha me ouvido. 

27
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 Depoimento de uma fiel praticante em 05/05/2011. 
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 Depoimento de um fiel praticante em 12/06/2011. 
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Como todos os ex-votos, o objeto da fiel participa do universo simbólico 

fruto das construções e dos modos de enunciação de diferentes saberes constituintes a 

partir da visão e das condições dos sujeitos. 

Por isso, ao mesmo tempo em que essa mãe busca ajuda nas práticas que são 

tradicionalmente intersticiais, ela acaba participando de um processo criativo de objetos 

ritualísticos, receptivos, representativos dentro de uma reserva simbólica a muito 

construída pelos homens em sociedade: uma tradição. 

Conversando com a fiel e observando algumas pernas esculpidas em 

gesso
28

, ficou constatado que essa agente percebe seu ex-voto como os outros agentes 

percebem os deles. Objetos depositados na Sala dos Milagres criados com para duas 

finalidades básicas: agradecer uma graça recebida e aliviar o sofrimento do promesseiro. 

A capacidade de criar objetos e imagens como agradecimento e/ou 

promessa garante ao fiel sua instabilidade emocional frente às crises da vida. Essa 

capacidade que está presente em qualquer indivíduo como um impulso criativo, uma 

capacidade de imaginar, de abstrair intelectualmente tudo que está ao redor, de 

estabelecer conceitos a respeito da vida e materializá-los, expressando-os a partir de 

seus dramas particulares, suas emoções, suas sensações e crenças. 

A fiel usa sua criatividade e inventividade, porém, como seu contexto 

cultural está nos limites do campo religioso ele não sente que está fazendo uso da 

estética para tornar visível sua condição de agraciada, de religiosa, de crente. 

O ex-voto é uma construção simbólica porque ilustra tudo aquilo que o fiel, 

enquanto agente social é capaz de expressar e abstrair intelectualmente por meio da sua 

fé e criatividade. Por isso, tudo que cerca esse objeto enquanto criação material é 

resultado de uma ação estética. Em contrapartida, tudo que o cerca enquanto prática 

religiosa é tradição e fica inscrito dentro de um contexto cultura pertencente ao campo 

religioso popular. 

Existe estética em tudo que estar inserido no universo social. Quando 

escolhemos uma roupa, quando usamos talheres a mesa, ferramentas no trabalho, nas 

linguagens, na televisão, na propaganda, na arte, na música, etc., dessa forma, a estética 

também está presente na religião. Por isso, a estética não é um privilégio da arte, mas 

um instrumento tanto intuitivo, quanto lógico importante para o sujeito expressar seus 

valores.  

                                                 
28

  A fiel, que pediu para não ter seu nome mencionado, não conseguiu identificar o seu ex-voto 
em meio aos outros do mesmo tipo. Ver fotografia nº 29, detalhe da nº 15.  
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Fotografia nº 27, detalhe aproximado da fotografia nº 7 – pernas esculpidas em gesso. 

 

Foto: Rodrigo reis Leite. 

 

Os indivíduos agraciados, cujos seguidores imitarão e multiplicarão as ações 

encontradas, acabam comunicando essa reserva simbólica, que resulta em uma troca de 

valores religiosos, culturais, estéticos. Essa troca comunica e fortalece sentimentos que 

aproximam os indivíduos. 

O que o fiel faz é subordinar suas ações e emoções a sua espiritualidade, 

estabelecendo inter-relações que torna sua performance social uma expressão da 

intersecção do sagrado.  

Essa expressão, por sua vez, está condicionada ao objeto que ilustra o 

destino do praticante. Esse objeto está sujeito ao olhar do outro, trazendo como 

consequência diversas possibilidades de interpretação.   

A compreensão dos elementos estéticos subjacentes aos ex-votos pode 

contribuir para uma interpretação complementar ao significado tradicional veiculado a 

esses objetos. Essa afirmação está fundamentada na ideia de que as pessoas ao se 

representarem possuem a si mesmas como a qualquer outro objeto, sendo assim, apesar 

da função religiosa que um ex-voto possui, sua forma é resultado do conhecimento 

estético de um sujeito.  
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Quando se observa peças como as das figuras nº. 28 e 29 é possível perceber 

na motivação e ação religiosa as informações prévias de uma relação do corpo com o 

ex-voto. Nesse processo, os elementos estéticos como cor e forma se apresentam, pois, 

enquanto uma criação, o ex-voto é a inserção do corpo como uma forma material que 

representa esteticamente o imaterial: 

Mãos e outros órgãos humanos como os apresentados nas fotografias 30 e 

31, são representações estéticas da manifestação do imaterial na vida das pessoas. Esse 

imaterial necessita desse tipo de materialização física para suprir uma demanda 

constante de símbolos e significados. 

Os fiéis se nutrem da forma de expressão ex-votiva. Com essa prática, esse 

agente reorganiza sua vida e reorienta sua performance social. Os objetos aqui 

relacionados não cumprem outra função se não essa, contudo, para o fiel não importa ter 

conhecimento desse fato. O ex-voto não é criado somente para informar questões 

relacionadas a vida de um sujeito, mas para agradecer uma dádiva. Esse agradecimento 

é a comprovação da eficácia do sagrado. 

 

Fotografias nº 28 e 29 – representações de órgãos humanos entalhados. 

 

Foto: Rodrigo Reis Leite. 
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A criação e produção desses objetos estão comprometidas pela experiência, 

conhecimento estético e subjetividade do seu fabricante, seja ele o próprio praticante, ou 

não. O que leva o sujeito a tomar contato com esse tipo de produção, quando não é o 

conhecimento da tradição, é o contato social com outros praticantes. 

Em cada ex-voto há sempre um conjunto de valores que se realiza no 

presente, no drama, na crença, no corpo e através do corpo como imagem. Há sempre 

um sentimento envolvido no processo da cura por intermédio do sagrado. 

Esse sentimento é traduzido esteticamente, pois, o sujeito que procurou a 

cura, deseja também entender o seu significado. Ele também precisa ser um observador, 

pois, deseja ver as suas inspirações e conquistas materializadas. 

Se inserindo entre os fiéis é possível perceber que suas inspirações e 

conquistas acabam estabelecendo uma relação direta entre os testemunhos presentes e 

os testemunhos passados, perpetuando a crença no sagrado. Como obras intersticiais, os 

objetos ex-votivos propõem à sociedade certezas anteriores que oferecem matrizes nas 

quais se revelam e se determinam novas e velhas relações por meio de valores 

tradicionais. 

Para o fiel o ex-voto é tanto a consolidação da presença do sagrado e da 

ação do sobrenatural no mundo profano, quanto à extensão desse mesmo sagrado e 

desse mesmo sobrenatural. 

Discutir o estatuto do ex-voto é produzir um maior grau de incerteza sobre 

ele mesmo. Tal prática representaria a saída encontrada pelos indivíduos para auferirem 

um sentido para suas existências, um ponto de estabilidade e de pertencimento, diante 

da insegurança encontrada na vida diária. O ex-voto estaria ante a ambiguidade da busca 

solitária por segurança e esperança, e a busca coletiva de pertencer e se ver entre os 

outros indivíduos dentro da sua cultura. 

Os elementos estéticos subjacentes ao ex-voto surgem quando da separação 

entre o que é sagrado e o que é estético, sem, contudo desvincular a relação que os 

unem, sem afastar do objeto o drama do sujeito, sem separar as emoções. 

O ex-voto, enquanto objeto, é uma apreensão estética do ato individual no 

coletivo. É o testemunho das atividades humanas que informam sobre a criatividade 

articulada com a religiosidade. 

Essa articulação implica em um conhecimento dos símbolos que permeiam 

a existência humana. Símbolos que interferem nos elementos da vida diária, 

consagrando-os ao sagrado. 
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De forma direta ou indireta, a ação do ex-voto se estende a todo o grupo 

social, seja porque esse objeto participa da vida social e espiritual dos sujeitos 

envolvidos dentro do grupo, seja porque empresta com sua ação, um exemplo a ser 

seguido por aqueles que procuram no sagrado uma solução para os seus problemas. 

Mesmo que não se interesse pelos mecanismos que conferem uma 

significação estética ao objeto, todos os indivíduos dentro do grupo no qual exista essa 

prática, estão passíveis de serem usuários e devedores desses mecanismos.  

O ex-voto é um signo expressivo para a contemplação espiritual e estética. 

Em ambos os casos existe sempre uma tradição, um tratamento e um programa a ser 

seguido para a concepção do objeto. Essas duas formas de contemplação evidenciam o 

sentido do objeto, entretanto, incorporam simbolicamente as coisas das quais não se têm 

uma medida exata (o belo, a fé, o espírito etc.) e preservando fatos, valores e ações. 

Vendo os fiéis – sujeitos-praticantes imbuídos pela fé – realizando sua 

prática religiosa fica difícil desvincular esses indivíduos dos seus sentimentos e da sua 

crença. Como objetos que expressam emoções, comunicam e representam, o que os ex-

votos expressam vai além da sua classe de objetos e permite uma visão ampla dessa e de 

outras classes de objetos e outros aspectos que são pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no contexto da prática e produção de ex-votos na cidade de São 

Cristóvão, observou-se que os féis criam uma concepção de imagens que oferecem a 

possibilidade de superação dos dramas passados na vida diária. Essa superação só é 

possível por intermédio da devoção. 

Nesse processo, a devoção ao Senhor dos Passos denota um grau hierárquico 

com relação aos sujeitos-praticantes, agentes que ao se verem representados no objeto, 

se aproximam e se relacionam uns com os outros criando um sentimento temporário de 

pertencimento. Essa proximidade se dá com a articulação das subjetividades e os 

dramas pessoais dentro de uma sociedade relacional. 

Da proximidade dos fiéis com seus santos de maior devoção, identificou-se 

esse tipo de pertencimento temporário como algo que vai além das instituições sociais e 

que é superior a qualquer vínculo social por estar diretamente condicionada ao sagrado. 

Isso permite ao agente atribuir a si e aos seus irmãos na fé uma identidade pautada na 

crença. Essa identidade é algo intermitente, indo e vindo de acordo com a tradição 

religiosa e dos encontros em festas como a do Senhor dos Passos. 

Esse pertencimento temporário só é possível de ser determinado se for 

interpretado a partir da observação da experiência religiosa, refletindo sobre como as 

relações se estabelecem dentro do cotidiano cultural do grupo, com seus sentidos e 

significados auferidos pelos fiéis. 

Nesse processo há uma comunicação e uma interatividade entre o objeto e o 

agente, e entre esse agente e os outros sujeitos que participam do grupo. Isso reforça o 

status do ex-voto como um testemunho público, pois, a forma como o ritual se realiza 

determina a comunicação e a interação entre o praticante e a comunidade.  

O testemunho público da graça recebida fortalece a crença na eficácia do 

sagrado dentro da comunidade e integra os fiéis na condição de eleitos e agraciados. 

Essa integração por meio da crença se substancia pelas práticas constituídas e 

transmitidas pela tradição, onde os fiéis se apresentam, se articulam e se relacionam por 

meio das agências da prática produzindo e reproduzindo uma identificação do sujeito a 

um grupo por intermédio da crença. 

Ser um agraciado na prática do ex-voto significa participar de um grupo que 

simboliza uma mudança em sua antiga condição, passando a reorientação de uma nova 



106 

 

performance social. Esse novo papel, se não modifica totalmente a vida do sujeito, pode 

ao menos alterar de forma substancial sua impressão de mundo. 

Todo esse processo ritualístico está representado e codificado no ex-voto 

como objeto de agradecimento por uma graça recebida. Contudo, o ato de criar objetos 

com uma determinada função e/ou que representem algum significado não está 

implícito apenas ao campo religioso. É uma construção cultural, mental e material que 

permite que os fiéis ao se representarem por meio do objeto, expressem seus dramas, 

valores e experiências. 

Tomando os ex-votos como exemplos de uma agência tanto religiosa quanto 

estética é possível apreender os sentidos desse e de outros objetos dentro de uma cultura 

determinada, sempre perguntando qual o seu real significado, o que os agentes desejam 

expressar com esses objetos e para o que eles servem. 

Na busca por significados, ficamos de frente a uma forma de manifestação 

imagética cujo fim ao qual se destina é mais importante do que seus aspectos formais, 

materiais e estéticos. Esse fim acaba restringindo os elementos estéticos a um tipo de 

subjacência encoberta pela tradição religiosa popular. Logicamente o ex-voto sempre 

será um objeto de uso religioso, porém, a fabricação de qualquer tipo de artefato exige 

um conhecimento estético, seja esse conhecimento consciente ou não. 

Certos elementos estéticos estão presentes no ex-voto como uma 

manifestação quase sempre inconsciente de uma criatividade esquecida ou superada 

pelo simulacro da fé e da tradição, contudo, paradoxalmente libertada pela intervenção 

do sagrado. 

A observação e apreensão dessas subjacências, qualidades que acompanham 

o ex-voto como pano de fundo da sua função religiosa, contribui para o reconhecimento 

de que certos objetos podem ser apreendidos e inseridos em mais de uma classe ou 

grupo de objetos. 

A dificuldade de inscrever os ex-votos como objetos resultantes de uma ação 

estética, reside no fato de que o religioso e o estético são juízos de valores com 

concepções diferentes sobre o que é, e como funcionam os objetos e para o que servem 

as imagens. 

Essa inscrição se estabelece na relação do objeto como o corpo. Esse corpo é 

simbólico, o local da graça representado no objeto a partir de ressignificações ou de 

formulações estéticas – conscientes ou inconscientes –; o espaço dos elementos 
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estéticos subjacentes. Não que esses elementos já não estejam visíveis, porém, a função 

primordial do objeto ex-votivo obscurece sua observação e interpretação estética. 

Esse nível de comunicação transmitida por um ex-voto representa a relação 

entre duas formas de apreender o objeto: a religiosa (tradicional) e estética (puramente 

formal). Trata-se da compreensão e interpretação da articulação existente entre duas 

mensagens que possuem códigos diferentes, porém, complementares: o código religioso 

e o código estético. O primeiro revela o olhar da tradição, que só pressupõe uma única 

interpretação; o segundo é uma mensagem que contempla a expressão da forma e o seu 

conteúdo subjacente, algo mais abstrato que leva a uma interpretação estética. 

A condição necessária para que um objeto se insira, ou seja inserido dentro 

de um contexto social com uma função determinada, seja religiosa, artística, decorativa, 

de contemplação e adoração, é o reconhecimento da sua eficácia dentro de um grupo. 

Dessa forma o ex-voto possui fora da consciência religiosa, uma existência 

real como objeto. Mas os fiéis em sua grande maioria não conseguem distinguir a 

experiência espiritual da ação estética espontânea. Ele realmente não se dá conta de que 

se observasse seu ex-voto como criação poderia percebê-lo de outra forma. 

A compreensão dessas articulações, dos aspectos formais que constituem um 

objeto, da sua inserção cultural, das mudanças de funções pelas quais os objetos podem 

passar pode ensinar sobre representação social, crenças, arte, os usos dados ao corpo, a 

religiosidade. 

A interpretação estética do ex-voto, seu processo de criação, concepção e a 

representação é resultado da apreensão desse objeto como um discurso produzido pelo 

sujeito, que implica na representação simbólica dos seus problemas em um objeto, um 

corpo projetado. 

O objeto ao ser oferecido a contemplação passa a ter relevância estética. Por 

trás desse corpo simbólico estão os modos de enunciação de diferentes saberes 

constituídos a partir da visão e da performance do fiel. Para tanto, é necessário que não 

se confunda a imagem, enquanto objeto, com a graça, enquanto presença material e real, 

da ação do sagrado. O reconhecimento da imagem como tal é um dado do senso estético 

íntimo. 

Mas uma coisa, porém, é apreender uma imagem como imagem, outra é 

formar pensamentos sobre a natureza das imagens em geral. Isso não é feito pelo fiel, 

pois esse sujeito não está interessado nesse tipo de reflexão, sua experiência apesar de 

ser reflexiva é profundamente religiosa. 
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Tendo consciência ou não do que faz, o fiel desempenha um papel criativo 

quando confecciona um objeto que irá representar as causas que o levaram a praticar o 

ex-votismo e a superação dessas causas por meio de uma intervenção divina.  

O ex-voto é uma imagem e as imagens sempre resistem. Esse objeto tem 

existência formal própria, que se dá a observação consciente como qualquer outra coisa 

e que mantém relações externas não só com o sagrado, mas com todas as outras formas 

de pensamento. 

Mesmo pertencendo ao campo religioso o ex-voto necessita de uma 

representação plástica. Não há, não poderia haver ex-votos sem a consciência da sua 

função religiosa. Mas a imagem é também um tipo de consciência, uma ação tão 

estética, quanto espiritual e religiosa.  

Assim sendo, o ex-voto tem duas formas de existência: uma sobrenatural, 

dependente da ação do fiel e pertencente ao campo religioso; outra física, que existe 

independente do fiel, uma presença que opera no mundo das coisas. A primeira forma é 

a imagem contemplativa do sagrado, conquanto, que a segunda é a imagem 

contemplativa de uma ação estética – quase sempre incidental – de um agente dentro do 

seu ambiente social. 

Os elementos subjacentes encontrados nos ex-votos não são sempre os 

mesmo, pois são como gestos, piscadelas, agências sujeitas a diversas formas de 

interpretação dentro de uma cultura. O sujeito percebe apenas aquilo que sua 

experiência lhe possibilita perceber. 

O pertencimento temporário, a comunicação, a tradição, a emoção, os 

dramas, as subjetividades, as ressignificações, a criatividade etc., determinam as formas 

de apreensões dos sujeitos dentro de uma sociedade e podem ser encontrados em outros 

objetos e outras práticas. Contudo, sempre existirá uma função primeira a ser conferida 

a cada objeto quando no momento de sua concepção.  

A relevância de uma apreciação estética de um objeto como o ex-voto está 

na possibilidade dos sujeitos apreenderem outros sentidos e significados para os objetos, 

possibilitando que outras interpretações e inserções possam ser feitas, evitando que a 

cultura se torne algo padronizado, ou uma incursão fracassada aos carneiros. 

 

 

 

 



109 

 

6. BIBLIOGRAFIA  

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes. 

2003. 

 

AGIER, Michel. Distúrbios identitários em tempos de globalização. Mana, vol. 7, nº 2. 

Rio de Janeiro, out 2001. 

 

ANDRADE FILHO, Osvald de. A pintura popular no Brasil. Rio de Janeiro: 

MEC/Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, 1968. 

 

BARDI, Pietro Maria. História da Arte Brasileira. 2ª Ed. São Paulo: Melhoramentos, 

1986. 

 

BARROS, Souza. Arte, folclore, subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: 

Paralelo/NEC/INL, 1971. 

 

BARTHES, Roland. O Óbvio e o Obtuso. Trad. Isabel Pascoal. Edições 70, Lisboa, 

1984. Distribuidor no Brasil: Livraria Martins Fontes, São Paulo. 

  

BENEDICT, Ruth. Padrões de Cultura. Lisboa: edição “Livros do Brasil”, 2000. 

 

BOAS, Franz. A formação da antropologia americana. 1883-1911.  Rio de Janeiro: 

Contraponto / UFRJ, 2004. 

 

___________. The limitations of comparative method in anthropology. Trad. Boas, F. 

Antropologia Cultural, Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 

 

BOURDIEU, P. A dominação masculina. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999. 

 

_____________. O poder simbólico. Trad. de Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1989. 

 

_____________. A economia das trocas simbólicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 

1998. 

 

BURKE, P. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 

_________. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 

 

CARVALHO, Eliane Maria Silveira Fonseca. São Cristovão e Seus Monumentos: 400 

anos de História. Aracaju. Secretaria de Estado da Cultura, 1989. 

 

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1973. 

 

CHARTIER, Roger. História cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 



110 

 

CASTILHO, M.A; LE BOURLEGAT, C. A; ARAUJO, J. M. O sagrado da fé católica 

no contexto da territorialidade urbana de Campo Grande – MS. In: Maria Augusta de 

Castilho. (Org). O sagrado da fé católica no contexto da territorialidade urbana de 

Campo Grande – MS. 1ª. Ed. Campo Grande: UCDB, 2006. 

 

CASTRO, Márcia de Moura. Ex-votos mineiros. As Tábuas Votivas no ciclo do ouro. 

Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1994. 

 

__________________. O ex-voto em Minas Gerais e suas origens. Cultura, n. 3, 

Brasília, 1979. 

 

CRAVO NETO, Mário. Ex-voto. Salvador: Aires, 1986. 

 

DA MATTA, Roberto. A Casa e a Rua. Espaço, cidadania, mulher e morte no 

Brasil. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do 

espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Prefácio de Stéphane Huchet; tradução de Paulo Neves. 

São Paulo, 1998. 

  

DREYFUS, Jenny. Artes Menores. São Paulo: Anhembi, 1959. 

  

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Abril, 1978: 

Prefácios, Introdução, cap. 1, conclusão. 

  

DURKEIM, Émile e MAUSS, Marcel. “De quelques formes primitives de 

classification”. In: Mauss, M. Oeuvres. Paris, Minuit, vol. 2, 1968. 

 

DUARTE, Ana Helena da Silva Delfino, 1961- Ex-votos e poiésis : olhar estético sobre 

a religiosidade popular em Minas Gerais / Ana Helena da Silva Delfino Duarte. - 

Uberlândia, 2002. 150f. Dissertação: Orientador: Maria Clara Tomaz Machado. 

 

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência da religião. Tradução de Rogério 

Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

  

EVANS-PRITCHARD. E. E. Bruxaria, oráculos e magia entre os azande. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar. 2005. 

 

FELDMAN, Bianco B. (org.) Antropologia das sociedades contemporâneas. Métodos. 

São Paulo: Global, 1987. 

 

FERREIRA, 1977. ENCICLOPÉDIA Delta / Larousse, Pequeno Dicionário Brasileiro 

da Língua Portuguesa. 

 

FISHER, Ernest. A Necessidade da Arte. 3ª Ed. Tradução de Leandro Konder. Rio de 

Janeiro: editora, 1971. 

 



111 

 

FLORES, Maria B. Ramos; CAMPOS, Emerson C. de. Carrosséis urbanos: da 

racionalidade moderna ao pluralismo temático (ou territorialidades contemporâneas). 

Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 27, n.53, jan./jun 2007. 

 

FRANCASTEL, Pierre. A realidade figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1993. 

 

FRAZER, James George. O ramo de ouro. Guanabara. Rio de Janeiro, 1982. Cap. I-IV. 

 

FREIRE, Gilberto. Introdução. In: CRAVO NETO, Mario. Ex-voto. Salvador: Aires, 

1986. 

 

FROTA, Lélia Coelho. Promessa e milagre nas representações coletivas de ritual 

católico, com ênfase sobre as tábuas pintadas de Congonhas do Campo, Minas Gerais. 

In: Promessa e milagre no Santuário do Bom Jesus de matosinhos, Congonhas do 

campo, Minas Gerais. Brasília: Fundação Nacional Promemória, 1981. 

 

FROTA, L. Promessa e milagre no santuário do Bom Jesus do Matosinhos. Congonhas 

do Campo, Minas Gerais, s.n., s.d., 1981. 

 

FOUCAULT, M. The history of sexuality: An Introduction. New York, Vintage, 1980. 

Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1986, vol.1. 

 

GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 

Tradução de Vera Mello Joscelyne. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

 

________________. A interpretação das culturas. Zahar Editores, Rio de Janeiro: 

2008. 

 

GENNEP, A. V. Classificação dos ritos. In: Os ritos de passagem. Petrópolis: Vozes, 

1978. 

 

GLUCKMAN, Max. Análise de uma situação social na Zululândia moderna. In: 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 2001. 

 

_____________. Pensando a diáspora. In: Da diáspora. Belo Horizonte: Humanistas, 

2003. 

 

GOMES DOS ANJOS, José Carlos; SILVA, Sergio B. da (Orgs). São Miguel e Rincão 

dos Martimianos: ancestralidade negra e direitos territoriais. Porto Alegre: UFRGS, 

2004. 

 

HALBWACHS. M. A memória coletiva. São Paulo: Vértive Editora, 2004. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Dp&a. Rio de Janeiro, 2001. 

 

______. Pensando a diáspora. In: Da diáspora. Belo Horizonte: Humanistas, 2003.  

 

HAUSER, Arnold. “Camadas Educacionais na História da Arte Popular: arte 

folclórica e arte popular”. In: HAUSER, Arnold. Teorias da Arte. São Paulo: Martins 

Fontes, 1973. 



112 

 

 

HOBSBAWN, Eric J & T. Ranger (Eds) “Introdução.” A invenção das tradições. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

KIVY, Peter. Org. Estética: fundamentos e questões de filosofia da arte; tradução: 

Euclides Luiz Calloni. São Paulo. Editora Paulus, 2008. – (Coleção Filosofia)  

 

LAPLANTINE, François. Antropologia da doença. Martins Fontes. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro, 2004. 

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. A eficácia simbólica. Antropologia Estrutural. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. 

  

______________. O feiticeiro e sua magia. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro, 

Tempo Brasileiro, 1996. 

  

______________. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis: Vozes, 1967.  

 

LIMA, Elder Rocha. Ex-votos de Trindade: arte popular. Goiânia: UFG, 1998. 

 

LODY, Raul. Um Documento do Xangô Alagoano. Maceió: UFAL; Rio de Janeiro: 

FUNARTE/INF, 1985.  

 

MAUSS, M. As técnicas corporais. In: Sociologia e Antropologia. Vol. II São Paulo: 

EPU/EDUSP, 1974. 

 

MATTOS, Y. Voto, ex-voto, promessa, milagre. Texto de apoio ao projeto "O museu 

vai à fábrica / a fábrica vai ao museu". Ouro Preto: Museu da Inconfidência, 1991. 

 

MEAD, Margaret. Sexo e temperamento. São Paulo. Perspectiva, 1979. 

 

MENESES, Jonatas Silva. Terapias complementares em religiosidades pentecostais em 

Aracaju, Sergipe. Temas de ciência da religião/Cícero Cunha Bezerra. São Cristóvão: 

Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2008. 

 

MENEZES, J. N. C. Iconografia de São Sebastião: plasticidade e devoção popular. 

Revista do IFA, Ouro Preto, n.2, p.84-91, dez.1995, p.86. Sobre a diversidade da 

produção artística em Minas e as atividades exercidas pelos artífices é de extrema 

utilidade o dicionário de Judith Martins. MARTINS, J. Dicionário de artistas e artífices 

dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. Rio de Janeiro: Iphan/MEC, 1974. 

 

MICHEL, Guérin. O que é uma obra? .Tradução Claudia Schilling. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1995. 

 

OLIVEIRA, José Cláudio Alves. Ex-votos da sala de milagres do Santuário de Bom 

Jesus da Lapa: sociedade, religião e artes. Salvador, 1995. 112 p. f. Dissertação 

(Mestrado em Artes), Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia. 

 



113 

 

OLIVEIRA, Klebson. As Tábuas Votivas: imagem e texto no mesmo endereço. 

Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade, nº 34, p. 43-61, 

2008. 

 

OLIVEIRA, Gilka Corrêa de. Ex-votos. Recife: Museu do Homem Nordestino, 1989. 

ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura 

contemporânea. Rio de Janeiro: Garamond; 2008. 256 p. 

 

ORTNER, Sherry B. Uma atualização da teoria da prática. In: Conferências e 

diálogos: Saberes e Práticas Antropológicas. 25ª Reunião Brasileira de Antropologia 

Goiânia, 2006. 

 

ORTNER, Sherry B. Poder e Projetos: reflexões sobre a Agência. Conferências e 

diálogos: Saberes e Práticas Antropológicas. 25ª Reunião brasileira de Antropologia. 

Goiânia, 2006. 

 

OSBORNE, Harald. Estética e Teoria da Arte. 4ª Ed, São Paulo: Cultrix, 1983. 

 

PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. São Paulo: Perspectiva, 1976. 

 

PEIXOTO, Virginia Ribeiro. Ex-voto. Recife: MEC/IJNPS, 1980. 

 

PINA, L. de. Arte popular. In: Vida e arte do povo português, s.l.: s.n., 1950. 

 

POLLAK, Michel. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos. Vol. 5, n.10. 

Rio de Janeiro: CPDDOC/FGV. 1992. 

 

PRANDI, Reginaldo. Prefácio da introdução. In: FERRETTI, Sergio F. Repensando o 

Sincretismo. São Paulo: EDUSP, 1996.  

 

REIS, José Carlos. As Identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. 

 

RODRIGUES, José Carlos. Tabu do corpo. 2. ed. Rio de Janeiro: Achiamé, 1975.  

(Série Universidade - Antropologia Social.). 

 

ROHDEN, Huberto. Filosofia da Arte. São Paulo: Martin Claret, 2007. 

 

SAHLINS, Marshall. Islands of History. Chicago e London: The University of Chicago 

Press. Caps. 2 e 5, pp. 32-72; 136-156, 1985. 

 

SAHLINS, Marshall. 1997 O pessimismo sentimental e a experiência etnográfica: Por 

que a Cultura não é um “Objeto” em via de extinção (part I), Mana 3:41-74.  

SAIA, Luiz. Escultura Popular Brasileira. São Paulo: Gaveta, 1994.  

 

SCARANO, Julita. Fé e milagre: ex-votos pintados em madeira, séculos XVIII e XIX. 

São Paulo: EDUSP, 2003.  

 

SILVA, Maria Augusta Machado da. Ex-votos e orantes no Brasil. Rio de Janeiro: 

MEC/MHN, 1981. 



114 

 

 

SILVA, Maria Augusta Machado da. Ex-votos/ São Jorge – Pesquisas. In: Congresso 

Brasileiro de Arquivologia. 4, 1979, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Associação 

dos Arquivistas Brasileiros, 1982. 

 

SOUZA, Alicia Navarro. PITANGUY, Jacquelie. Orgs. RUSO, Jane. Do corpo-objeto 

ao corpo-pessoa: desnaturalização de um pressuposto médico. Rio de Janeiro, Editora 

UFRJ, 2006. (Série Didáticos). 

 

SOUZA, Laura de Mello. Os ex-votos mineiros. In: Norma e conflito: aspectos da 

história de Minas no século XVIII. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.   

 

TRAVERSA, O. Cuerpos de papel. Barcelona: Gedisa, 1997. 

 

TYLOR, Edward B. The origins of culture. Gloucester, Peter Smith, 1970. 

 

VALLADARES, Clarival do Prado. Riscadores de milagres: um estudo sobre a arte 

genuína. Rio de Janeiro: Superintendência de Difusão Cultural da Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado da Bahia, 1965. 

 

VOVELLE, M. Os ex-votos do território marselhês In: Imagens e imaginário na 

história. Fantasmas e certezas nas mentalidades desde a Idade Média até o século XIX. 

São Paulo: Ática, 1989. 

 

WEBER, Max. Comunidades Étnicas. In: Economia y sociedad. Fondo de Cultura 

Económica. México, 1983. 

 

 

ACESSOS ON-LINE: 

 

AMARAL, Ana Lúcia. Pertencimento. Disponível em: 

http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Pertencimento. Acesso em: 

20 de abril de 2012. 

 

Dicionário online - http://www.priberam.pt/dlpo/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o_(Sergipe), página 

visitada às 10h: 35 min. do dia 08 de fevereiro de 2012. 

 

Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 08 de fevereiro de 2012. 

10h: 38 min. 

 

IBGE: http://www.ibge.gov.br/censo2010/ 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=217

0&id_pagina=1 página acessada às 22h: 16 min, do dia 28/07/2012 

 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/um-pouco-da-uniao-iberica-em-

sergipe. Página visitada no dia 08 de janeiro de 2012, às 11h: 17min. 

 

http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Pertencimento
http://www.priberam.pt/dlpo/
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o_(Sergipe)
http://www.ibge.gov.br/censo2010/
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2170&id_pagina=1
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2170&id_pagina=1
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/um-pouco-da-uniao-iberica-em-sergipe
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/um-pouco-da-uniao-iberica-em-sergipe


115 

 

OLIVEIRA, José Cláudio Alves de. Semiologia dos ex-votos na Bahia: arte, 

simbolismo e comunicação religiosa.  Dia, mês, ano e o horário de acesso. 

 

VALLE, Edênio. Conversão: da noção teórica ao instrumento de pesquisa. Revista 

Eletrônica de Estudos da Religião – REVER. Disponível no site: 

http://www.puc.br/rever/rv2_2002/t_valle,htm. Acesso em: 20 de abril de 2012. 

 

NUNES, Verônica Maria Menezes – www.informesergipe.com.br em 04/03/2007 

www.faculdadesocial.edu.br/.../artigos/9/7dp_joseoliveira.pdf 

http://www.euroresidentes.com/portugues/cores-do-zodiaco/significado-indigo-violeta-

roxo.htm. 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.puc.br/rever/rv2_2002/t_valle,htm
http://www.informesergipe.com.br/
http://www.faculdadesocial.edu.br/.../artigos/9/7dp_joseoliveira.pdf
http://www.euroresidentes.com/portugues/cores-do-zodiaco/significado-indigo-violeta-roxo.htm
http://www.euroresidentes.com/portugues/cores-do-zodiaco/significado-indigo-violeta-roxo.htm

