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Resumo: Os ex-votos se apresentam como a materialização de um processo de solicitação 

de graça e seu atendimento por parte de um ente imaterial superior. A folkcomunicação 

fundada por Beltrão tem se debruçado sobre o estudo dos processos folkcomunicacionais 

dos quais o ex-voto é uma expressão que, a nosso ver, inaugura um território fértil para 

novas experimentações teóricas e metodológicas. Neste breve ensaio nos apoiamos nas 

orientações fornecidas por Melo em seu projeto de pesquisa-piloto sobre o ex-voto como 

processo folkcomunicacional. Efetuamos a contextualização da gruta, a aproximação da 

teoria da folkcomunicação com a teoria das representações sociais no tratamento conceitual 

do ex-voto, uma análise inicial dos ex-votos expostos no altar, buscando nos aproximar das 

mensagens contidas nas �peças� e seus �conteúdos� ou �mensagens camufladas�.  
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1. Introdução aos conceitos 

 Os ex-votos se apresentam como a materialização de um processo de solicitação de 

graça e seu atendimento por parte de um ente imaterial superior. Beltrão, na sua tese de 

doutoramento em 1965, definiu o ex-voto como �conhecimento por milagre ou promessa � 

quadro, imagem, fotografia, desenho, fita, peça de roupa, utensílios domésticos, mecha de 

cabelo, etc. que se oferece ou se expõe nas capelas, igrejas, salas do milagre ou cruzeiros, 

em ação de graças por um favor alcançado do céu� (2001, p.247). Desde então a 

folkcomunicação fundada por Beltrão tem se debruçado sobre o estudo dos processos 

folkcomunicacionais dos quais o ex-voto é uma expressão que, a nosso ver, inaugura um 
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território fértil para novas experimentações teóricas e metodológicas. Neste breve ensaio 

nos apoiamos nas orientações fornecidas por Melo em seu projeto de pesquisa-piloto sobre 

o ex-voto como processo folkcomunicacional4. Nesta análise inicial dos ex-votos expostos 

no altar, buscaremos nos aproximar das mensagens contidas nas �peças� e seus 

�conteúdos� ou �mensagens camufladas�. Enquanto exercício analítico e metodológico, 

propomos a análise de imagens de objetos de ex-votos dispostos em um altar situado em 

uma gruta localizada no povoado de Brejões da Gruta na Bahia.. Os objetos em análise 

foram deixados pela romaria dedicada a Nossa Senhora dos Milagres ocorrida em 15 de 

agosto de 2002, tendo sido a captura das imagens realizada em 6 setembro de 2002. Com 

exceção deste evento anual, o lugar é pouco visitado devido ao seu difícil acesso.  

Não pretendemos apresentar uma versão interpretativa fechada para o fenômeno em 

questão, mas somente contribuir com algumas reflexões que possam ser aproveitadas em 

outros trabalhos de análise sobre os mesmos objetos e para a construção de um referencial 

teórico-metodológico para pesquisa neste campo. Assumindo nosso desconhecimento 

acerca da motivação e da história singular de cada objeto podemos somente especular sobre 

seu significado para quem o depositou no altar. Contudo, consideramos que a exposição 

dos objetos num espaço coletivo evidencia-se como potencial para a análise evidenciando 

um aspecto de comunicação visual, o que Valladares (1980) denominou como 

comunicabilidade ampla e imediata, isto é, os objetos expostos coletivamente "manifestam 

um sentido de coletivo, de diluição de autorias em favor do usual comunitário" (Ibdem, 

p.4). Além disso, a autoria coletiva expressa não somente um desejo étnico, mas, sobretudo, 

o contato com uma diversidade de fontes temáticas e de visualidade, já brasileiras, 

marcadas pelos processos híbridos vivenciados desde o período da colonização. 
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 Deste modo a análise fica profundamente marcada pela implicação
5 dos autores 

deste ensaio e dos aspectos do visual por eles reinterpretados, desde a captura das imagens 

em movimento até o seu congelamento em fotos e sua posterior seleção. O tratamento dos 

ex-votos apenas a partir da imagem fotográfica sem uma análise presencial do momento de 

sua oferta é uma parcialização conseqüente da fase inicial de pesquisa na qual nos 

encontramos. A próxima visitação, na qual pretendemos efetuar um estudo mais completo 

tanto da romaria como dos ex-votos está programada para agosto de 2005. A própria 

comparação entre as análises dos ex-votos efetuadas neste ensaio e aquelas que 

contemplarem a experiência vivencial da romaria pode suscitar novos questionamentos e 

reflexões acerca das representações envolvidas. Neste sentido organizamos o quadro abaixo 

com a finalidade de destacar nosso objeto de estudo de seu processo histórico-vivencial.  

 
Quadro 1 � Plano de análise do processo histórico-vivencial dos ex-votos 
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(1985, p.120) . Nos limites de nosso campo distinguimos as implicações da documentação como: afetivas (do 

pesquisador singular e do coletivo de pesquisa), científicas (referências conceituais e metodológicas), 
histórico-vivenciais (pertencimentos culturais). 
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2. Contexto da gruta 

A gruta se encontra localizada em uma Área de Preservação Ambiental denominada 

Gruta de Brejões � Vereda Romão Gramacho, inserida nos municípios de Morro de 

Chapéu, João Dourado e São Gabriel, no estado da Bahia. A caverna Gruta de Brejões tem 

uma abertura de 106 metros de altura e uma profundidade de 7750 metros. O vilarejo de 

Brejões da Gruta conta com mais ou menos 50 habitantes. A região foi explorada com o 

plantio de cana-de-açúcar o que leva alguns pesquisadores a afirmar que os moradores do 

vilarejo sejam descendentes de quilombolas. Porém, em observações anteriores6, não 

pudemos identificar nos hábitos dos moradores qualquer tipo de expressão cultural que nos 

remetesse ao referencial africano. Não verificamos qualquer produção de objetos religiosos, 

artesanais, produtos culinários, ou ainda músicas, lendas ou �causos� vinculados a esta 

referência étnica.  

A romaria anual traz um mínimo (porém significativo) proveito financeiro imediato 

para esta comunidade, em função da presença de consumidores (ainda que também de baixa 

renda) e da circulação de alimentos. Também são presentes no relato dos moradores 

episódios como brigas, facadas, e abuso de álcool. A santa da gruta é referida como 

protetora, mas não pudemos observar qualquer ato de devoção religiosa sistematizada. 

A gruta como espaço não-institucionalizado não destina uma ordem posterior aos 

objetos depositados no altar, como ocorre geralmente em ex-votos colocados em altares 

internos à igrejas ou outras edificações específicas para este fim. Ao contrário, os objetos 

permanecem no altar ou se deterioram naturalmente. 
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Anais do 27º Congresso de Espeleologia, 2003. 
 



 

Foto 1 - entrada da Gruta 

3. Ex-votos e representações sociais 

 Podemos considerar o altar como uma coleção de objetos portadores de 

significações singulares compartilhadas coletivamente. Nesta perspectiva, nos é possível 

uma aproximação com a teoria das representações sociais. Segundo Moscovici, fundador 

do conceito, a representação social pode ser definida como �uma modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre os indivíduos� (Moscovici in Orfali, 2000, p. 240). Enquanto fenômeno 

folkcomunicacional, os ex-votos são portadores e geradores de representações sociais. 

Conforme Beltrão,  

Os grupos acham-se, assim, vinculados a uma ordem semelhante de idéias e 

a um propósito comum: adquirir sabedoria e experiência para sobreviver e 

aperfeiçoar a espécie e a sociedade. Sabedoria e experiência, sobrevivência 
e aperfeiçoamento que só se conseguem mediante a comunicação, o 

processo mínimo, verbal e gráfico pelo qual os seres humanos 

intercambiam sentimentos, informações e idéias (2001, p.54). 
 

Partindo destas referências, a representação social se apresenta como processo e 

produto de elaboração psicológica e social da realidade, servindo como terreno de 

expressão e percepção de elementos afetivos, mentais e sociais, integrando os aspectos 

cognitivos, lingüísticos e de comunicação dos grupos sociais. Como destaca Orfali, �a 

representação social investe a vida coletiva e engendra práticas mais ou menos 

diferenciadas de acordo com os grupos sociais� (Orfali, 200, p.240). As representações 

sociais circulam, se cruzam e se cristalizam através de palavras, gestos, objetos, encontros. 

A romaria e os ex-votos se constituem como a materialização do próprio processo de 



produção de uma representação social, a partir de sua apropriação singular e de sua 

circulação coletiva.  

 

4. Análise visual dos objetos 

 
As imagens foram realizadas com uma filmadora mini Dv, utilizando a iluminação 

natural da luz entrando pela boca da gruta. Os frames foram selecionados e destacados7. 

Buscamos proceder tanto por uma interpretação gestáltica que se conforme à configuração 

dada pela articulação dos elementos como também pela atenção dada às singularidades dos 

objetos. A princípio acompanhamos a tipologia de Gonzalez (1981) fornecida por Melo em 

seu projeto-piloto, e que distingue os ex-votos como: figurativos � objetos que expressam a 

graça obtida (partes anatômicas, figuras humanas, casas, animais, vegetais, veículos, etc.), 

representativos (instrumentos, diplomas, troféus, buquês, muletas, fotografias), discursivos 

� escrevem o milagre através da escrita (cartas, bilhetes, cartazes), midiáticos (anúncios em 

jornal, revistas, etc.) e pictóricos (quadros pintados, ilustração do milagre através de 

imagens, símbolos e palavras). Contudo, alguns dos objetos selecionados se prestam a uma 

classificação híbrida, não exclusiva. 

O altar 

 

Foto 2 - altar 

 

                                                
7 A foto 10 foi a única efetuada durante a cerimônia por Aloísio Cardoso. 



O altar se apresenta como uma coleção espontânea na qual os lugares dos objetos, 

exceto a posição da santa que é sempre um lugar de destaque em relação aos outros ex-

votos, não são pré-fixados. A santa no centro e os ex-votos dispostos aos seus pés 

obedecem sem rigidez a uma ordem de tamanho. Imagem heterogênea de elementos 

dispostos sobre um suporte natural. Co-habitação de símbolos religiosos e profanos, de 

materiais artesanais e industriais. Encontro de matrizes culturais distintas, de referências 

temporais díspares. 

 

4.1 Ex-votos selecionados 

 

 

Foto 3 � pedra escrita 

Ex-voto do tipo pictórico/discursivo com um nome e data. Registro da presença no 

cerimonial sem indicação da graça obtida. Aproveitamento de material natural como 

suporte para inscrição. Este tipo de pedra com inscrição se distribui pelo altar, podendo ou 

não, estar associado a uma imagem ou outro ex-voto. 

 

 



Foto 4 - Cosme, Damião e Jesus 

Santos irmãos gêmeos. São conhecidos como os médicos anargiros, por não 

receberem pagamento pelos seus serviços. Também denominados como patronos dos 

cirurgiões. O culto divulgou-se intensamente na Europa. Tem secularmente a simpatia de 

seus devotos em Portugal e no Brasil, assegurando alimentação, afastando o contágio 

epidêmico, livrando os partos gemelares. Os negros bantus tiveram seu culto e os je-jes-

nagôs os identificaram como orixás sudaneses. São os Ibeiji africanos representados nos 

Candomblés baianos pelos duplos católicos São Cosme e Damião, que recebem festas no 

seu dia, com ofertas de alimentos e reunião de amigos para danças, comidas e bebidas. 

Também estão relacionados ao culto dos deuses da reprodução, fecundação, germinação e 

moléstias sexuais. Era notório na Itália (Igreja em Insernia, Molisa) a presença dos ex-votos 

fálicos (membri virilli de cera). No Brasil os santos anargiros, estão mais relacionados a 

fome, as doenças do sexo e aos partos duplos (Cascudo, 1988, p.258). 

 

 

Foto 5 � Padre Cícero 

Ex-votos representativos. Expressão através de símbolos religiosos católicos 

impregnados de significações populares que nos remetem aos processos de apropriação e 

hibridação. Padre Cícero, homem santificado em vida pelo povo, era figura iluminada pelo 

prestígio sobrenatural, venerado por toda a população. Sua presença física constitui a 

explicação do movimento irresistível, desde os sertões da Bahia ao interior do Amazonas.  

 



 

Foto 6 - Imagem 

Ex-voto representativo. Imagem do caboclo, arquétipo híbrido composto de 

elementos afro-brasileiros e indígenas.  

 

 

 

Foto 7 - fotografia 

 

Ex-voto representativo � fotografia, retrato de identidade. Referência pessoal e 

intransferível da graça desconhecida. A fotografia, como registro analógico do sujeito que 

foi atendido, é bastante utilizada, justamente pelo seu caráter de representação fidedigna do 

real, ao contrário de outros suportes representativos. Embora a fotografia esteja ao lado do 

�santinho� do Sagrado Coração de Jesus não podemos estabelecer se há alguma relação 

intencional entre as imagens. 

 



 

Foto 8 - cabeça de boi 

Ex-voto figurativo � cabeça de animal. Elemento representativo da morte na secura 

do semi-árido. O boi é um animal presente na cultura popular de grande parte do Brasil, 

tendo como qualidades a vitalidade, a força, a liberdade. A cabeça do boi constitui-se como 

núcleo de energia e força vital sendo utilizada em práticas rituais e populares diversas. O 

culto ao boi no Brasil deu origem a festas e motivos que incorporaram elementos regionais. 

 

 

Foto 9 - a rosa e o elefante 

 

Ex-voto figurativo/representativo � objetos industrializados com referências 

vegetais e animais de culturas exóticas, provavelmente de origem orientais (elefante). A 

rosa eternizada em sua redoma acrílica, símbolo do amor. A hibridação efetuada comporta 

a ressignificação de objetos em novo contexto cultural.  

 



 

Foto 10 - visão do altar para a cerimônia 

Dezenas de velas ardem a noite inteira, provavelmente, pagando promessas, 

misturadas aos objetos, fitas, retratos, símbolos. O grupo em volta orando e agradecendo, 

situação peculiar ao fim de uma romaria, instituindo a gruta como um templo de cultos 

populares.  

 
 
5. Discussão Inicial 

 
A pluralidade de elementos presentes no altar nos remete a características próprias 

dos fenômenos folkcomunicacionais. Como bem destacou Benjamim,  

Muito do que chamamos de genuíno, de espontâneo, de elemento da 

identidade brasileira é fruto da re-interpretação, do aproveitamento, da 

hibridização trabalhada ao longo dos anos, com a sujeição aos fatores 

ecológicos e culturais e a assimilação das contribuições de outras etnias 

(p.25). 
 

A folkcomunicação se efetiva a partir do uso de meios não formais de 

comunicação, apoiado em processos folclóricos compreendidos como canais de 

comunicação coletiva dinâmicos. O povo utiliza a folkcomunicação para trocar idéias, se 

auto-educar. No desenvolvimento da concepção de folkcomunicação inaugurada por 

Beltrão, vem delineada a hipótese de que as mensagens folkcomunicacionais contestam a 

cultura dominante, ainda que inconscientemente. Pudemos observar que nas romarias e nos 

ex-votos há uma ruptura com a forma de expressar fé e crença religiosa adotada pela igreja 

católica. Ainda que elementos católicos sejam predominantes, é clara presença de 

apropriações populares e transformações efetuadas a partir da hibridização cultural. Para 

nós, esta é uma questão aberta que solicita o aprofundamento investigatório necessário. Por 



enquanto preferimos o referencial da hibridização, aceitando a múltipla concorrência de 

representações sociais.  

Os ex-votos na região Nordeste são exemplos evidentes da plástica advinda de 

processos híbridos de matrizes africanas, indígenas e européias, ora se apresentam como 

revelação étnica imediata, ora reinterpretada em intenções devocionais e de culto religioso 

católico, indicando sempre à ação e pagamento do milagre ao santo. Percebe-se a 

diversidade de possibilidades de interpretação e hibridismos de motivos que se estendem 

desde o corpo humano e sua visualidade até os animais, incluindo pinturas e desenhos no 

caminho dos milagres. Nota-se uma dinâmica nos arranjos dos objetos, de suas cores e 

formas, traços, volume, que apoiados sob a inscrição do visual e da cultura material 

recontam uma história social e cultural que atravessa o cotidiano nas mais diferentes 

situações domésticas, profissionais, de arte, de religião e nas demais formas de 

representações e linguagens.  

Este ensaio buscou efetuar uma primeira análise dos objetos materiais de ex-

votos, além de lançar sugestões teóricas e metodológicas para a investigação do ex-voto e 

dos processos histórico-vivenciais envolvidos. 
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