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RESUMO  
 

GORDO, Luís Erlin Gomes. Ex-votos Midiáticos e Reconstrução da Identidade da revista 

Ave Maria – a supressão dos ex-votos no início da década de 1970. 2014. 121f. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 

Campo.  

 

No catolicismo popular, o devoto encontra formas próprias de manifestar a sua fé,  

distante muitas vezes da ortodoxia da Igreja. Os ex-votos são um exemplo claro dessa 

apropriação de alguns elementos da tradição católica e a sua aplicação no cotidiano religioso 

do fiel. A revista Ave Maria desde a sua origem no ano de 1898 incentivou os leitores a 

testemunharem os favores recebidos de Deus por intermédio de algum santo. Nasceu assim na 

revista o gênero “graças alcançadas”, que são cartas de fiéis manifestando milagres recebidos. 

Após o Concílio Vaticano II, final da década de 1960, a Igreja Católica, sobretudo da América 

Latina, tentou “purificar a fé”. As práticas devocionais, como a fé nos santos, as promessas e 

os ex-votos foram claramente “combatidos”. Neste período a revista Ave Maria suprime os 

ex-votos midiáticos impressos. A compreensão do processo comunicacional relacionado a 

este fato é o objetivo dessa pesquisa. A metodologia será composta de pesquisa bibliográfica e 

documental.  

 

 

Palavras chave:  

Folkcomunicação. Estudos Culturais. Religiosidade Popular. Ex-votos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

In popular Catholicism, the devout finds his own ways to manifest his faith, which at times 

are very far from the orthodoxy of the Church. The exvotos are clear examples of the 

appropriation of some elements of the Catholic tradition and their application in the faithful’s 

daily life. In 1898, when the Ave Maria magazine was first published , readers were 

encouraged to attest God’s granted favours through some saints. Thus the category “ granted 

graces “ was issued in the magazine ; those were letters from the faithful giving evidence of 

granted miracles. After the Vatican Council II , by the end of the 1960s , the Catholic Church 

tried to “ purify faith” , mainly in Latin America. The devotional Activities such as faith in 

saints, promises and exvotos were clearly contested. At that time the Ave Maria  magazine 

suppressed the written release of exvotos to the media. The aim of this research is to 

understand the communicative process related to the fact mentioned above. The methodology 

was based on bibliographical and documentary research. 
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RESUMEN 
 

 En El catolicismo popular, el devoto encuentra formas propias de manifestar su Fe, 

distante muchas veces de la ortodoxia de la Iglesia. Los exvotos son um ejemplo claro de esa 

apropiación de algunos elementos de la tradición católica y su aplicación en lo cotidiano 

religioso del feligrés. La revista Ave Maria desde su origen en el año de 1898 incentivó a los 

lectores a testimoniarlos favores recibidos de Dios por intercesión de algún santo. Nació así 

en la revista el género “gracia alcanzada” que son cartas de feligreses manifestando milagros 

recibidos. Tras el Concilio Vaticano II, final de la década de 1960, la Iglesia católica, 

sobretodo de América latina, intentó “purificar la fe”. Las prácticas de devoción, como la fe 

em los santos, las promesas y los exvotos fueron claramente “combatidos”. Em este período la 

revista Ave Maria suprime los exvotos midiáticos impresos. La comprensión del proceso 

comunicacional relacionado a este hecho es el objetivo de esa pesquisa. La metodologia será 

compuesta de pesquisa bibliográfica y documentada. 

 

Palabras clave: 

Folkcomunicación. Estudios Culturales. Religiosidad Popular. Exvotos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando pensamos em Comunicação Social, quase que instintivamente nos remetemos 

à grande mídia. Com isso, nos esquecemos de atribuir valor também à comunicação popular.  

Em 1965, quando Luiz Beltrão publicou o artigo O ex-voto como veículo jornalístico 

na revista Comunicação e Problemas, Beltrão abriu espaço e deu visibilidade a essa 

comunicação enraizada na cultura popular, que muitas vezes esteve às margens do 

entendimento comunicacional vigente, dando credibilidade às diversas formas de 

manifestação cultural.  

A folkcomunicação nasce da percepção que tinha Beltrão acerca da força híbrida do 

comunicar cultural, ou seja, do folclore e do fluxo midiático.  

Dentro do imaginário religioso, o devoto que consegue um milagre, sente-se no dever, 

como que em dívida de externar e anunciar o benefício divino recebido. O ex-voto é a 

expressão máxima do pagamento dessa “dívida”.  

Na classificação dos “gêneros folkcomunicacionais” de Beltrão e reelaborados pelo 

professor José Marques de Melo, no livro Mídia e Cultura Popular, o ex-voto impresso, 

vinculado em jornais e revistas se enquadra no gênero de folkcomunicação visual, no formato 

impresso, classificado com o tipo “graça alcançada” (2008, p. 89-95). 

O estudioso mexicano Jorge A. González, no livro Exvotos y Retablitos – Religión 

Popular y Comunicación Social en México, divide os ex-votos em cinco tipos propiciatórios. 

Os ex-votos midiáticos impressos fazem parte do tipo 4: “Por sua localização extra santuário e 

por sua forma e conteúdo rigorosamente prescritos e estereotipados, constituem os ex-votos 

que aparecem nos periódicos das cidades do país mais ou menos grandes.” (1986, p. 11, 

tradução nossa). 

É justamente esse gênero apontado tanto por Beltrão quanto por González que 

pretendemos estudar. Faremos um levantamento histórico da publicação das graças 

alcançadas e veiculadas na revista Ave Maria e suprimidas na década de 1970, pós-Concílio 

Vaticano II. 

A revista Ave Maria é uma publicação centenária no Brasil. Fundada em 1898 circula 

ainda hoje. Durante grande parte da história dessa publicação, uma das seções que mais se 
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destacou foi a página que divulgava as graças recebidas dos fiéis. A publicação dos ex-votos 

marcou a identidade da revista por décadas.  

O levantamento histórico dos ex-votos midiáticos publicados na revista Ave Maria 

pode sinalizar a expressão religiosa do Brasil num período de quase um século. 

O princípio dessa seção se deu no mesmo ano da fundação da revista Ave Maria. São 

milagres atribuídos a Nossa Senhora, mais especificamente ao Imaculado Coração de Maria. 

A primeira carta manifestando gratidão à intervenção miraculosa de Maria é datada de 

outubro de 1898, cinco meses depois do primeiro número da revista. Quem assina a carta é 

uma senhora que se identifica como C.F.D. 

O apogeu dessa seção desponta nas décadas de 1920 a 50 do século XX quando a 

revista promoveu uma campanha de beatificação e posteriormente canonização do bispo 

Antônio Maria Claret, fundador dos Missionários Claretianos, responsáveis pela edição e 

distribuição da revista. São milhares e milhares relatos de curas, milagres e graças alcançadas 

por intermédio de Claret. Além dos relatos, alguns fiéis enviavam somas em dinheiro em 

agradecimento, cujo valor era também publicado.  

A seção era dividida por cidades. Pessoas do Brasil inteiro escreviam e desejavam 

pagar sua promessa, tendo o nome publicado na revista como testemunho. Por falta de espaço, 

devido ao grande número de relatos, a revista dava destaque para uns poucos relatos com 

fotos, os demais seguiam como notas de “classificados”. 

O desaparecimento da seção deu-se gradativamente, na passagem da década de 1960 

para 70, período em que a Igreja assimilava o conteúdo renovador do Concílio Vaticano II 

(1962-1965). A supressão dessa seção justamente nessa época parece sinalizar que a revista, 

seguindo uma linha ideológica adotada por muitos dentro da Igreja, sobretudo na América 

Latina, buscou o distanciamento do devocional, priorizando o engajamento sociopolítico.  

A supressão dos ex-votos midiáticos impressos na Revista Ave Maria é o problema de 

nossa pesquisa.  

Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja viveu um período longo de sua história, 

apoiada em uma liturgia mais voltada para o clero e os religiosos, do que para os fiéis. A 

simbologia católica dos sacramentos, de modo especial da missa era muito difícil de ser 

assimilada. Vale lembrar que no ocidente a liturgia seguia o rito romano. E independente do 
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país onde se celebrava o rito, essa liturgia era em latim. Praticamente analfabetos, 

impossibilitados de aproximarem-se do mistério da fé, grande parte da massa dos fiéis, 

elaboraram maneiras próprias de viver o catolicismo.  

A religiosidade popular se firma neste contexto, onde praticamente era impossível ao 

povo simples entender a centralidade da fé em Cristo. Como uma espécie de compensação 

brotam espontaneamente maneiras “simplificadas” de aproximação do Divino: o culto aos 

santos, a Nossa Senhora, as novenas, romarias e rezas faziam com que o fiel católico dessa 

época, pudesse expressar sua fé. 

Na interpretação e aplicação do Concílio Vaticano II na Igreja da América Latina, 

chegou-se a considerar a devoção popular como de pouca prática cristã, sem consistência 

teológica. Originariamente voltada para a devoção, a Revista Ave Maria, começa uma nova 

trajetória de formação de uma nova consciência da fé compromissada com as mudanças 

sociais e com isso tenta “apagar” alguns elementos editoriais que remetiam ao que muitos 

teólogos na época consideravam retrógrado.  

Como veículo de comunicação histórico e de prestígio no catolicismo brasileiro, a 

Revista Ave Maria, começou a se distanciar de muitos elementos que denotassem a pura 

religiosidade popular e que estavam associados à sua identidade (de modo especial os ex-

votos que poderiam caracterizar, naquele contexto, uma alienação religiosa). 

Nesta confusa circunstância histórica, a revista deixa de publicar as cartas dos devotos 

comunicando as graças recebidas.  

Paradoxalmente, é justamente neste período que nasce a reflexão de Luiz Beltrão 

dando credibilidade comunicacional às manifestações populares, incluindo nessa categoria os 

ex-votos.  

Beltrão denominou a Folkcomunicação como a comunicação dos marginalizados.  

Parece um contrassenso que o documento de Medellín traga a grande novidade da “opção 

preferencial pelos pobres” e ao mesmo tempo não compreenda que a religiosidade popular em 

suas diversas vertentes é justamente a voz dessa classe oprimida, que encontra nos ex-votos 

uma forma de se expressar. 

Como foi o processo de mudança na linha editorial da revista Ave Maria neste 

período? Quais as consequências dessa nova postura editorial de distanciamento do 
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devocionismo, uma vez que os assinantes continuavam os mesmos? Na tentativa de responder 

a essas perguntas, apresentamos algumas hipóteses: 

- A consolidação da seção “graça alcançada” na Revista Ave Maria nas décadas de 

1930/40 e 50 como uma ferramenta em que o leitor podia se manifestar e consequentemente 

ter voz ativa, ao anunciar que foi agraciado por intervenção divina, representou um marco do 

catolicismo popular. 

- A tentativa da direção da revista de tornar conhecida a figura de Antônio Maria 

Claret e incentivando assim a devoção a ele. A graça publicada como publicidade para se 

conseguir a canonização possibilitou a popularização do Padre Claret, muitos leitores da 

revista nessa época colocavam o nome Claret em algum dos filhos. 

- A supressão da página pós-concílio Vaticano II, em que a devoção popular parece ser 

percebida pela nova corrente ideológica da revista como algo menor, sem importância na 

transformação social, acarretou na supressão dos ex-votos. Deixando transparecer, assim, que 

a Ave Maria desejava se distanciar de sua natureza devocional para se tornar catequizadora 

dessa classe que até então pedia a graça, que a recebia e desejava transmiti-la.   

- A influência sofrida pela revista Ave Maria do Documento de Medellín, 

resignificando seu papel, na tentativa de implantação de uma nova vertente teológico-pastoral 

apoiada no engajamento político e não mais apegada à religiosidade popular, representou um 

novo posicionamento editorial da revista na década de 1970. 

- Algumas consequências: A revista se torna um forte instrumento de veiculação das 

ideias da Teologia da Libertação; atende mais aos intelectuais que aos fiéis mais simples. 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar o processo comunicacional em torno do 

desaparecimento da seção “graça alcançada” na revista Ave Maria  como uma possível 

resposta desse veículo de comunicação de se adequar às novas orientações teológicas 

propostas pelo Concílio Vaticano II e suas interpretações pelas Conferências Episcopais 

Latino-Americanas de Medellín e Puebla.  

Subdividimos alguns objetivos específicos da pesquisa: 

a) Descrever a evolução histórica e o desaparecimento da página na revista Ave Maria, 

destinada aos relatos dos ex-votos midiáticos, “graça alcançada”. As razões que levaram a 

revista a iniciar essa publicação das graças alcançadas; o auge dessa página de ex-votos nas 
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décadas de 1920-50 e depois o seu declínio no final dos anos de 1960 e desaparecimento no 

início de 1970. 

 b) Destacar a importância desse espaço folkcomunicacional na revista fazendo com 

que o assinante se visse retratado. Numa época em que a comunicação midiática era ainda 

escassa. O leitor queria também ter seu nome publicado na revista. A intenção primeira era 

agradecer o milagre recebido, porém era também uma forma de pertencer a um grupo, de 

reafirmação de suas raízes.  

 c) Demonstrar que no período do auge desse gênero folkcomunicacional, do ex-voto 

midiático, existia uma intencionalidade da revista Ave Maria ao fazer uma verdadeira 

campanha para tornar conhecida a devoção a Antônio Maria Claret, hoje santo. Num 

determinado momento a página passou a se chamar: Favores do Imm. Coração de Maria e do 

venerável P. Antônio Maria Claret. Depois da canonização do santo Claret (em 1950), quase 

todas as graças recebidas e publicadas faziam referência ao santo, a título de exemplo: Da. 

Maria Ferreira agradece a S. A. M. Claret a cura de eczema no pescoço e outra importante 

graça material em favor de seu sobrinho Paulo. (maio/1957), destacando que esse período 

(pós-canonização) foi um dos mais fecundos na publicação dos ex-votos midiáticos impressos 

na revista Ave Maria. 

d)  Verificar as consequências de tais mudanças editoriais para os leitores. 

 A estratégia metodológica adotada na dissertação foi quase que exclusivamente a 

pesquisa bibliográfica, tanto de livros sobre o assunto; da revista Ave Maria em si; e 

documental.  

 Primeiramente fizemos uma pesquisa mais abrangente da bibliografia disponível sobre 

os principais temas que demandam essa pesquisa:  

 - O catolicismo popular em que os devotos encontram formas próprias de 

manifestarem sua fé, independentemente da Igreja. 

-   O ex-voto e a sua importância dentro do catolicismo popular. 

-   As diretrizes da Igreja provenientes do Concílio Vaticano II e dos Documentos de 

Medellín e Puebla. 

Publicações periódicas: 
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Como o objeto de pesquisa foi a Revista Ave Maria, pesquisamos todo o acervo 

histórico. Nesta pesquisa, acompanhamos o surgimento, desenvolvimento e a supressão da 

seção que publicava as graças alcançadas pelos fiéis. 

Documental:  

Além do acervo histórico da revista Ave Maria, pesquisamos o arquivo dos 

documentos dos Missionários Claretianos, acreditando que essa pesquisa indicaria muito 

elementos primordiais na história da revista e consequentemente de sua linha editorial, 

priorizando por décadas a publicação dos ex-votos midiáticos.  

Nossa dissertação está dividida em três capítulos que brevemente resumimos abaixo:  

No primeiro capítulo intitulado A História dos Ex-votos e o seu Reconhecimento como 

Veículo Jornalístico por Luiz Beltrão, procuramos fazer uma descrição histórica dos ex-votos, 

percebendo que essa prática devocional já era vivenciada muito antes do cristianismo 

(catolicismo). Povos considerados pagãos, ao se converterem ao cristianismo adaptaram essa 

forma de crença de oferecer ex-votos, agora não mais aos deuses, mas sim aos santos da igreja 

católica. No Brasil e nos países latino-americanos essa prática foi ainda mais valorizada nas 

devoções populares, graças à mistura religiosa dos europeus, indígenas e africanos. Luiz 

Beltrão percebe a carga folclórica dos ex-votos e o poder comunicador dos mesmos, chegando 

a afirmar que eles são um produto jornalístico. Com isso, fazemos uma aproximação da 

folkcomunicação (teoria de Beltrão) com os Estudos Culturais, destacando em ambas as 

teorias a legitimidade dos estudos científicos tendo como base de pesquisa os ex-votos.  

Já no segundo capítulo estudamos A História da Revista Ave Maria e a Presença 

Marcante dos ex-votos Midiáticos em sua Identidade. A revista Ave Maria nasceu no ano de 

1898, é considerada a revista católica mais antiga do Brasil ainda em circulação. O objetivo 

principal da revista na época em que surgiu era defender a fé católica de outras práticas 

religiosas consideradas “inimigas”, em especial o espiritismo e o protestantismo. O nome Ave 

Maria era uma exaltação a um dos símbolos mais vivos do catolicismo popular, a figura de 

Maria. No afã de popularizar ainda mais essa devoção em combate, sobretudo ao 

protestantismo, a revista publicava as graças que os fiéis recebiam por intercessão de Nossa 

Senhora. Na década de 1920, quando o gênero (graça alcançada – ex-voto midiático impresso) 

estava consolidado, a revista na tentativa de tornar conhecida no Brasil a figura de Antônio 

Maria Claret (fundador dos Missionários Claretianos, que são os responsáveis pela 
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publicação), promove uma verdadeira campanha publicitária em favor de Claret que estava 

em processo de ser beatificado e posteriormente canonizado. Os ex-votos acabam se tornando 

a grande marca da revista neste período e nas décadas seguintes.  

No terceiro e último capítulo com o título O Concílio Vaticano II e as suas 

Interpretações Latino-Americanas de Purificação da Religiosidade Popular, vimos que o 

Concílio Vaticano II (1962-1965) foi um marco histórico da Igreja Católica que buscava se 

modernizar frente às grandes questões da atualidade. Os documentos conciliares afirmavam a 

necessidade de centralizar a fé em Cristo. Após o Concílio, os bispos latino-americanos 

convocaram conferências para adaptar a riqueza dos documentos conciliares em nossa 

realidade continental. Primeiramente tivemos a conferência de Medellín e alguns anos depois 

à de Puebla, na interpretação de ambas as conferências houve um entendimento que a 

religiosidade popular podia ser alienante. Com essas inquietações os meios de comunicação 

católicos foram conclamados a assumirem uma nova postura evangelizadora. Assim, a revista 

Ave Maria faz uma verdadeira ‘conversão’ editorial, deixando de lago o devocionismo para 

propagar uma fé menos intimista e mais social, deixando com isso de publicar os ex-votos.  

A razão desta pesquisa é que anos atrás estávamos pesquisando no arquivo físico da 

Revista Ave Maria e diante de tanta riqueza histórica, mais de cem anos de publicação, 

sentimos uma alegria muito grande por todo aquele material estar guardado; mas também 

sentimos uma profunda tristeza em perceber que esse tesouro está “enterrado”. Não é sempre 

que encontramos um veículo de comunicação que atravessou séculos e preserva em seu 

arquivo todos os exemplares impressos. 

Passando os olhos nas edições da revista percebemos a importância dada pela revista à 

publicação dos ex-votos (quase oitenta anos de publicação de graças alcançadas). Embora os 

editores nesses longos anos estivessem contribuindo para a folkcomunicação, não faziam 

ideia da riqueza histórica, deixada como legado, com tais publicações.  

O que mais nos chamou a atenção foi a ruptura brusca na linha editorial pós-concílio 

Vaticano II, em que os ex-votos foram “extirpados” sem maiores explicações aos leitores. 

Nossa grande motivação é resgatar essa história e dá-la a conhecer. 
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CAPÍTULO I - A HISTÓRIA DOS EX-VOTOS E O SEU RECONHECIMENTO 
COMO VEÍCULO JORNALÍSTICO POR LUIZ BELTRÃO 
 

1. Os ex-votos e o desejo do ser humano de comunicar-se com o Sagrado 
 

 O ser humano é religioso por essência, mesmo que não professe uma crença 

específica, ou que se julgue sem religião, existe sempre uma tentativa de dar explicações para 

os grandes mistérios da vida, em todas as partes do mundo em diferentes etapas da história da 

humanidade veremos as mais inúmeras manifestações de devoção.  

 A crença metafísica coloca os seres humanos sobre a regência de uma força superior, 

seja ela qual for, e com essa força que, acreditamos reger nossa existência, criamos formas de 

comunicação, de entendimento entre o que somos, com nossas fragilidades e deficiência, com 

esse poder, ou força extramatéria.  

 Nas civilizações antigas, essa comunicação entre o sagrado e o humano, encontrou na 

arte uma forma de expressão. Construções arquitetônicas na China, Egito, Mesopotâmia, 

Império Romano e até nos povos milenares pré-colombianos sinalizam a edificação de 

templos ou totens, como reverência e forma de submissão àquilo ou àquele (s) que ganharam 

status de sagrado.  

 É sagrado tudo aquilo que merece veneração, e se venera algo que julgamos ser 

superior, assim compreendemos a necessidade de estabelecer comunicação com essa força 

superior através de inúmeras formas, além das construções, como já dissemos, podemos 

elencar as pinturas, as esculturas, os amuletos ou objetos que carregamos de simbolismo e 

referência, e que por sugestão da fé nos ligam ao transcendente.   

 Assim, como Cornelius Castoriadis, podemos atribuir à religião, ou a essas 

manifestações de fé de uma sociedade, o papel poiético na busca de sentido:  

Os cristãos construíram igrejas. Os primitivos muitas vezes pintaram 
desenhos no corpo ou no rosto. Essas igrejas, pinturas ou desenhos de 
nada servem, elas pertencem ao poiético. Bem entendido, elas 
“servem” para muito mais do que “servir para alguma coisa”: servem, 
muito mais importante que todo resto, para que os humanos possam 
dar um sentido ao mundo e suas vidas (CASTORIADIS, 2004, p. 
149). 
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 Através do imaginário simbólico religioso, aliviamos as dúvidas com relação a nossa 

existência, e de modo especial, sobre o grande mistério da morte. E a comunicação com o 

sagrado, nos faz acreditar que somos mais que simples matéria, que nossa vida não termina no 

túmulo. 

 Neste desejo de comunicação com o divino, o ser humano, dentro do imaginário de 

sagrado criou formas de relacionar-se e de aproximar-se com essa força considerada superior.  

 Os ex-votos, muito diferente do que pensamos, por ser uma realidade muito presente 

no catolicismo popular, não é uma prática que nasceu no cristianismo, já existia em religiões 

antigas como forma de comunicação direta com o sagrado.  

 A palavra voto vem do latim votus e os dicionários são unânimes ao afirmarem a sua 

etimologia, bem como o seu significado: promessa, desejo. Votus é o particípio passado de 

vovere, “prometer, dedicar algo a”.  

 No caso religioso, existem vários tipos de votos feitos pelos fiéis ao divino. O voto 

expressa que estamos sob a tutela de algum ser que no nosso entender, ou do fiel, é maior do 

que nós. Faz-se um voto ou uma promessa por vários motivos, um deles é o enriquecimento 

espiritual na busca de perfeição, as pessoas que creem desejam que seus pecados, ou aquilo 

que os separa da divindade seja atenuado, por isso fazem votos de serem pessoas melhores, de 

viverem essa ou aquela virtude. Também se fazem votos na busca de cura dos males físicos, 

doenças e enfermidades. Outra forma de voto é o pedido de proteção divina.  

 O voto sempre pressupõe uma resposta do fiel para com a benevolência do sagrado, ou 

seja, sempre é acompanhado de uma promessa: “se eu receber isso, eu faço aquilo”. Seria 

quase que uma “barganha” espiritual.  

 O ex-voto é o cumprimento dessa promessa. O prefixo ex também vem do latim e 

significa “pôr para fora”. Assim, compreendemos o real significado do ex-voto. Quando a 

promessa é feita, significa que existiu um “contrato” (firmado pela fé) entre o devoto e o 

sagrado, esse contrato é feito internamente, em oração, pode ser que outras pessoas saibam e 

até participem da promessa, porém quase sempre é individual.  

 O acordo brota da fé daquele que quer receber a graça com aquele que pode dar a 

graça, por isso a promessa quase sempre é um segredo que o fiel guarda para si, em seu 

íntimo. Quando a graça é alcançada e o “milagre” realizado é hora de externar a gratidão, 
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colocar para fora como testemunho para os outros o que a divindade fez em seu favor. Os 

ex-votos são o cumprimento externo da graça recebida, e tentam materializar em símbolos 

imagéticos o benefício recebido. Francisco Van Der Poel no livro Dicionário da 

Religiosidade Popular define da seguinte forma os ex-votos:  

Objeto de cera, madeira, prata e outros materiais, em forma de cabeça, 
perna, peito e outras partes do corpo humano; ou então muletas, 
pinturas, fotografias, miniaturas para lembrar curas e proteção divina 
em perigos, graça alcançada ou experiência religiosa [...] Quando 
entrega o ex-voto, o pagador de promessa dá testemunho de fé na 
forma de uma oferenda, deixada numa igreja ou ao pé de um cruzeiro, 
mas sobretudo na sala de milagres dos santuários de romaria (POEL, 
2013, p. 390). 

 O ex-voto estabelece uma comunicação do devoto com a divindade, mas sobretudo, do 

devoto com as demais pessoas, existe um entendimento através do cumprimento dessa 

promessa que um “milagre” aconteceu na vida daquele indivíduo. As peças nem sempre têm 

valor em si, pois geralmente elas são confeccionadas de material simples, o valor está no 

significado, no que representam. 

 Se o milagre foi em benefício da cabeça, o fiel devoto confecciona ou manda fazer, ou 

compra uma cabeça, seja ela de cera, madeira ou isopor. O objeto não é a cura, pois seria 

impossível materializá-la, portanto surge o símbolo como linguagem palpável aos olhos e ao 

entendimento, que Castoriadis (2010, p. 155) define como imaginário efetivo, não da coisa em 

si, mas daquilo que se imagina sobre determinada situação. O ex-voto é o imaginário efetivo, 

não se pode determinar o que a divindade gostaria de receber em recompensa por ter realizado 

determinada graça, mas o fiel materializa o imaginário sobre a forma de identificação, 

participação ou de causação.  

 A museóloga Maria Augusta Machado da Silva, em seu livro Ex-votos e orantes do 

Brasil, também define o ex-voto:  

Ex-voto é a prática desobrigatória posterior à graça ou mercê 
alcançada, como 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 os problemas comuns de toda 
gente: risco de morte, doenças, perigos, dificuldades de vida, etc... 
(SILVA, 1981, p. 17). 
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 Retomando a ideia de Castoriadis da busca de sentido através do imaginário, podemos 

entender a definição de ex-voto apresentada por Machado da Silva. As graças materializadas 

nos ex-votos, que em geral são de problemas do cotidiano de todo ser humano e desta forma 

esses “milagres” poderiam passar despercebidos para a grande maioria das pessoas, não é 

ignorado pelo devoto. Por “menor” que seja, aos olhos dos outros, o que o fiel tenha recebido, 

para ele é prova concreta de que não caminha sozinho, ele é assistido por uma força maior. 

Essa crença, com toda certeza preenche de sentido a existência dessas pessoas.  

 A museóloga chega a afirmar que o ex-voto é uma divulgação vaidosa1 do agraciado, 

neste contexto a vaidade não pode ser entendida como falta de virtude, mas como um esforço 

mesmo que seja inconsciente do fiel de dar sentido à sua vida. Albert Einstein em seu livro 

Como Vejo o Mundo (1981, p. 13), faz a seguinte afirmação: “Tem sentido a minha vida? A 

vida do homem tem sentido? Posso responder a tais perguntas se tenho um espírito religioso”.  

 Essa relação de comunicação com o sagrado através do ex-voto faz com que o devoto 

não seja mais um na grande massa humana, ele se convence que o seu viver tem valor e 

consequentemente a sua existência é potencializada de valor. 

  

2. O ex-voto muito além do cristianismo 
 

 Em nossos dias o ex-voto é entendido como fruto da religiosidade popular, apoiado, 

sobretudo, no catolicismo. Porém, a história dessas práticas votivas extrapolam os dois mil 

anos do cristianismo, “Voto e ex-voto são práticas universais cujas raízes se perdem na faixa 

do tempo em que magia e religião ainda não se distinguiam no enquadramento da práxis do 

misticismo” (SILVA, 1981, p. 17). 

 É muito difícil datar o aparecimento do ex-voto como prática comum entre os seres 

humanos e as divindades, mesmo antes da institucionalização das religiões, as manifestações 

consideradas pagãs já se relacionavam com o que eles consideravam como sagrado de uma 

forma bastante direta. Dessa forma o voto, bem como o ex-voto, se tornam comuns na fé de 

                                                           
1
 Sobre esse tema do ex-voto como divulgação vaidosa, trabalharemos mais detalhadamente no  Capítulo III, 

item 4, “A Fotografia e a Identidade do Agraciado”. 
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diferentes povos: relação de súplica, de promessa e de agradecimento através do cumprimento 

da promessa.2   

 Os rituais de fertilidade da terra, na qual os aspectos mágicos da religião se 

sobressaem, de modo especial no período do Paleolítico Superior (entre os anos 35.000 – 

10.000 a.C.), reforça a relação dos habitantes dessa época com o ciclo reprodutivo da terra. 

Escavações arqueológicas em algumas regiões da Europa encontraram objetos que constatam 

uma evolução no manejo da agricultura e da relação dos indivíduos com a natureza, são 

inúmeros anzóis rudimentares, como também instrumentos de aragem da terra e machados 

manuais.3  

 Durante esse período o ser humano é reconhecido pelos cientistas como Homo 

Sapiens, talvez por isso a relação com a natureza esteja marcada de rituais mágicos com base 

no agrário e no entendimento da terra como “deusa-mãe”, levando, assim, as práticas de 

agradecimento ao ciclo (morte-vida) da vegetação, com oferendas de exemplares dos frutos 

colhidos. Essas oferendas representam, ainda que de forma primitiva, os ex-votos. 

 Sobre os primeiros vestígios do emprego dos ex-votos na expressão devocional do ser 

humano, Maria Augusta Machado da Silva (1981, p.21), data as primeiras manifestações 

comprovadas em escavações:  

Os primeiros objetos que testemunham o relacionamento 
individualizado entre homens e deuses situam-se na faixa de 2.800 
a.C. São sumerianos e eram depositados nos templos, onde exerciam a 
função de “duplos-orantes” em permanente adoração aos deuses. Às 
inúmeras estatuetas votivas juntaran-se os numerosíssimos amuletos, 
configurando duas modalidades votivas. O “duplo-orante” atrairia a 
proteção dos deuses propiciados pela oração perpétua. O amuleto, 
impregnado com a sacralidade dos deuses, projetaria para fora do 
espaço sagrado e sobre o seu portador a proteção invocada. Em 
síntese: a essência do ofertante, impregnada no objeto mimético, 
caracterizava a primeira modalidade; e a essência da divindade, 
impregnada no amuleto, tipificava a segunda. 

 A Suméria é considerada por muitos estudiosos como a civilização mais antiga da 

humanidade, ficava na região da Mesopotâmia. A principal cidade da Suméria era Ur, citada 

com frequência no Antigo Testamento da Bíblia4. Porém, essas devoções eram vistas pelo 

                                                           
2
 Procuramos fazer esse levantamento histórico baseado em alguns dados do Oriente e do Ocidente. Seria 

muito difícil abranger a história mundial, tão cheia de simbolismos religiosos milenares. 
3
 Muitos desses utensílios podem ser vistos em diversos museus da Europa, citamos aqui como exemplo o 

Museo d’Història de Catalunya. 
4
 No primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, a cidade de Ur é citada três vezes: 11,28; 11,31; 15,7. 



25 
 

judaísmo que concebeu a fé no Monoteísmo5, como adoração aos deuses estrangeiros e que 

foi abertamente combatida na história de Israel, como vemos nesta passagem bíblica: “os 

israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Abandonaram o Senhor, 

Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os dos povos que 

habitavam em torno deles, excitando assim a cólera do Senhor” (Juízes 2,11.12). 

 Porém, o que de fato, nos interessa neste trecho citado acima da Maria Augusta,  eram 

as oferendas em formato de bonecos humanos que ao serem depositados no templo 

representavam o devoto em oração perpétua diante da divindade venerada naquele espaço 

sagrado. O duplo-orante é a extensão, do orante que segue sua vida nas atividades do dia-a-

dia, na certeza de que sua representação (o boneco) depositada no templo trará todo tipo de 

bênção sobre ele em seu cotidiano. Os amuletos eram levados até o templo para serem 

abençoados, assim o uso desses objetos traria proteção ao fiel.  

 Mas, os registros mais antigos dos ex-votos como nós compreendemos hoje foram 

encontrados em duas localidades, na região que hoje é a Itália. As cidades de Pesto e Lácio 

abrigavam grandes templos em homenagem aos deuses cultuados por esses povos. O livro 

Enciclopédia Mariana (1960, p. 810, tradução nossa) traz uma afirmação importante no 

estudo da história dos ex-votos:  

No templo da antiquíssima Lucus Feroniae, descoberto no Lácio junto 
ao Soracter (cujo saque recorda Tito Lívio feito por Aníbal), foram 
encontrados milhares de estatuetas em terracota, que representam 
partes do corpo, animais, inclusive a mesma deusa Ferônia; os dois 
primeiros tipos eram votos de ação de graças por curas atribuídas a 
ela, tanto de homens como de animais; o outro tipo indicava o voto 
propiciatório oferecido para obter a proteção da deusa. Da mesma 
inspiração são os ‘votos’ encontrados em escavações em Pesto em que 
Hera-Juno era invocada como protetora da fecundidade e da 
maternidade. Idênticos detalhes (ex-votos) foram encontrados nas 
ruínas do templo de Capua.  

 Tanto a cidade de Pesto como Lácio, sofreram forte influência da cultura grega, isso 

por volta do século VII a.C., período provável de suas fundações. A deusa Ferônia era a 

protetora da fertilidade e, portanto, do ciclo vital da vida, a deusa Hera-Juno era um 

hibridismo entre a cultura romana e a grega, Hera (em grego, grande deusa do Olimpo) e Juno 

(nome romano, que significa Lua de Júpiter, astro relacionado às relações conjugais), assim 

temos a grande deusa das relações matrimoniais, da fecundidade. Essa prática de oferecer ex-

                                                           
5
 O Monoteísmo é a maior característica de três grandes crenças: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, as duas 

últimas provenientes do Judaísmo.  
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votos, embora as escavações mais antigas estejam no território que hoje entendemos como 

Itália, podemos dizer que foi uma atividade devocional “importada” da Grécia.   

 Na Grécia antiga, existia uma cidade chamada de Epidauro, conhecida hoje pelos 

historiadores como “a Lourdes6 da Antiguidade greco-romana”, nesta cidade estava o 

santuário dedicado a Asclépio (deus da medicina), o que levava milhares de pessoas em 

peregrinação a esse templo na busca de cura e no cumprimento de promessas. Alfons Weiser, 

no livro O que é Milagre na Bíblia, descreve essa devoção, e salienta a importância dos ex-

votos na manifestação religiosa desse povo: 

Dos trezentos santuários a ele consagrados, os mais famosos eram os 
de Cós, Corinto, Atenas e Pérgamo. Mas foi Epidauro que se tornou o 
mais importante centro do culto de Asclépio. No século IV a.C., o 
arquiteto local Teodoro erigiu o templo de Asclépio. Deve-se a 
Trasimedes de Paros a estátua de Asclépio no trono, com o bastão, a 
serpente e o cachorro. Inúmeros peregrinos se dirigiam a Epidauro, em 
busca de alívio, e muitos eram os que voltavam curados. Dessas curas 
ainda hoje nos falam, p. ex. sessenta inscrições gravadas em placas de 
pedras, bem como uma série de ex-votos que chegaram até nós 
(WEISER, 1978, p. 39). 

 Weiser, ainda faz uma citação literal de um desses ex-votos talhado em pedra, e 

apresenta uma foto dessa placa, em que é possível ver duas orelhas esculpidas com os 

seguintes dizeres: “O gaulês Cúrcio te prometeu outrora estas orelhas, ó rebento de Febo, e 

agora ele as consagra a ti, depois de ter sido nelas curado” (1978, p. 39). Embora essa placa 

contendo o ex-voto não seja datado, os arqueólogos dizem ser da época de Cristo.  

 No Museu Britânico, também se encontram algumas placas de mármore como ex-

votos em agradecimento a Asclépio, em um deles (datado de 100 – 200 a.C.), está talhada a 

imagem de uma perna da virilha para baixo, com a inscrição: Tyche (oferece isso) para 

Esculápio7 e Higeia como agradecimento. 

 Os ex-votos também eram manifestações de fé no antigo Egito, a Enciclopédia 

Universal Ilustrada (1964, p. 1572), diz que era um costume desses povos antigos colocarem 

ex-votos nas paredes dos santuários. No Egito, quando a esperança na medicina tradicional 

falhava e as doenças atingiam de forma brutal os enfermos, eram ofertados os ex-votos para 

obter dos deuses, as curas e as bênçãos necessárias. Os ex-votos, segundo a Enciclopédia, 
                                                           
6
 Em uma gruta na cidade de Lourdes, na França, no ano de 1858, a jovem camponesa Bernadette Soubirous, 

na época com 14 anos, recebeu a graça, segundo a fé católica, de ver Nossa Senhora. Como prova da 
veracidade do fato, Maria fez brotar uma fonte dentro da gruta, atraindo, assim, milhares de pessoas em busca 
da água santa. Começaram a surgir inúmeros relatos de curas e graças alcançadas. 
7
 Esculápio (em latim: Aesculapius) ou Asclépio (em grego: Ἀσκληπιός, Asklēpiós) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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consistiam na maioria das vezes em uma figura (representação) do corpo, ou partes dele, que 

tinham sido curadas. Esses objetos eram depositados no templo, cujo deus havia sido 

invocado; naquele santuário havia uma espécie de “sala dos milagres”, onde era possível 

encontrar um grande número de olhos, orelhas, braços e outros membros, dedicados como 

lembrança do benefício alcançado. 

O grande poeta romano Horácio8, no livro Odes I. V. também manifestou a sua fé e 

recorreu ao ex-voto como agradecimento ao deus do mar Netuno depois de ter escapado de 

um naufrágio:  

Quem é o rapaz franzino que, entre rosas, encharcado de líquidos 
perfumes, te persegue em teu acolhedor retiro, ó Pirra? Para quem atas 
os teus cabelos louros, com simplicidade elegante? Ó quantas vezes 
chorará a sua confiança e os deuses mudados e contemplarás surpreso 
o mar encapelado por negros ventos, esse que agora, confiante, goza a 
tua graça dourada, que espera ter-te sempre livre para si, sempre 
amável, e ignora a mudança da brisa. Pobres daqueles para quem, na 
sua inexperiência tu brilhas! A mim, na parede dum templo uma 
tábua votiva recorda que suspendi a minha roupa úmida, em 
honra do poderoso deus do mar (grifo nosso). 

 Horácio escreve em uma tábua a graça que recebeu, no relato do milagre está que ele 

levantou as suas roupas molhadas em honra de Netuno. Provando com isso que a prática dos 

ex-votos era bastante popular em seu tempo. 

 

3. Os ex-votos no catolicismo 
 

 O cristianismo nasceu no Oriente Médio, com Jesus Cristo que era procedente do 

judaísmo. Assim como narra o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, 

logo após o episódio conhecido como “Pentecostes” que significa a vinda do Espírito Santo 

sobre os discípulos (após a morte e ressurreição de Jesus), eles se dividiram e começaram a 

viajar por toda região anunciando a “boa nova” ou a mensagem de Jesus a diferentes povos, 

de modo especial dentro da área geográfica que compreendia o Império Romano, império esse 

que perseguia com veemência e com pena de morte os adeptos da nova religião.  

 Os Atos dos Apóstolos elenca as cidades e regiões onde as conversões em massa 

aconteciam9. Muitas dessas pessoas, diferentemente dos primeiros discípulos, ingressavam no 

                                                           
8
 Quinto Horácio Flaco (65 a.C. – 8 d.C. poeta lírico que mesclava sátira e filosofia. É apontado como um dos 

maiores poetas da Roma Antiga.  
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cristianismo sem terem passado antes pelo judaísmo, a maioria dos novos adeptos provinham 

do paganismo10.  

 Uma passagem bastante emblemática do livro dos Atos dos Apóstolos (14,8-20) 

descreve a trabalho missionário de Paulo e Barnabé em Listra, em que eles encontram a 

grande dificuldade das pessoas acatarem a nova mensagem, devido às práticas religiosas que 

elas já vivenciavam:  

Em Listra vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que 
nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando 
nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: 
Levanta-te direito sobre os teus pés! Ele deu um salto e pôs-se a 
andar. Vendo a multidão o que Paulo fizera, levantou a voz, gritando 
em língua licaônica: deuses em figura de homens baixaram a 
nós! Chamavam a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque era este 
quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus Propóleos trouxe para 
as portas touros ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o 
povo, sacrificar-lhos. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao 
perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da 
multidão: Homens, clamavam eles, por que fazeis isso? Também nós 
somos homens, da mesma condição que vós, e pregamos justamente 
para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a 
terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu nos tempos passados 
que todas as nações seguissem os seus caminhos. Contudo, nunca 
deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios: dando-
vos do céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundante 
alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Apesar dessas 
palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de 
sacrificar a eles. 

 Com certo senso de humor, o evangelista Lucas descreve nesta passagem dos Atos dos 

Apóstolos a confusão religiosa dos povos que ouviam pela primeira vez a novidade do 

cristianismo. As bases do paganismo eram as lendas poéticas que apresentavam deuses em 

figuras humanas.  

 Dessa forma, graças ao milagre realizado por Barnabé e Paulo naquele paralítico, fez 

com que a multidão os identificasse consecutivamente, com Zeus (chefe dos deuses) e 

Hermes (porta voz dos deuses), chegando ao ponto de quererem ofertar aos missionários até 

sacrifícios, nota-se nesta atitude do povo a devoção de oferecer algo para a divindade em 

agradecimento por uma graça alcançada, neste caso a cura do paralítico. 

                                                                                                                                                                                     
9
 Citamos algumas cidades fortemente marcadas pelo paganismo e que receberam as missões cristãs: 

Antioquia, Tarso, Chipre, Pafos, Derbe, Icônio, Laodiceia, Colossos, Mileto, Patmos, Éfeso, Trôade, Filipos, 
Atenas, Corinto, Tessalônica, Beréia, Macedônia, Malta e Roma.  
10

 Paganismo (do latim paganus – camponês) é um termo utilizado para designar as religiões politeístas.  



29 
 

 As conversões aconteciam, porém os novos adeptos levavam consigo as tradições que 

faziam parte de suas vidas por gerações. Assim a prática de oferecer ex-votos não foi uma 

criação do cristianismo, e sim, uma adaptação que os novos seguidores do cristianismo 

incutiram na religião que estava surgindo.  

 Um fato histórico, porém mudou por completo a história do cristianismo, de modo 

especial do catolicismo, a religião até então perseguida pelo Império Romano, depois da 

conversão11 do imperador Constantino (século IV d.C.) recebe a permissão de livremente 

vivenciar seu culto. Anos mais tarde, em 380, com o imperador Teodósio a Igreja católica 

passa a ser a religião oficial do Império graças a um pacto. Os autores Xavier Pikasa e 

Abdelmumin Aya no livro Diccionario de las Tres Religiones (2009, p. 530-531) consideram 

esses fatos como cruciais na vida religiosa das pessoas, chegando a influenciar até os nossos 

dias. Podemos dizer não só religiosa, mas política e social.  

 Com a resolução de a Igreja se tornar a única manifestação de fé aceita dentro do 

Império Romano, todos os habitantes que ainda não eram batizados, começaram a ser, e 

grande parte dos convertidos assumia a fé católica por conveniência e não por convicção. Os 

templos católicos que até então eram proibidos, começam a ser construídos, e muitos sobre os 

templos em homenagem aos deuses pagãos (como retaliação).  

 É neste ponto crucial, que uma “outra religião” (não oficial) começa a surgir, para não 

serem perseguidos pela força do Estado confessional, os fiéis viviam os dogmas e preceitos do 

cristianismo, mas muitos deles, não abandonaram as suas práticas antigas, e passaram essas 

devoções a gerações futuras. Com a situação quase fora de controle a prática do paganismo 

começou a ser perseguida, como é assinalado por Gabriela Alejandra Peña: 

 O Estado se transformou no responsável por fazer cumprir o que a 
Igreja tivesse disposto e garantir sua vigência. Para fazê-lo é que ditou 
uma profusa legislação, que ao longo do século IV foi se fazendo cada 
vez mais desfavorável para o paganismo. Nos fins dessa centúria, os 
pagãos eram abertamente perseguidos: proibiu-se seu culto, fecharam-
se seus templos e finalmente no ano 380 o imperador Teodósio 

                                                           
11 PEÑA no livro História da Igreja (2013, p. 81-82) descreve a conversão de Constantino da seguinte forma: 

Segundo os relatos, nesse ano as tropas do imperador triunfaram sobre seu inimigo Maxêncio depois de a sorte 
lhe haver sido desfavorável por muito tempo. O triunfo constantiniano se produziu depois que esse monarca 
teve uma visão na qual havia observado no céu uma cruz junto com a legenda “Com este sinal vencerás”. 
Interpretando esse episódio como um sinal do favor divino, fez colocar cruzes nos estandartes de seus exércitos 
e, alcançada a vitória, atribuiu-a à ajuda do Deus dos cristãos. A fé desse grupo não era desconhecida para ele, 
pois, mesmo que sua família se sentisse inclinada a uma religião chamada “sincretismo solar” e que sua 
convicção religiosa pessoal houvesse evoluído com o tempo, havia em seu derredor boa quantidade de cristãos. 
De fato, Helena, sua mãe, era simpatizante dessa fé e posteriormente se converteu a ela. 
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declarou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Em 
menos de um século, de vítimas de perseguição os crentes passaram a 
ser testemunhas – e muitas vezes também protagonistas – da 
perseguição contra outros, à sombra de um Estado que antigamente os 
condenava à morte. Mesmo que em teoria não fosse assim, na prática 
voltou-se a anular a liberdade de culto, agora a favor do cristianismo 
(PEÑA, 2013, p. 84). 
 

 

 A confusão religiosa estava instaurada, o Império antes predominantemente pagão, 

agora é cristão, porém a vivência religiosa do povo ainda carrega os traços do paganismo, que 

por sua vez é combatido de forma enérgica pelos representantes legais da Igreja e do Estado. 

Os templos que outrora eram dedicados aos deuses do paganismo ganham em seu lugar 

catedrais católicas em reverência aos santos.  

 Os fiéis frequentavam as igrejas, porém carregados das antigas manifestações 

religiosas, e por sua vez começaram a oferecer aos santos católicos os ex-votos que antes 

eram ofertados aos deuses, em pagamento de graças recebidas.  

 Neste período a Igreja faz uma “cruzada” contra a prática dos ex-votos, por 

simbolizarem um resquício de um paganismo que devia ser apagado. No século VI, o 

catolicismo promoveu uma verdadeira campanha para popularizar os santos, grandes 

hagiógrafos surgem neste tempo, de modo especial podemos citar São Gregório de Tours, que 

ao relatar a vida dos santos dava uma maior ênfase aos milagres por eles realizados, na 

tentativa de que os santos pudessem “ocupar” o lugar dos deuses pagãos. O Dicionário de 

Patrística (2010, p. 894), ao tratar de Gregório diz que ele ao narrar a vida dos santos dava 

destaque: “as longas listas de milagres – aqui, por milagres se entendem os fatos mais banais, 

além daqueles claramente fantásticos”. 

 Um dado interessante é que Gregório, ao descrever a vida de seu tio o bispo e santo 

Galo, destaca que ele “pôs fogo em um templo pagão no qual estavam pendurados muitas 

mãos e pés de madeira” (POEL, 2013, p. 391). Ao mesmo tempo que a Igreja desejava 

popularizar os santos, havia uma forte perseguição às reminiscências dos deuses pagãos.  

 O Concílio de Auxerre (585)12 foi realizado num período em que muitos bárbaros 

também estavam se convertendo ao cristianismo, por isso, embora o Concílio trate de vários 

assuntos, o que mais se destacou foi o posicionamento direto contra os costumes 

supersticiosos e barbarismos provenientes do paganismo, entre eles os ex-votos. 

                                                           
12

 O ano da realização desse Concílio é impreciso, alguns estudiosos defendem que foi realizado em 578, outros 
no 600, nós nos decidimos pelo ano 585, pois parece haver um maior consenso em torno deste ano. 
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 Com a passar do tempo, ainda nos primeiros séculos o catolicismo com o incentivo à 

devoção aos santos e a Maria, Mãe de Jesus, como exemplos de vida cristã a serem seguidos, 

não demorou muito para que no catolicismo popular13 a devoção de oferecer ex-votos se 

tornasse atividade praticamente aceita, embora não houvesse nada oficial deliberando sobre 

essas devoções. 

 As ofertas que antes eram feitas aos deuses agora dentro dessas manifestações 

populares católicas são ofertadas aos santos, sem grandes questionamentos. Mesmo sem o 

aval do catolicismo ortodoxo, a devoção popular se tornou uma realidade impossível de 

combater, por isso, houve certa “acomodação” de ambas as partes. Sobre essa acomodação, 

que podemos chamar de sincretismo religioso, a museóloga Maria Augusta, escreve:  

No pontificado de Gelásio I (492-496) ordenou-se que uma procissão 
noturna e com muitas luzes honrasse a ‘luminosa Purificação de 
Maria’ no dia 2 de fevereiro. As razões dessa ordenação nos são dadas 
por um cronista do século XVII, o erudito Frei Agostinho de Santa 
Maria, que escreveu o ‘Santuário Mariano’, no capítulo XXXIII do 
Tomo I, assim escreve ele: ‘[...] e todos os anos pelo tempo em que 
havia sido do roubo (de Prosérpina por Plutão) se lhes celebrava sua 
festa, andando as mulheres e os homens de noite com candeias acesas, 
gritando pelos montes e repetindo seu nome em tom muito lastimoso e 
sentido, como o repetia sua mãe Céres. E tão arraigada estava esta 
superstição entre os gentios, particularmente entre os romanos, que 
ainda depois de se converterem à fé de Cristo não deixavam de 
renovar essa cerimônia. [...] pelo que ordenaram naquela noite, que 
parece caía em dois de fevereiro, uma procissão soleníssima em 
louvor da gloriosa Virgem Maria, a que todos acudiam com círios e 
luzes, cantando hinos em seu louvor, mudando a superstição diabólica 
em santo e louvável costume, e devoto obséquio à Senhora’ (SILVA, 
1981, p. 24). 

 Por essa e outras razões, a figura de Maria estava relacionada, no catolicismo popular 

daquelas pessoas, com as deusas-mães da fecundidade, do ciclo da vida, talvez tenha sido por 

isso que a devoção mariana tenha ganhado tantos adeptos ao longo dos séculos. Como mãe 

que cuida de seus filhos, os templos dedicados a ela sempre recebiam grande número de 

peregrinos que faziam seus votos e os cumpriam.  

 Na Idade Média, como se lê no livro Promessas e Milagres, elaborado pelo Ministério 

da Educação e Cultura (1981, p. 18), vê-se disseminada a prática votiva nas representações 

religiosas católicas. Muitos dos templos eram erguidos em cumprimento a promessas 

realizadas, neste período os ex-votos lotavam os santuários. Embora a Igreja (oficialmente) 

                                                           
13

 Manifestação religiosa que, muitas vezes, nasce espontaneamente sem o aval e aprovação do catolicismo 
oficial.  
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tenha suspendido nesse período, a perseguição à tal devoção, nota-se um silêncio nos 

concílios posteriores. Esse silêncio pode ser entendido como uma aceitação ou assimilação, 

não de forma oficial, mas sim na atividade pastoral.  

 

4. A prática dos ex-votos no Brasil14 
 

Tanto no Brasil como nos países latino-americanos de domínio espanhol, a 

colonização aconteceu sob a regência do catolicismo ibérico, marcado pela crença com forte 

carga folclórica, sobretudo a “fé mágica”, fruto da era medieval. Essa característica explica 

muitas das tradições religiosas difundidas até hoje entre nós, inclusive os ex-votos.  

 A religião católica no Brasil foi trazida pelos colonizadores portugueses. Desde os 

primeiros movimentos nessas terras, por volta do ano 1500, a religião esteve presente como 

um marco cultural. Vale lembrar que a Igreja Católica estava unida à monarquia que regia 

Portugal. Riolando Azzi no livro A Cristandade Colonial fala do acordo da Igreja com a 

monarquia de Portugal, o chamado padroado: 

À frente do projeto de expansão do luso-cristianismo estavam os 
monarcas portugueses, aos quais, desde meados do século XV, os 
papas haviam concedido o direito do padroado. Em virtude desse 
direito, a santa Sé confiava aos reis de Portugal a missão de 
evangelizar as novas terras, estabelecendo nelas a instituição 
eclesiástica (AZZI, 1987, p.46). 

 Embora uma das grandes motivações para a ocupação das terras de “Santa Cruz” 

parecesse religiosa: converter os nativos, bem sabemos que o princípio econômico foi o que 

realmente norteou toda a “conquista”, ou invasão, como afirmam alguns estudiosos. Prova 

disso, é que embora a expansão da colonização pelo interior do Brasil, além-litoral, fosse 

acompanhada por algumas ordens religiosas15, a presença desses religiosos era insignificante 

diante do tamanho continental de nosso país.  

 A atuação oficial da Igreja Católica é solidificada, sobretudo, na zona litorânea e nos 

seus arredores, onde se construíam igrejas e se abriam colégios. Como foi o caso das 
                                                           
14

 Mesmo que estejamos tratando diretamente do Brasil, não podemos descartar os países latino-americanos, 
colonizados pelos espanhóis, que de alguma forma, receberam influências religiosas muito parecidas com a 
nossa realidade brasileira.  
15

 Entende-se por “ordem religiosa” as congregações com atuações missionárias (ex: jesuítas, dominicanos, 
franciscanos, claretianos, etc.), que não estão limitadas a um território diocesano (como os padres diocesanos 
ou seculares).  
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primeiras cidades brasileiras, entre elas, podemos citar São Paulo, em que os jesuítas, assim 

que venceram a Serra do Mar, construíram um colégio para catequizar os índios.  

 Com a presença mais acentuada na zona costeira, o catolicismo foi levado, em sua 

grande maioria, para o interior pelos colonizadores, que traziam de seu país de origem uma 

série de práticas religiosas “impregnadas” com a religiosidade popular. AZZI (1987, p. 214) 

salienta: “Paralelamente ao catolicismo oficial imposto em todo território nacional, os colonos 

portugueses trouxeram também um catolicismo mais íntimo, mais impregnado de sentimento 

religioso: o catolicismo de devoção”.  

 Sobre a propagação do catolicismo via leigos, o historiador Eduardo Hoornaert no 

livro Formação do Catolicismo Brasileiro 1550-1800, escreve:  

 O catolicismo propagou-se no Brasil principalmente pelos leigos, 
pessoas que não eram ligadas à instituição eclesiástica. Os bispos, 
sacerdotes do ‘hábito de são Pedro’, monges e frades ficaram às mais 
das vezes no litoral, nos conventos, seminários, colégios, mosteiros e 
palácios, só fazendo viagens pelo interior raríssimas vezes. Os 
portugueses povoadores e desbravadores do sertão, assim como os 
índios mansos e os africanos escravizados, e mesmo os quilombolas 
eram os principais propagadores do catolicismo no interior 
(HOORNAERT, 1991, p. 118)   

 Esta afirmação de Hoornaert faz com que ampliemos nossa reflexão, pois além dos 

portugueses transmitirem a fé conforme suas próprias convicções, também os indígenas e os 

africanos que foram traficados para serem escravizados neste Continente, ao assumirem a fé 

católica incrementavam nesta nova fé os conteúdos de suas antigas crenças.  

 Os índios, com uma forte ligação com a natureza e os ancestrais, e os africanos, com o 

culto e relação com suas divindades (orixás da umbanda e do candomblé), foram aqueles que, 

depois de “convertidos” se tornaram propagadores do catolicismo, longe muitas vezes das 

raízes dogmáticas do catolicismo oficial.  

 Nasce assim uma forma híbrida de viver a fé católica, muitas vezes cheia de crendices 

e superstições.  

O antropólogo Arthur Ramos descreve no livro Introdução à Antropologia Brasileira 

(V. II) o hibridismo dentro do catolicismo, tanto em Portugal antes da colonização, quanto no 

Brasil com a influência dos índios e africanos: 

O catolicismo popular de fontes lusitanas é na realidade um 
‘paganismo supérstite’ da frase de Sébillot, onde o ritual católico se 
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contaminou com as lendas, crenças, costumes, ritual popular, 
superstições que deixam adivinhar reminiscências de velhos mitos e 
cultos. São ritos de fecundidade, de nascimento, etc., práticas mágicas, 
cultos funerários, folk-lore dos astros, dos meteoros, das águas, da 
terra, das pedras, vestígios enfim das religiões pagãs. Foi esse 
catolicismo popular celtibero que Portugal legou ao Brasil, onde por 
sua vez ele se desenvolveu incorporando fragmentos dos cultos 
ameríndios e africanos aqui encontrados (RAMOS, 1947, p. 125). 

 Ainda sobre este mesmo assunto, Ramos (1947, p. 125), ao tratar do folclore cristão do 

Brasil, diz que vários estudiosos chegaram a um denominador comum: que as práticas 

supersticiosas, o culto aos santos, o rito dos mortos... são as consequências da herança do 

catolicismo popular de fontes lusitanas acrescidas dos elementos afro-ameríndios. 

 O livro de Euclides da Cunha, Os sertões (lançado originalmente em 1901), dedicou 

uma parte muito importante do capítulo O Homem para tratar do hibridismo religioso, embora 

Cunha tenha utilizado o termo “religião mestiça”16, chegando a firmar que a religião é mestiça 

tanto quanto o brasileiro é mestiço (CUNHA, 1998, p. 138). 

 Entendendo-se assim a devoção católica brasileira tão arraigada nos elementos da 

religiosidade popular, o ex-voto é uma prova concreta da tradição portuguesa com o 

hibridismo com culturas indígenas e afrodescendentes.  

 O ex-voto foi facilmente assimilado tanto no Brasil como na América Latina, por força 

de nossa origem cultural. Esse imaginário religioso foi sendo construído através dos séculos, 

sobretudo no Brasil rural onde se multiplicavam as lendas folclóricas e onde a fé era passada e 
                                                           
16

 Transcrevo na integra o texto do livro Os Sertões:  “Insulado deste modo no país, que o não conhece, em luta 
aberta com o meio, que lhe parece haver estampado na organização e no temperamento a sua rudeza 
extraordinária, nômade ou mal fixo à terra, o sertanejo não tem, por bem dizer, ainda capacidade orgânica 
para se afeiçoar à situação mais alta. O círculo estreito da atividade remorou-lhe o aperfeiçoamento psíquico. 
Está na fase religiosa de um monoteísmo incompreendido, eivado de misticismo extravagante, em que se 
rebate o fetichismo do índio e do africano (grifo nosso). E o homem primitivo, audacioso e forte, mas ao 
mesmo tempo crédulo, deixando-se facilmente arrebatar pelas superstições mais absurdas. Uma análise destas 
revelaria a fusão de estádios emocionais distintos. A sua religião é como ele — mestiça (grifo nosso). Resumo 
dos caracteres físicos e fisiológicos das raças de que surge, sumaria-lhes identicamente as qualidades morais. E 
um índice da vida de três povos. E as suas crenças singulares traduzem essa aproximação violenta de 
tendências distintas. E desnecessário descrevê-las. As lendas arrepiadoras do caapora travesso e maldoso, 
atravessando célere, montado em caititu arisco, as chapadas desertas, nas noites misteriosas de luares claros; 
os sacis diabólicos, de barrete vermelho à cabeça, assaltando o viandante retardatário, nas noites aziagas das 
sextas-feiras, de parceria com os lobisomens e mulas-sem-cabeça notívagos; todos os mal-assombramentos, 
todas as tentações do maldito ou do diabo — este trágico emissário dos rancores celestes em comissão na 
Terra; as rezas dirigidas a S. Campeiro, canonizado in partibus, ao qual se acendem velas pelos campos, para 
que favoreça a descoberta de objetos perdidos; as benzeduras cabalísticas para curar os animais, para 
'amassar" e "vender" sezões; todas as visualidades, todas aparições fantásticas, todas as profecias esdrúxulas 
de messias insanos; e as romarias piedosas; e as missões; e as penitências.... todas as manifestações complexas 
de religiosidade indefinida são explicáveis”. (CUNHA, 1998, p. 137,138)  
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reproduzida por gerações, sem a presença constante da oficialidade da Igreja.  Riolando Azzi, 

no livro O Episcopado Brasileiro frente ao Catolicismo Popular, diz que nos primeiros três 

séculos em que o Brasil viveu sob o regime colonial, houve um predomínio marcante deste 

catolicismo marcado por esse apelo popular: “Irmandades e Ordens Terceiras, Procissões e 

Romarias, Promessas e ex-Votos constituem a estrutura básica da vida religiosa nessa época” 

(AZZI, 1977, p. 9). 

 A dificuldade da vida dos habitantes do Brasil nos primeiros séculos, sobretudo dos 

que viviam nas zonas rurais e em povoados muito afastados dos centros urbanos, fazia com 

que a esperança da vida eterna pudesse suprir as dificuldades da vida presente.  

 Neste período várias devoções a Virgem Maria e aos santos foram difundidas pelos 

próprios leigos como uma busca desenfreada de sentido a tanto sofrimento. As histórias que 

eram transmitidas, muitas delas lendárias sobre Maria e os santos, tornavam esses “entes 

sagrados” um alento espiritual, pois eles eram “gente como a gente” que passaram por 

situações difíceis e hoje desfrutam do paraíso celeste, vale ressaltar a Semana Santa como o 

apogeu da fé no catolicismo popular.  

 Algumas devoções que afloraram neste período, sobretudo no Brasil, de modo especial 

em regiões mais remotas do norte e nordeste, são: Nossa Senhora das Dores, da Ajuda, do 

Desterro, dos Aflitos, Bom Jesus (que faz referência ao processo de julgamento e condenação 

de Jesus), Santa Cruz, Bonfim. E muitos santos que foram martirizados, como por exemplo: 

São Pedro, São Paulo, São João, Santa Bárbara, e assim por diante. Essas entidades religiosas 

aparecem como aliadas do ser humano que sofre, nos santos o povo simples, que não tinha a 

quem recorrer, sente proteção.  

 Assim o ex-voto expressa as mais variadas graças recebidas, dos milagres 

surpreendentes, aos “milagres” do cotidiano, que aparentemente podem parecer coisas banais, 

mas para o fiel era a certeza que ele era visto por alguém, ele tinha importância. Azzi ressalta 

essa realidade: 

A fragilidade da vida levava assim o homem a sentir-se pouco 
responsável por ela, reforçando o caráter de seu ‘predestino’, tão bem 
expresso nos ‘ex-votos’, como ‘ações de graça’, acumulados nas salas 
dos ‘milagres’, construídas ao lado dos santuários de devoção popular. 
[...] Em tudo isso, um aspecto é evidente: a necessidade manifestada 
pelo ser humano de uma proteção especial, a fim de que pudesse sair 
vencedor nesse tão instável jogo da vida. Dessa forma, os espíritos 
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‘superiores’ passaram a condividir com o homem a responsabilidade 
de sua vida individual, familiar e social (AZZI, 1987, p. 62-63). 

 Os próprios leigos erguiam seus templos em homenagens aos santos de sua devoção, 

uma vez ou outra um padre passava por ali para celebrar a missa ou ministrar os sacramentos, 

porém na maior parte do tempo eram os próprios fiéis organizados em confrarias que 

conduziam os cultos apoiados nas práticas devocionais.  

 Com a proclamação da República e a separação da Igreja com o Estado (fim do 

padroado) no ano de 1989, a Igreja fez um movimento de “retomada” ou de apossar-se da 

administração dos grandes santuários, com o objetivo de não perder o domínio doutrinal e de 

tentar conduzir com os princípios da fé oficial as manifestações religiosas até então realizadas 

por leigos.  

 Esse movimento não impediu a prática dos ex-votos, mas por trás dessa devoção tão 

popular, a Igreja procurou uma forma nova de catequizar, se apropriando da condução dessas 

devoções e buscando o distanciamento dos fiéis da visão mágica da fé. Muitos desses 

santuários foram entregues a congregações religiosas17 que recém-chegavam ao Brasil a 

convite dos bispos para a empreitada de uma nova evangelização. 

 Talvez um dos documentos mais importantes que atestam a presença dos ex-votos 

como elemento de manifestação cultural e religiosa de nosso povo seja um relato de Dom 

Pedro II, que ao viajar para o nordeste (norte) brasileiro entrou na igreja do Senhor do Bonfim 

em Salvador (BA) no dia 28 de outubro de 1859,  e em seu Diário da Viagem ao Norte do 

Brasil, escreveu:  

Pouco depois das 6 da manhã saímos para o Bonfim; o caminho já é 
muito bonito, tendo belas casas e jardins, e antes de lá chegar passa-se 
o Dendezeiro, bela alameda de palmeiras dendês. Da igreja, colocada 
sobre um teso, para o qual conduz uma bem lançada calçada, goza-se 
de vista soberba (...) Há uma casa curiosa toda cheia, de alto a baixo, 
de quadros de milagres e ex-votos.(1959, p. 147-148) 

 A sala dos ex-votos ainda hoje é um ponto de peregrinação na Igreja do Bonfim. Os 

ex-votos expostos são uma aula de história, pois muitos deles são centenários.  
                                                           
17

 Como foi o caso dos santuários: Nossa senhora Aparecida (Aparecida - SP); Bom Jesus dos Perdões (Atibaia - 
SP); Bom Jesus de Pirapora (Pirapora do Bom Jesus - SP); santuário de Nossa Senhora da Penha (Vila Velha – 
ES); Bom Jesus da Lapa (Bom Jesus da lapa – BA); Senhor do Bonfim (Salvador – BA); Bom Jesus do Matozinho 
(Congonhas do Campo – MG); Nossa Senhora Mãe dos Homens do Caraça (Caraça – MG); Nossa Senhora da 
Piedade (Piedade da Serra – MG); santuário de São Francisco do Canindé (Canindé – CE); Santuário de Nossa 
Senhora de Nazaré (Belém – PA); Santuário do Pai Eterno (Trindade – GO), etc... 
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5. Os estudos de Luiz Beltrão e o reconhecimento dos ex-votos como veículo 
jornalístico 

 

5.1. A importância do estudo de Luís Saia (1911-1975)  
 

 Antes, porém, de destacarmos a grande contribuição de Luiz Beltrão para o 

entendimento dos ex-votos como objeto de pesquisa científica em comunicação social e de 

outras matérias afins, temos que destacar a pesquisa pioneira de Luís Saia, que com toda 

certeza, foi um marco que abriu caminhos.  

 No ano de 1938, o escritor Mário de Andrade, que dirigia o Departamento de Cultura 

da Prefeitura de São Paulo realizou uma pesquisa de campo pioneira e de suma importância 

de resgate e compreensão da cultura brasileira, o objetivo desta pesquisa era documentar a 

música popular nordestina, porém essa pesquisa não aconteceu de forma isolada, especialistas 

de outras áreas desenvolveram pesquisas parecidas, destacando outros elementos culturais, 

com destaque para a arquitetura e os costumes regionais.  

 Esse movimento foi intitulado Missão de Pesquisa Folclórica, as pesquisas eram feitas 

por membros do (IPHAN) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Dentre os 

pesquisadores18 estava o arquiteto paulista Luís Saia, que teve a incumbência de visitar 

igrejas, capelas e ermidas na tentativa de classificar a arquitetura de tais edificações religiosas 

(de modo especial de lugares remotos do nordeste). Maria Augusta Machado da Silva elenca 

algumas viagens de Luís Saia e a abundância de ex-votos encontrados, o que despertou muito 

o interesse do pesquisador: 

Em Meirim, pequena vila do sertão pernambucano, Saia visitou uma 
capela existente em núcleos remanescentes indígenas localizados nas 
proximidades da Cachoeira de Paulo Afonso. Atrás de um altar 
encontrou uma cabeça de madeira que supôs ter pertencido a alguma 
imagem de roca. Na cidade de Tacaratu visitou um cruzeiro, situado 
em um morro, encontrando ali, em quantidades regulares, cabeças 
talhadas de madeira. Umas recentes, outras queimadas, outras 
desfeitas pelas intempéries. Saia colheu algumas peças e seguiu 
viagem. No Estado da Paraíba, os pesquisadores se detiveram durante 
dois meses. Em Tacaratu, Itabaiana, Patos, Areias e Alagoa Grande 

                                                           
18

 Os pesquisadores que formavam a Missão eram: Luís Saia (que em 1938 estudava engenharia e arquitetura e 
era o chefe da missão), Martin Brasunwieser (músico e maestro), Benedito Pacheco (técnico de gravação) e 
Antônio Ladeira (auxiliar geral). 
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foram visitados os cruzeiros existentes em locais próximos da cidade. 
Em todos eles, Saia encontrou Milagres (SILVA, 1981, p. 34). 

 Saia recolheu grande parte dos objetos que encontrou, e essa coleta de ex-votos é 

considerada a primeira pesquisa desse gênero. Os ex-votos e outros objetos foram levados à 

Discoteca Pública Municipal de São Paulo, compondo assim, o “primeiro conjunto de 

documentação popular e regional” (1981, p. 34).  

 As pesquisas de Luís Saia resultaram no livro Escultura Popular Brasileira publicado 

no ano de 1944, pela Editora Gazeta. A Museóloga Maria Augusta Machado da Silva ressalta o divisor 

de águas que foi a pesquisa de Saia no entendimento do ex-voto como objeto de pesquisa:  

No Brasil, até o ano de 1938, o ex-voto permaneceu estreitamente 
ligado às suas ‘finalidades’. Não era visto como objeto de arte e 
comunicação social, e sim como registro da importância de 
determinados santuários no misticismo popular, pelo menos em 
relação ao ex-voto de tipo escultórico e totalmente descompromissado 
quanto ao testemunho de milagres que favoreceram pessoas e 
ocorrências de notável importância social (SILVA, 1981, p. 34). 

 

               5.2. Luiz Beltrão e o ex-voto como veículo jornalístico 

 

 No ano de 1965 a revista Comunicação & Problemas publicou o artigo O Ex-Voto 

Como Veículo Jornalístico, de autoria de Luiz Beltrão. O artigo é considerado a gênese da 

corrente de pesquisa acadêmica fundada por Beltrão denominada Folkcomunicação, que 

aproxima as diversas manifestações culturais populares, de modo especial folclóricas, das 

pesquisas em comunicação social.  

 Os traços biográficos de Beltrão podem explicar o seu interesse por tais temas, ele 

nasceu em Olinda (Pernambuco), região do Brasil, marcada pela rica cultura popular. Osvaldo 

Trigueiro, no artigo Precursores e Pioneiros, ressalta a influência de folcloristas no 

pensamento de Beltrão: “Quando Luiz Beltrão leu as publicações de folcloristas como 

Câmara Cascudo, Alceu Maynard, Edison Carneiro e do sociólogo Joffre Dumazedier, 

percebeu que existiam outros processos de comunicação além daqueles já consagrados nos 

estudos acadêmicos” (TRIGUEIRO, 2013, p. 237). 

 Além disso ele nasceu numa família católica, e ele praticava sua fé cogitando até a 

ideia de ser padre e estudando no seminário de Olinda. Essas características de berço, com 
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toda certeza influenciaram Beltrão em sua pesquisa, de modo concreto, na novidade de 

classificar os ex-votos.  

 O livro Escultura Popular Brasileira e a pesquisa de Luís Saia, que enfatizava o valor 

artístico dos ex-votos, foram as bases da pesquisa de Beltrão em comunicação e que 

positivamente marcaram sua obra. Em seu artigo O Ex-Voto como veículo Jornalístico19, 

Saia20 é citado várias vezes, assim como neste trecho: 

Luiz Saya lembra que ‘a tradição do ex-voto remonta à mais afastada 
atividade. Às vezes surge como troféu de guerra deposto, após a 
vitória no altar do deus protetor; troféu que tanto podia ser arma ou 
insígnia, como a cabeça do inimigo. Outra forma, e esta até hoje bem 
viva na tradição católica de qualquer parte do mundo consiste em 
pagar promessa relativa a doença ou desastre com objetos que 
lembrem o pedido feito: muletas, representação da parte doente, peças 
de vestimenta, etc. Esculápio, celebre médico da antiguidade, recebia 
daqueles a quem curava a reprodução do braço, perna ou cabeça do 
doente’ (Escultura Popular Brasileira, Gaxeta, São Paulo, 1944, p. 11-
12). (BELTRÃO, 2013, p. 230). 

 

 Neste texto de Saia, citado por Beltrão, podemos notar a intenção do autor de estudar 

os ex-votos não apenas como manifestação da fé de um povo, ou como obra de arte, mas 

como elementos culturais que estão impregnados de história e registro, fazendo com que estes 

objetos ou práticas expressassem bem mais do que aparentemente representam.  

 Estão ali, no pé do cruzeiro, nas ermidas e nos santuários mais do que sinais de graças 

recebidas, está também a riqueza cultural de um povo que encontra formas próprias de 

expressar-se, de comunicar-se.  

 O estudo sistemático dessa prática devocional pode nos dar elementos jornalísticos de 

compreensão de uma época, de uma região ou da forma cultural de viver de um determinado 

grupo.  

 Luiz Beltrão abre o seu artigo com um parágrafo que se transformou em clássico na 

nova interpretação do folclore como base de pesquisa em comunicação social: 

                                                           
19

 O texto do artigo de Luiz Beltrão que utilizamos nesta pesquisa foi o reproduzido pelo livro Metamorfose da 
Folkcomunicação – Antologia Brasileira. Organizado por José Marques de Melo e Guilherme Moreira 
Fernandes, publicado pela editora Editae! Cultural, São Paulo, 2013, pp. 229-234. 
20

 Beltrão cita Luís Saia com a seguinte grafia Luiz Saya, mas em todos os outros registros pesquisado o Luís 
(não é com Z) e o Saia (não é com Y). Bem como a editora que publicou o livro Escultura Popular Brasileira é 
citada por Beltrão como Gaxeta, porém em outros registros a editora aparece como Gazeta.  
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Não somente pelos meios ortodoxos (a imprensa, o rádio, a televisão, 
o cinema, a arte erudita e a ciência acadêmica) – que em países como 
o nosso – de elevado índice de analfabetos e incultos, ou em 
determinadas circunstâncias sociais e políticas, mesmo nas nações de 
maior desenvolvimento cultural – não é somente por tais meios e 
veículos que a massa se comunica e a opinião pública se manifesta. 
Um dos grandes canais de comunicação coletiva é, sem dúvida, o 
folclore. (BELTRÃO, 2013, p. 229) 

 No ano de 1960, portanto alguns anos antes de Beltrão publicar seu artigo sobre os ex-votos 

(1965), a editora Ediciones Stvdivm de Madri (Espanha) traduziu do italiano o livro Enciclopedia 

Mariana – ‘Theotócos’ em que os vários autores dessa obra traçavam os elementos históricos e 

culturais da devoção mariana desde a origem do cristianismo. No Capítulo XLIX, o tema desenvolvido 

foi o Folclore Mariano. Em um parágrafo, que consideramos ser de relevância nesta pesquisa, vemos o 

ressaltar dos ex-votos como fonte de estudo por se tratar de um documento vivo de história.  

Os ex-votos – sendo eles tábuas ou objetos que evocam com 
ingenuidade de expressão e com variado gosto popular as mil 
peripécias da vida, ou sendo instrumentos de trabalho ou aparatos 
ortopédicos de enfermos – são sempre a grande manifestação do 
folclore que acompanha as diversas expressões da devoção popular 
nos santuários e constituem um documento vivo da história. 
(ENCICLOPEDIA MARIANA, p. 811-812, tradução nossa). 

 Embora a Enciclopédia não trace um paralelo entre os ex-votos e a Comunicação 

Social, assim, como fez Beltrão, podemos dizer que esse movimento de resgate da cultura e a 

valorização daquilo que até então era de segunda classe (o folclore) motivou estudos em 

várias partes do mundo, neste caso específico o reconhecimento dos ex-votos como objeto 

vivo de pesquisa.  

 José Marques de Melo, no livro Mídia e Cultura Popular, ao escrever sobre o valor da 

pesquisa e obra de Luiz Beltrão a respeito dos ex-votos e sua relação com a Comunicação 

Social, destaca alguns pontos relevantes na comunicação presente nos pagadores de promessa: 

Luiz Beltrão (1965) define o ex-voto como objeto ‘que se oferecem 
nas capelas, igrejas, salas de milagres ou cruzeiros, em ação de graças 
por um favor alcançado do céu’. Trata-se de ‘manifestação folclórica’ 
geralmente entendida como ‘expressão artística’ ou percebida através 
de sua ‘finalidade diversional’. Ela contém dupla significação. Além 
do ‘sentido explícito’ – ‘demonstração da fé religiosa’ –, embute um 
‘sentido camuflado’ – ‘expressão (...) tantas vezes discordantes e 
mesmo oposta ao pensar e ao sentir das classes oficiais e dirigentes’. 
Para identificar tais sentidos, o autor sugere o estudo das ‘peças 
expostas nas paredes’ dos santuários ou cruzeiros. Através deles será 
possível ‘decodificar as mensagens contidas’. Essa operação, que 
geralmente ‘escapa’ aos pesquisadores, é realizada de modo natural 
pelos peregrinos que afluem aos centros de devoção, porque são 
dotados daquela ‘expectativa sociocultural comum (...) aos seus 



41 
 

comunicadores’, permitindo que se complete o circuito de qualquer 
processo comunicativo’ (MARQUES DE MELO, 2008, p. 84). 

 Podemos destacar dois aspectos da comunicação nos ex-votos segundo o artigo de 

Luiz Beltrão: 

 - Primeiro: a comunicação de fiel com os outros fiéis. Existe uma linguagem comum 

que os devotos entendem e decodificam entre si. O fato de aqueles objetos votivos estarem 

expostos em lugares considerados sagrados dispensa a explicação, eles acabam falando por si, 

o devoto vê e entende, assim como é destacado por Marques de Melo no texto acima citado.  

 Para esse grupo a mensagem está explícita, é uma forma de comunicar-se já instituída 

entre seus membros, a decodificação da mensagem é instantânea, e o fim último da oferenda 

de um ex-voto é justamente estabelecer esse elo de comunicação entre o fiel e a divindade, e 

também do fiel com os seus, sendo que ele se transforma em propagandista do poder 

miraculoso do santo.  

 - Segundo: a carga simbólica dos objetos ofertados. Podem sinalizar as características 

de uma época e os traços mais enigmáticos de uma sociedade ou grupo, assim essa força 

comunicacional estaria na interpretação de um pesquisador acadêmico que pode encontrar nos 

ex-votos um objeto de pesquisa para diversas disciplinas, entre elas a sociologia, a 

antropologia, a teologia, e de modo especial, como nos afirma Beltrão, o jornalismo ou a 

comunicação social.  

 Em um trecho de seu artigo, Beltrão cita o ensaísta pernambucano Clóvis Meio e a sua 

interpretação sociológica, podemos dizer também comunicacional, quando o ensaísta analisa 

alguns ex-votos de uma localidade:  

[...] apreciando o vasto manancial de ex-votos da capela de Nossa 
Senhora da Luz, no engenho Ramos, onde se encontra a imagem 
milagrosa de São Severino (‘São Severino e o lendário do Nordeste’ – 
Recife, junho de 1953), interpreta como uma demonstração 
insofismável do baixo nível sanitário das populações brasileiras o 
número espantoso de miniaturas de órgãos do corpo humano afetados 
pelas mais diversas enfermidades. ‘A enormidade de promessas com 
relação a crianças atesta a hecatombe produzida entre elas pela 
doença, num estado onde os obituários ultrapassam normalmente 60 
por cento dos nascidos num só ano. Essa é a razão pela qual as 
paredes estão cobertas de retratos dos escapados à morte, de ex-votos 
dos ex-anjos’ (BELTRÃO, 2013, p. 233). 

 Neste caso, os ex-votos para Meio serviu como um objeto de interpretação da 

realidade local e Beltrão, em um trecho de seu artigo, endossa: “Através dos ex-votos, 
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‘corações sangram e com o seu sangue vai sendo escrita a história dos sofrimentos do povo 

nordestino, vítima das secas, dos latifúndios, das doenças e da fome” (2013, p. 238).  

 Dessa forma, os inúmeros ex-votos que enchem as salas de milagres também podem 

sinalizar o universo local dos moradores de uma determinada região. Onde a seca castiga, 

podemos citar o nordeste brasileiro, muitos dos ex-votos estão relacionados ao sucesso da 

colheita (afastando assim a fome); em zonas rurais os ex-votos podem estar relacionados a 

algum animal que se recuperou de moléstias; em alguns santuários o que se destaca são os 

diplomas e becas, simbolizando a dificuldade de se concluir um curso acadêmico (seja ele 

qual for) e a falta de incentivo por parte das autoridades competentes; podem ser um retrato 

das doenças mais simples e do descaso do poder público com a saúde; os ex-votos de pessoas 

que deixaram algum vício, dependendo do número exposto no santuário, são a manifestação 

do índice de moradores que enfrentam algum tipo de dependência química (álcool, cigarro ou 

outras drogas não lícitas). 

 Na mesma revista Comunicação & Problemas do ano de 1965, o folclorista brasileiro 

Câmara Cascudo (apud TRIGUEIRO, 2013, p. 238) escreve uma carta ratificando a 

importância do estudo de Beltrão na compreensão e reconhecimento da comunicação das 

classes populares, enfatizando os ex-votos:  

Seu plano, Luiz Beltrão, de estudar o EX-VOTO é um soberbo 
programa de necessidade imediata. O “ex-voto” é uma voz 
informadora da cultura coletiva, no tempo e no espaço, tão legítima e 
preciosa como uma parafernália arqueológica. Vale muito mais que 
uma coleção de crânios, com suas respectivas e graves medições 
classificadoras. É um dos mais impressionantes e autênticos 
documentos da mentalidade popular, do Neolítico aos nossos dias. E 
sempre contemporâneos, verdadeiros e fiéis.  

 Sendo Câmara Cascudo um dos folcloristas mais renomados do Brasil, sua carta de 

incentivo ao estudo de Beltrão ganha status de ratificação da importância de tal estudo, e a 

própria compreensão da cultura popular como fonte inesgotável de expressão comunicacional.  

 

6. A folkcomunicação e a tipologia dos ex-votos segundo Beltrão  
 

 O pioneiro artigo de Luiz Beltrão que reconheceu o ex-voto como material 

comunicacional, abriu portas para que ele se aprofundasse em sua concepção de 

reconhecimento do folclore como expressão e manifestação de uma classe de pessoas que 
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muitas vezes está distante da possibilidade que transmitir suas ideias, crenças e formas de vida 

na mídia institucionalizada.  

 A teoria de Beltrão está alicerçada teoricamente em sua tese de doutorado apresentada 

na Universidade de Brasília no ano de 1967, dois anos depois de ter publicado seu artigo 

sobre os ex-votos. O folclore, na teoria de Beltrão, aparece então como a voz do povo que se 

comunica através do diálogo estabelecido pelos sinais que são comuns em determinados 

grupos. Beltrão no seu livro Folkcomunicação – a comunicação dos marginalizados21 em 

breves palavras define, ou expressa o que ele desejava ser a folkcomunicação: 

Vinculação tão estreita entre folclore e comunicação popular inspirou 
ao Autor a nomenclatura do processo e, já agora, do sistema que se 
confronta com aquele cujas características e cujos usuários apreciamos 
antes, permitindo-o definir a folkcomunicação como conjunto de 
procedimentos de intercâmbio de informações, ideias, opiniões e 
atitudes dos públicos marginalizados urbanos e rurais, através de 
agentes e meios direta ou indiretamente ligados ao folclore. 
(BELTRÃO, 1980, p. 24)  

 Na gênese da teoria comunicacional proposta por Beltrão, está, como não podia deixar 

de ser, o folclore. Marques de Melo (2008, p.17) diz que a teoria de Beltrão foi um marco 

inovador na pesquisa latino-americana, e que o objeto desse segmento: “no âmbito das 

ciências da comunicação encontra-se na fronteira entre o Folclore (resgate e interpretação da 

cultura popular) e a Comunicação de Massa (difusão industrial de símbolos, por meios 

mecânicos ou eletrônicos, destinados a audiências amplas, anônimas e heterogêneas)”.  

 Cristina Schmidt no artigo Folkcomunicação: estado de conhecimento sobre a 

disciplina publicado em formato digital Bibliocom fala do papel do folclore na construção da 

identidade de um povo, se quisermos conhecer uma nação temos que conhecer o seu folclore: 

                                                           
21 Nas décadas de 1960 e 70, vale lembrar, que os Meios de Comunicação Social eram reduzidos a emissoras de 

rádios, mídia impressa e alguns canais de TVs, por isso, é justo ressaltar que, quando Beltrão fala de 
Folkcomunicação, ele endossa a da “comunicação dos marginalizados”, daqueles que não encontravam voz nos 
meios estabelecidos e dominados por alguma oligarquia. Vale ressaltar também, que o Brasil passava por um 
momento importante em sua história: a ditadura militar e todas as suas consequências, enquanto a censura 
controlava as informações dos grandes veículos, o folclore sobrevivia e não parecia ser ameaça ao governo 
ditador. Os índices de analfabetismos eram consideráveis, começavam a surgir lutas pela terra, em busca da 
reforma agrária. O Brasil vivia em uma panela de pressão. Beltrão fala em marginalizados, porque esse termo 
era empregado por sociólogos, por representantes de igrejas que militavam no engajamento social de suas 
doutrinas, e por muitos que defendiam os direitos humanos. Talvez hoje falar “marginalizados” pareça um 
pouco retrógrado, mas naquele tempo fazia todo sentido.  
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Brinquedo, religião, trabalho, vestimenta, artesanato, dança são meios 
de delimitar a cultura e de transmitir informações e conhecimentos. O 
pensar, o sentir e o agir do povo de uma localidade, um conhecimento 
que muitos estudiosos denominam de folclore. Dos afazeres do dia a 
dia ao extraordinário das festas, as manifestações folclóricas são 
registros criativos, influenciam e transmitem de uma geração à outra, 
ou entre pares, o conhecimento popular. (SCHMIDT, 2008, p. 6) 

 Beltrão no livro Comunicação e Folclore chega a afirmar que os líderes de opinião, ou 

os chamados por Beltrão como “líderes carismáticos” das camadas populares atuam como 

jornalistas: “Sem se aperceberem, na maioria dos casos, da função social que desempenham” 

(1971, p. 150). No universo das devoções populares, podemos dizer que os líderes da 

comunidade atuam como alimentadores da crença local: puxam as rezas, incentivam 

determinadas devoções, apontam milagres realizados na comunidade.  

 Nesta mesma linha, o pagador de promessa, aquele que oferta um ex-voto em ação de 

graças por um benefício recebido, desempenha a função “jornalística” de comunicar sua fé, e 

o poderio do santo que realizou tal feito. 

 As características do comunicador folk, segundo Beltrão, são semelhantes e talvez 

mais acentuadas, que dos seus colegas do sistema de comunicação social que são os líderes de 

opinião identificada. As características são as seguintes:  

1) prestígio na comunidade, independentemente da posição social ou 
da situação econômica, graças ao nível de conhecimento que possui 
sobre determinado(s) tema(s) e à aguda percepção de seus reflexos na 
vida e costumes de sua gente; 2) exposição às mensagens do sistema 
de comunicação social, participando da audiência dos meios de 
massa, mas submetendo os conteúdos ao crivo das ideias, princípios e 
normas do seu grupo; 3) frequente contato com as fontes externas 
autorizadas de informação, com as quais discute ou complementa as 
informações recolhidas; 4) mobilidade, pondo-se em contato com 
diferentes grupos, com os quais intercambia conhecimentos e recolhe 
preciosos subsídios; e finalmente, 5) arraigadas convicções 
filosóficas, à base de suas crenças e costumes tradicionais, da cultura 
do grupo a que pertence, às quais submete ideias e inovações antes de 
acatá-las e difundi-las, com vistas a alterações que considere benéficas 
ao procedimento existencial de sua comunidade (BELTRÃO, 1980, 
p. 35). 

 
 Como vimos na história da prática dos ex-votos no Brasil a passagem da fé para as 

gerações futuras eram feitas, em sua grande maioria pelos leigos, gente da própria 

comunidade que imprimia o ritmo religioso, sobretudo em locais remotos. Durante vários 

séculos a fé católica foi transmitida por esses guias espirituais não oficiais, embora eles 
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cultivassem a fé na tradição católica, vários elementos místicos nada ortodoxos eram 

incorporados e transmitidos.  

 Mesmo hoje, em que a Igreja está presente em todo território nacional de forma 

oficial, ainda vemos inúmeros líderes carismáticos, que mesmo participando das celebrações 

litúrgicas oficiais da Igreja, realizam outras atividades paralelas, e recebem o respaldo da 

comunidade para tais ações. Esses mesmos líderes, assim como nos diz Beltrão, é um 

comunicador folk, podemos ver neles várias dessas características citadas acima. São 

benzedeiras, puxadores de terços, organizadores de procissão, que incentivam as práticas 

votivas, de modo especial os ex-votos.  

 A palavra e opinião desses líderes são respeitadas e seguidas à risca. É comum no 

interior, as pessoas se consultarem com esses comunicadores (folk-religiosos) e estes dizerem: 

faça tal novena, ou tal promessa e oferte uma oferenda para o santo (determinado por ele). A 

oferenda (por nós chamada de ex-voto) pode ser das mais distintas formas, existem uma 

variedade tipológica de ex-votos que veremos a seguir.   

 No Livro Folkcomunicação – a comunicação do marginalizado, Beltrão (1980, pp. 

259-279 – Anexo 3) oferece alguns indicadores básicos para a pesquisa de folkcomunicação, 

segundo ele para facilitar aos interessados nos estudos e pesquisa nesta área “oferecemos um 

levantamento dos principais meios de expressão utilizados”. São eles:  

1- Folckomunicação oral: o linguajar; nomes próprios, alcunhas, xingamentos e 

palavrões; provérbios, comparações, frases feitas; orações e suas paródias, pragas; 

contos, histórias, fábulas, mitos e lendas; quadras (trovas) e glosas; pregões (expressão 

de vendedores ambulantes); parlendas, mnemorias, formuletes (gêneros 

comunicacionais infantis); anedotas, advinhas, travalínguas, bestiologias. 

2- Folkcomunicação musical: assovio e aboio; cantorias (disputa poética cantada); a 

canção; os ritmos populares; instrumentos e orquestras.  

3- Folkcomunicação escrita: grafitos; manuscritos/datilógrafos/ em xerox; impressos; 

postais/santinhos/estampas; veiculados pelos MCS. 

4- Folkcomunicação icônica: escultura popular; objetos de identificação e adorno 

pessoal; a habitação e objetos utilitários e de decoração. 

5- Folkcomunicação de conduta (cinética): o trabalho e o lazer; autos, danças, 

espetáculos populares; atividades religiosas; atividades cívico/políticas. 
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 Esse levantamento foi revisitado por MARQUES DE MELO (2008, pp. 89-95) no 

qual afirma: “Esta ‘Tipologia da Folkcomunicação’ constitui, na verdade, um desafio aos 

pesquisadores comprometidos com a sedimentação dessa disciplina”. A dificuldade estaria em 

distinguir certas fronteiras (oral/musical) ou (escrita/manuscrito).  

 O Professor Marques de Melo apresenta então uma subdivisão tendo em conta o 

gênero (forma de expressão determinada pela combinação de canal e código), diferentemente 

de Beltrão que apresentava cinco gêneros, agora aparecem quatro (oral; visual; icônica; 

cinética) facilitando assim a pesquisa; formato (estratégia de difusão simbólica determinada e 

pela combinação de intenções (emissor) e de motivações (receptor); e tipo (variação 

estratégica determinada pelas opções simbólicas do emissor, bem como por fatores residuais 

ou aleatórios típicos da recepção).  

 Dentro da tipologia apresentada por Marques, o ex-voto está enquadrado na 

folkcomunicação icônica, no formato devocional, porém como o objeto deste trabalho são os 

ex-votos impressos na Revista Ave-Maria, podemos dizer que esse objeto de pesquisa 

também se enquadra no gênero da folkcomunicação visual no formato impresso do tipo 

graça alcançada. 

 Na tentativa de situar nosso objeto de pesquisa, recorremos também ao livro Exvotos y 

retablitos – religión popular y comunicación social en México de Jorge A. González, que fez 

um estudo primoroso sobre os ex-votos como forma de comunicação social. Segundo o estudo 

de GONZÁLEZ (1986, p. 10-13, tradução nossa), podemos qualificar os ex-votos em cinco 

tipos:  

 1) objetos figurativos da graça alcançada (partes do corpo ou figuras humanas, casas, 

animais, vegetais, carros, feitos nos mais diversos tipos de materiais);  

 2) objetos que ressaltam metonimicamente um aspecto, elemento ou componente 

‘representativo’ da totalidade do milagre realizado ( as representações podem ser as mais 

diversificadas, como buquê de noivas, muletas e aparelhos ortopédicos, etc);  

 3) objetos propriamente discursivos, nos quais de maneira escrita, se propaga o 

milagre (cartaz, mármore, placas, etc);  

 4) midiáticos, são os ex-votos impressos em jornais e revistas na intenção de divulgar 

a graça alcançada;  

 5) são os chamados “retablitos” que em uma tradução livre podemos chamar de 

“tabuinhas”, ou seja, quadrinhos pintados (pictóricos) em diferentes materiais, geralmente em 

formatos retangulares que descrevem por meio de pintura o milagre recebido.  
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 Nosso objeto de pesquisa se enquadraria no tipo 4: “por sua localização extra santuário 

e por seu formato rigorosamente prescritos e estereotipados, são constituídos os ex-votos que 

aparecem nos periódicos das cidades do país mais ou menos grandes”. (GONZÁLEZ, 1986, p. 

11) 

 Professor Marques de Melo (2010, p. 101-102), tendo por base o artigo sobre os ex-

votos de Beltrão, diz que o “fluxo folkcomunicacional inerente ao devocionário popular 

pressupõe o estudo das seguintes variáveis22:”  

1) as ‘peças’ (mensagens explícitas) e os ‘conteúdos’ (mensagens 
camufladas); 2) os ‘comunicadores’ (pagadores de promessas) e suas 
‘fontes’ inspiradoras; 3) os ‘receptores’ (peregrinos que lotam os 
santuários ou curiosos que passam pelos cruzeiros); 4) os 
‘intermediadores’ que inferem na etapa da ‘produção’ (artesãos que 
confeccionam as peças e comerciantes que as promovem ou 
distribuem; 5) os ‘atravessadores’ que interferem na etapa da 
‘recepção’ (agentes atuantes nos santuários, que recebem as peças, 
fazendo triagens, antes e depois da exposição ao público; 6) o 
‘mostruário’ ou ‘sala de ex-votos’ (por meio da comunicação), onde 
as peças são organizadas segundo critérios específicos; 7) os ‘efeitos’ 
provocados pelos ex-votos na sociedade, sobretudo para identificar 
suas funções socioculturais e sua influência como instância 
retroalimentadora de novos fluxos devocionais (comunicação de 
retorno); 8) as ‘apropriações’ desse sistema folkcomunicacional pelos 
sistemas de comunicação massiva ou pelos circuitos de difusão da 
cultura erudita (arte, literatura, teatro etc)” (MARQUES DE MELO, 
2010, p. 102). 

 As variáveis apresentadas por Marques de Melo apontam muitos elementos que 

aproximam a flokcomunicação, neste caso mais especificamente a prática dos ex-votos, com a 

teoria dos Estudos Culturais, sobretudo com a vertente latino-americana dessa teoria. No item 

seguinte destacamos algumas dessas aproximações teóricas.  

 

7. Aproximando os Ex-votos Folkcomunicacionais dos Estudos Culturais 
 

 A teoria dos Estudos Culturais nasce de forma sistemática na Inglaterra, na 

Universidade de Birmingham, no ano de 1964, quando se constitui um centro de pesquisa de 

pós-graduação que tinha a cultura como pano de fundo das investigações acadêmicas.  

                                                           
22

 Citaremos na íntegra o texto de Marques de Melo, por acreditarmos ser de suma importância na 
compreensão dos ex-votos como um processo comunicativo similar a qualquer outro. 
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 Vários autores contribuíram para que os Estudos Culturais tivessem reconhecimento 

mundial, como: Richard Hoggart, Raymond Willians e John B. Thompson, os três já haviam 

publicado, antes mesmo da fundação da Escola de Birmingham, obras importantes sobre 

temas que mesclavam a cultura contemporânea e a sociedade.  

 Das muitas contribuições dos Estudos Culturais para entender a cultura como forma de 

comunicação, podemos destacar a relação estabelecida pelos autores dessa linha de pesquisa, 

entre cultura e comunicação de massa, de modo especial no enfoque sobre a cultura popular. 

Ganha destaque nesta abordagem o cotidiano pano de fundo das grandes manifestações 

culturais. Depois da geração que deu origem aos Estudos Culturais uma sucessão de novos 

autores e estudiosos enriquecem as pesquisas, entre eles, citamos: Stuart Hall, Douglas 

Kellner, entre outros.  

 Ana Carolina Escosteguy no livro Estudos Culturais: Uma Introdução, diz que os 

Estudos Culturais por sua contemporaneidade romperam os limites geográficos se espalhando 

com características próprias por todo o mundo:  

Se originalmente os Estudos Culturais foram uma invenção britânica, 
hoje na sua forma contemporânea, transformaram-se num fenômeno 
internacional. Os Estudos Culturais não estão mais confinados à 
Inglaterra nem aos Estados Unidos, espraiando-se para Austrália, 
Canadá, África, América Latina, entre outros territórios. Isto não 
significa, no entanto, que exista um corpo fixo de conceitos que possa 
ser transportado de um lugar para outro que opere de forma singular 
em contextos nacionais ou regionais diversos (ESCOSTEGUY, 1999, 
p. 136) 

 Na América Latina nomes como Jesús Martín-Barbero, Néstor Canclini, Jorge A. 

González e Jesús Galindo traduziram para nossa realidade uma nova forma de compreender 

os Estudos Culturais. Bebendo nas fontes britânicas, esses autores e muitos outros foram 

capazes de dar nuanças próprias da nossa forma de pensar e compreender o mundo, nas 

aplicações dos Estudos Culturais e seus métodos de pesquisa.     

 A aceitação da pesquisa da cultura como forma de estudar sistematicamente a própria 

comunicação é também defendida por Jesús Martín-Barbero: 

Por muito tempo a verdade cultural dos países latino-americanos 
importou menos do que as seguranças teóricas. E assim estivemos 
convencidos de que a comunicação nos deveria apresentar uma teoria 
– sociológica, semiótica ou informacional – porque só a partir dela 
seria possível demarcar o campo de interesses e precisar a 
especialidade de seus objetos. Entretanto, alguma coisa na realidade se 
mexeu com tanta força que provocou uma certa confusão, como a 
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derrubada das fronteiras que delimitavam geograficamente o terreno e 
nos asseguravam psicologicamente. Apagado o desenho do ‘objeto 
próprio’, ficamos à mercê das intempéries do momento. Mas agora 
não estamos mais sozinhos: pelo caminho já encontramos pessoas que, 
sem falar de ‘comunicação’, não deixam de questioná-la, trabalhá-la, 
produzi-la: gente das artes e da política, da arquitetura e da 
antropologia. Foi necessário perder o ‘objeto’ para que 
encontrássemos o caminho do movimento social na comunicação, a 
comunicação em processo (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 777,278). 

 A religião ancorada nesta corrente cultural produz inúmeras formas de manifestações 

populares corroborando a forma de se comunicar de um povo. Muitas dessas expressões 

influenciaram as artes, a literatura, a vestimenta, a culinária, enfim... a vida cotidiana, de 

modo especial na América Latina. Algumas dessas manifestações culturais estão ligadas ao 

folclore. Podemos citar novamente Beltrão que compreende a força da comunicação no fiel 

devoto que encontra formas criativas de comunicar as suas crenças e consequentemente sua 

própria vida. 

 Jorge A. González, culturalista mexicano, estabelece claramente a simbiose entre 

comunicação / cultura / folclore. Na introdução do seu livro Exvotos y Retablitos, ele descreve 

essa unidade, em que o ex-voto como parte cultural e folclórica está carregada de 

comunicação, e não há como entender a comunicação sem relacionar-se ou aproximar-se da 

cultura: 

[...] entender a comunicação significa construir sua relação com as 
culturas, com as ideologias, com as classes sociais e por último, com a 
estruturação, consolidação, crise e desestruturação da hegemonia em 
uma sociedade específica. É por isso, que por um lado, resulta 
interessante, e por outro, insólito, estudar as ‘pinturinhas’ (assim, com 
minúscula) que as pessoas atuais costumam levar a diferentes 
santuários para deixá-las como mostra de agradecimento por uma 
graça ou milagre recebido. Interessante, porque nos adentra de cheio 
em uma problemática concreta de produção discursiva/objetual 
especificamente de comunicação que tem que ver com culturas 
desniveladas, com a participação de diferentes classes sociais. [...] 
Insólito, porque salvo o trabalho meticuloso de alguns eruditos das 
‘artes menores’ e um que outro antropólogo, é por completo desuso (e 
por isso mesmo arriscado)  considerar os ex-votos como objeto de 
estudo para melhor entender a comunicação desde a ótica das Ciências 
Sociais. (GONZÁLEZ, 1986, p. 8,9)   

  Na afirmação de González, muitos estudiosos da academia não conseguem enxergar 

(ou, não conseguiam) o valor simbólico, cultural e comunicacional de alguns elementos 

considerados (de segunda classe), entende-se aqui, inclusivamente o estudo dos ex-votos, mas 
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na novidade dos Estudos Culturais essas manifestações ganharam prestígio, e hoje o número 

de estudiosos que se dedicam a pesquisar tais manifestações tem crescido.  

 Por isso mesmo,  a teoria da folkcomunicação, com o passar dos anos foi adotando 

uma postura culturalista, aproximando-se dos estudos culturais. Inclusive bebendo nas fontes 

de grandes pensadores culturalistas latino-americanos, como Martín Barbero:  

Há uma literatura que, ausente por inteiro das bibliotecas e livrarias de 
seu tempo, foi contudo o que tornou possível para as classes populares 
o trânsito do oral ao escrito, e na qual se produz a transformação do 
folclórico em popular. Refiro-me àquela literatura que se tem 
chamado na Espanha de cordel e na França de colportage. Literaturas 
que inauguraram uma outra função para a linguagem: a daqueles que, 
sem saber escrever, sabem contudo ler. Escritura portanto paradoxal, 
escritura com estrutura oral. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 149). 

 O que seria o ex-voto, senão essa forma popular de linguagem, em que o devoto 

‘escreve’ e ‘lê’, muitas vezes sem ser alfabetizado, porém criando os seus próprios símbolos 

de entendimento cheios de valores e de expressão.  

A religiosidade popular no catolicismo se firma neste contexto (como vimos), onde 

praticamente era impossível ao povo simples entender a centralidade da fé em Cristo. Como 

uma espécie de compensação brotam espontaneamente maneiras “simplificadas” de 

aproximação do Divino. O culto aos santos, à Nossa Senhora, às novenas, romarias, rezas 

faziam com que o fiel católico dessa época pudesse expressar sua fé.   

 Essa mescla e reelaboração da fé podem ser entendidas dentro daquilo que Néstor 

García CANCLINI (1997, p. 113) chama de “reconversão” simbólica ao tratar do hibridismo, 

embora ele não fale diretamente do aspecto religioso, podemos, porém, fazer essa leitura.   

 Canclini utiliza a expressão hibridismo para explicar a construção dessa nova cultura 

latino-americana, que bebeu nas fontes de tão diferentes culturas para construir outra: “falar 

de hibridização me parece útil para designar as mesclas da figuração indígena com a 

iconografia espanhola e portuguesa.” (1997, p. 111, tradução nossa), podemos aproximar o 

hibridismo que nos fala Canclini com a mestiçagem (religiosa) relatada por Cunha.   

 O hibridismo religioso é fundamental para que possamos compreender a cultura do 

brasileiro, e a prática dos ex-votos é pura manifestação cultural de nossa gente. 
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CAPÍTULO II - A HISTÓRIA DA REVISTA AVE MARIA E A PRESENÇA 
MARCANTE DOS EX-VOTOS MIDIÁTICOS EM SUA IDENTIDADE 

 

 

1. História da Revista Ave Maria e o contexto em que ela nasceu 
 

1.1. Algumas considerações históricas do final do século XIX 
 

A Comunicação dentro da história da Igreja no Brasil, até o final do século XIX, 

estava quase que exclusivamente voltada para a oralidade, eram sermões, novenas e pregações 

que os padres faziam dentro das igrejas e templos ou em seus arredores. 

 Outra forma de comunicação usada, sobretudo, pelos bispos eram as Cartas 

Pastorais, em que o prelado exortava a sua diocese para um tema específico, essas cartas 

eram lidas nas paróquias pelos padres locais e, assim a mensagem do bispo chegava aos 

católicos daquela localidade.  

No Brasil, a imprensa teve seu lugar de destaque na história do processo comunicativo 

católico, somente no final do século XIX, por uma necessidade estratégica após o fim do 

padroado. 

A Revista Ave Maria surgiu justamente nesta etapa da história, sendo uma das 

pioneiras no Brasil da imprensa católica no formato revista. O veículo impresso ganhou força 

em um período marcado por fortes mudanças no rumo da Igreja Católica e em nosso país, 

como veremos a seguir.  

Estávamos vivendo o final do Regime Imperial e a consolidação da República. Essa 

transição política acarretou a necessidade de um reposicionamento crucial da Igreja, agora não 

mais como religião oficial do Estado Nacional.  

Após a decretação da Independência do Brasil dos domínios de Portugal, no ano de 

1822, nossa Nação passou a ser a única, entre as Américas, governada por uma monarquia 

com sede própria.  
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Porém, 67 anos após Pedro I ter declarado o Brasil como país independente, um golpe 

militar datado de 15 de novembro de 1889, poria fim ao regime monárquico, proclamando a 

República, em um ato conhecido na história como a “democracia coroada”.  

O historiador Henrique Cristiano José Matos, no livro Nossa História, reproduz um 

trecho do jornal Gazeta da Tarde editado na cidade do Rio de Janeiro, noticiando esse fato 

histórico: 

A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em uma nova 
fase, pois pode-se considerar finda a monarquia, passando o regime 
francamente democrático com todas as consequências da liberdade. 
Foi o exército que operou essa magna transformação... hoje 
proclamada, no meio da maior tranquilidade e com solenidade 
verdadeiramente imponente, que queria outra forma de governo. 
Assim desaparece a única monarquia que existia na América 
(MATOS, 2002, p. 251). 

 A Proclamação da República tomou de surpresa toda a população brasileira, inclusive 

os próprios republicanos, e de modo especial a Igreja Católica. Vendo-se perdida diante de tal 

anúncio, o medo e a insegurança com relação ao futuro da instituição religiosa oficial do 

Estado eram compartilhados por praticamente todo o clero.  

 O “perigo” considerado iminente por parte dos católicos era o de um Estado 

secularizado, em que a Igreja Católica perdia forças; também a nivelação com as outras 

denominações religiosas; o medo de que os republicanos adotassem os princípios do “ateísmo 

social”; e, talvez o mais contundente,  o fim do padroado.  

 Em 7 de janeiro de 1890, um decreto denominado n. 119A de autoria de Rui Barbosa, 

foi apresentado no Ministério do Governo Provisório, propondo a separação total da Igreja e 

Estado, sendo aprovado no mesmo dia.   

O estudioso de história eclesiástica Oscar F. Lustosa, no livro A Igreja Católica no 

Brasil-República, escreve sobre tal decreto:  

O decreto determinava a separação total da Igreja e do Estado, 
extinguindo o Padroado (art. 4°). Abria espaço para a liberdade de 
ação dos diversos cultos ou de nominações (art. 2° e 3°), ao mesmo 
tempo em que reconhecia para todos eles capacidade jurídica de 
possuírem bens, como sociedade ou associações legalmente 
constituídas (art. 5°). (LUSTOSA, 1991, pp. 17,18). 

 A nova situação política adotada neste momento no Brasil levou a Igreja Católica a um 

reposicionamento estratégico diante da quebra de paradigmas,  não era mais o Estado que 
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bancava financeiramente a Igreja, nem tão pouco, orientava os passos evangelizadores desta 

instituição religiosa.  

O que a princípio foi recebido com temor, culminou, absolutamente depois, no 

“despertar” da Igreja Católica em buscar mecanismos de administrar, por ela mesma, sua ação 

missionária. Essa etapa histórica recebeu nos estudos de história da Igreja no Brasil o nome de 

“florescer da Igreja”. 

 Em março de 1890, dois meses depois do decreto n. 119A,  foi convocada por parte 

das autoridades eclesiásticas brasileiras, uma reunião na cidade de São Paulo com todo 

episcopado brasileiro, como fruto desse encontro foi  lançanda neste mesmo mês a primeira 

Carta Pastoral coletiva, para todas as paróquias de nosso país. Neste documento é possível 

ver, que apesar do susto inicial, a Igreja parece suspirar aliviada com o fim do Padroado. 

Matos no livro Nossa História reproduz partes dessa carta, que transcrevemos aqui: 

Entre nós, a opressão exercida pelo Estado em nome de pretenso 
Padroado foi uma das principais causas do abatimento da nossa Igreja, 
do seu atrofiamento quase completo. Era uma proteção que nos 
abafava. Não eram só instruções contidas nos domínios da Igreja; era 
frieza sistemática, para não dizer desprezo [...]  

Onde a religião floresce, reina a paz, a ordem, a prosperidade pública; 
porque estão estas grandes coisas, a que deve aspirar uma Nação, 
assentam os fundamentos inabaláveis sobre os fundamentos da justiça, 
do direito, da moralidade e da liberdade [...] República sem Deus é o 
que não pode durar. É casa edificada sobre a areia, a primeira ventania 
dará com tudo em terra. Se a nossa se fundasse em Deus, contra Deus, 
o mundo só conheceria pelo estrondo de sua ruína (MATOS, 2002, p. 
261). 

 A primeira parte da Carta Pastoral que reproduzimos, trata do entendimento da Igreja 

de que o Padroado, de fato, engessava suas ações e, por isso, havia se tornado uma instituição 

que estava a serviço dos interesses do Estado e não mais que isso.  

 Já na segunda parte, vemos claramente, que apesar da separação entre Igreja e Estado 

ser compreendida como um bem (para a Igreja), os bispos demonstravam grande preocupação 

com o positivismo que norteou e influenciou o ato de tornar o Brasil uma república.  

O positivismo foi visto, inclusive, na bandeira nacional assumida oficialmente como 

símbolo da Nação no ano 1889 contendo o slogan “ordem e progresso”, lema máximo 

positivista.   
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A preocupação da Igreja era que junto com o positivismo, se instaurasse no Brasil um 

regime de Estado que não permitisse a liberdade de culto, e que o Estado, inclusive, 

incentivasse a laicização da sociedade.  

A Igreja se organizou rapidamente, a Santa Sé Romana assumiu por completo a 

governo da Igreja Católica no Brasil. Esse movimento foi bilateral, ao mesmo tempo em que 

Roma intervina na Igreja local brasileira, os bispos de nosso país se voltavam “reverentes” às 

recomendações do Papa. Esse movimento é chamado de ultramontanismo23.  

Em uma resposta imediata da Igreja Católica na reorganização de suas funções de 

evangelizar, o episcopado nacional se abriu às congregações religiosas estrangeiras, 

oficializando pedidos para que essas se instalassem em solo brasileiro para propagar a fé 

católica. Em sua maioria eram congregações missionárias, que se encarregariam de dar novo 

vigor à pregação do evangelho.  

Fernando Guimarães, no livro Homem, Igreja e Sociedade destaca algumas atitudes 

concretas da Igreja logo após a Proclamação da República:  

Com a separação, no entanto, a Igreja pôde enfim florescer: as grandes 
Ordens são restauradas pelo advento de monges europeus; chegam as 
congregações religiosas modernas, assumindo a evangelização 
popular e a educação religiosa da juventude; são criadas novas 
dioceses e renovados os seminários diocesanos (GUIMARÃES, 2001, 
pp. 14,15). 

 Dentre as congregações modernas que foram convidadas para virem ao Brasil estavam 

os Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos). Uma Congregação que 

nasceu na Espanha (Catalunha) no ano de 1849, fundada pelo padre Antônio Maria Claret, 

que tinha como carisma a evangelização através da missão por todos os meios possíveis. Uma 

congregação recém-formada no auge de sua vitalidade. 

1.2. O surgimento da revista Ave Maria 

1.2.1. O papel da imprensa católica no início da República 

O período histórico em que o Brasil vivia explica o surgimento da Revista Ave Maria 

na tentativa da Igreja Católica de reconstruir suas bases institucionais. Apoiando-se na 

                                                           
23

 Doutrina política da Igreja Católica que buscava em Roma as referências “totais” de sua ação. Esse 
movimento dava ao Papa plenos poderes em matéria de disciplina e fé. A Igreja francesa foi quem criou esse 
movimento no início do século XIX, e que foi adotado por inúmeros países. O objetivo central era criar um 
‘norte’ de orientação para a Igreja, que se encontrava em crise de identidade.  
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imprensa como veículo urgente, oportuno e eficaz de publicidade e de divulgação de seus 

valores.  

O movimento de divulgação dos valores católicos por meio da imprensa recebeu o 

título de “apostolado da boa imprensa”. Podemos perceber o incentivo a tais publicações na 

PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO AO CLERO E AOS FIÉIS DO 

BRASIL (1890):  

Há, porém, uma forma de que quiséramos ver-vos revestir hoje mais 
particularmente o vosso amor para com a Igreja: quiséramos ver-vos 
todos empenhados na difusão da imprensa católica como um meio de 
atalhar quanto possível os estragos da imprensa ímpia.  

Quase todos os boletins, jornais e revistas que surgiram nesta época, eram iniciativas 

de congregações religiosas recém-chegadas ao Brasil.  

Este florescer da imprensa católica em nosso país era uma atitude clara e contrária a 

tudo aquilo que se opunha à fé católica: o laicismo, a maçonaria, o espiritismo e o 

protestantismo.  

Na tentativa da reconstrução de sua identidade e pertença dos féis, a Igreja Católica 

através dos meios de comunicação impressos, se utilizou do ultramontanismo, romanizando 

sua prática religiosa, e disseminando essa “verdade” por meio de veículos oficiais.  

Oscar de Figueiredo Lustosa, no livro A Presença da Igreja no Brasil, elenca as 

principais publicações que surgiram neste contexto histórico, citando inclusive a Revista Ave 

Maria:  

Em todos os quadrantes do país surge um periódico ou folha oficial ou 
oficiosa para defender a Igreja. Era nova (Recife, 1890), Pátria (São 
Paulo, 1893), A União (Rio de Janeiro, 1905) são apenas alguns 
exemplos. Revistas católicas surgem como meio de levar a mensagem 
da Igreja e a espiritualidade dos religiosos que as dirigem: Ave Maria 
(claretianos, São Paulo, 1898), Mensageiro do Coração de Jesus 
(jesuítas, Rio de Janeiro, 1897), Mensageiro do Santo Rosário 
(dominicanos, Uberaba, MG, 1897) [...] Ajuntemos a tudo isso as 
editoras (salesiana, franciscana, claretiana), que lançam no mercado 
brochuras e obras dentro de um estilo, não apenas peculiar a cada 
instituto, mas revelador do pensamento europeu, como se vê pelas 
traduções em massa (LUSTOSA, 1977, pp. 52.53) 

 Nesta descrição de Lustosa, citada acima, vemos com clareza que além da defesa da fé 

católica, as congregações religiosas, também divulgaram a espiritualidade que é própria de 
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cada instituto, esse dado é de sua importância quando estudarmos os ex-votos midiáticos 

impressos na Revista Ave Maria que procuram popularizar a devoção ao Imaculado Coração 

de Maria e do padre Claret, fundador dos Claretianos24.  

 

1.2.2. A chegada dos Missionários Claretianos ao Brasil  
 

 Os Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos) chegaram ao 

Brasil no ano de 1895, no fervilhar da separação da Igreja com o Estado.  

Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, nesta época bispo auxiliar da 

cidade de São Paulo, foi a Roma no ano de 1894 para participar da visita ad límina. Nesta 

viagem, o bispo em conversa com o Cardeal Rampolla, explicava a situação da Igreja no 

Brasil e o despreparo do clero local na promoção da fé católica.  

Rampolla era o “protetor” da Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria 

e, ao ouvir os lamentos de D. Arcoverde, logo lhe sugeriu que convidasse os Missionários 

para trabalharem em terras brasileiras. E assim foi feito.  

Os primeiros Missionários chegaram ao Brasil e instalaram-se na cidade de São Paulo, 

logo em seguida começaram a construção da Igreja do Imaculado Coração de Maria, hoje 

situada entre os bairros de Higienópolis e Santa Cecília.  

Em uma das crônicas da comunidade local dos Claretianos, citada por Roque Vicente 

Beraldi, no livro A Origem dos Missionários Claretianos no Brasil, o cronista no ano de 1896 

lamenta o papel da imprensa local em difamar o trabalho missionário da Igreja: 

Cartazes, propaganda na imprensa e outros meios de que se serviam os 
inimigos, maçons ou protestantes... tudo visava a prejudicar os frutos 
das missões. No terceiro dia de pregações, pessoas más fixaram nas 
esquinas e nas paredes das casas pasquins que diziam: ‘Povo: cuidado 
com as batinas!’. Mas a população ficou indignada com isso, 
demonstrando-o pelo fato de que arrancaram tudo imediatamente, de 
sorte que, às oito da manhã, já haviam desaparecido todos 
(BERALDI, 2012, p. 81) 

                                                           
24

 Nesta época, os Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria não eram conhecidos como Missionários 
Claretianos, esse título foi assumido por eles somente depois da canonização de Santo Antônio Maria Claret, no 
ano de 1950. Por uma questão de praticidade, no texto deste trabalho usaremos a nomenclatura Claretianos.   
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 O fato de haver um grupo articulado, na tentativa de desestabilizar a Igreja por meio 

da imprensa, parece ser também a razão do surgimento de vários veículos de comunicação 

católicos, no combate direto a essas iniciativas “ímpias”, como nos afirma a CARTA 

PASTORAL.  

 

1.2.3. A Revista Ave Maria 

 Como já dissemos o surgimento da revista Ave Maria é uma consequência do 

momento histórico de que atravessava o Brasil. O doutor em história, Marcos Gonçalves no 

artigo digital Fontes para a História da Imprensa Católica no Brasil: A revista Ave Maria, 

escreve sobre o surgimento da Ave Maria:  

O investimento em possíveis áreas de construção de uma política 
autônoma e a conservação da hegemonia da Igreja católica eram 
manifestados na emblemática Pastoral Coletiva dos Bispos do Brasil 
de 19 de março de 1890. Ali também foi exposta a condição de 
desenvolver e difundir a “boa imprensa”, como meio de atalhar quanto 
possível “os estragos da imprensa ímpia”. Neste contexto, começaram 
a proliferar periódicos católicos em várias paróquias e dioceses do 
Brasil, legitimados e incentivados por diversas pastorais dos bispos 
brasileiros. A revista Ave Maria é fruto desse projeto de expansão da 
imprensa católica. 

 O primeiro exemplar a circular da revista Ave Maria, data de 28 de maio de 1898 (ver 

anexo 1), em um mês singular para os católicos em que se homenageia a Virgem Maria, nasce 

a revista com uma referência direta à devoção mariana, ressaltando os valores da identidade 

do catolicismo.  

O título que a revista ganha Ave Maria é uma exaltação de um dos símbolos do 

universo imaginário católico em oposição clara ao que se considerava na época – os inimigos 

do catolicismo.  

A revista nasceu com quatro páginas (uma espécie de folha A3 dobrada ao meio), com 

dimensões de 33x22 centímetros. No rodapé da quarta página há uma menção da gráfica que 

imprimiu o material: Tipografia Fagundes & Companhia. Também na quarta página em letras 

maiúsculas está escrito: com licença da autoridade eclesiástica. Ou seja, a revista nasce com 

aval oficial da Igreja.  
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Segundo alguns documentos da Congregação dos Missionários Claretianos a primeira 

tiragem da revista foi de 300 exemplares (ANUÁRIO CLARETIANO, 1948, p. 145).  

No final do século XIX a cidade de São Paulo tinha em torno de 50 mil habitantes. Era 

uma cidade de médio porte para a época, por isso podemos deduzir que 300 exemplares eram 

poucos, para atender à população local. Porém no primeiro número a revista se autointitula 

um “modesto periódico dedicado à Imaculada Virgem Mãe de Deus”. 

O objetivo do nascimento da revista Ave Maria é descrito na primeira página do 

primeiro exemplar, em uma espécie de editorial chamado de Nossa Rota, destacamos neste 

trabalho um trecho desse artigo25, que ressalta a ideia de “luta” no combate aos inimigos:  

Hoje, como nunca, a Egreja do Brazil tem necessidade de graças 
abundantes para fazer frente e luctar contra inimigos declarados e 
inimigos hipócritas, que pretendem desterrá-la desta nação por ella 
formada e civilizada [...] Qual o meio, então, de que devemos lançar 
mão para obter tais graças e com maior facilidade?... seguri o conselho 
de S. Ildefonso: ‘Em todos os perigos e anciedades, fitae a Estrella, 
invocae Maria; se ella vos defender, nada tereis que recear; si vos 
proteger, não cahireis.’ Eis porque, graças ao zelo de almas piedosas, 
vem hoje á luz da publicidade este modesto periódico, cujo escopo 
principal é promover uma verdadeira e sincera devoção á Immaculada 
Virgem Mãe de Deus, como meio seguro, e ficaz, de infiltrar em todas 
as camadas sociaes o verdadeiro espírito cristão [...] (AVE MARIA, 
1989, N° 1, p. 1) 

Curioso observar, que as primeiras edições não foram administradas pelos claretianos, 

e sim por alguns leigos que frequentavam a comunidade paroquial recém-criada do Imaculado 

Coração de Maria.  

O Anuário Claretiano do ano de 1948, ao descrever a importância da revista Ave 

Maria dentre os trabalhos apostólicos dos claretianos no Brasil, cita a fundação da revista, 

bem como os leigos, que empreenderam esse trabalho, como heróis de um tempo em que a fé 

católica era atacada:  

‘Num solene momento histórico da psicologia de São Paulo’, quando 
espíritos revolucionários ‘pretendiam orientar a opinião pública... 
disfarçando-se nos refolhos aparentes de sadio nacionalismo’, um 
pugilo de almas generosas e decididas empreenderam a publicação de 
um ‘periódico dedicado à Imaculada Virgem Mãe de Deus’ (cf. 
“Ave Maria” 1923, N° 20, p. 292). Esses heróis que tentaram opor 

                                                           
25

 Para sermos fiéis ao pensamento defendido pela revista, vamos citá-lo de acordo com as regras gramaticais e 
ortográficas da época. Não só nesta citação, mas todas as vezes que citarmos algum trecho da revista Ave 
Maria, não faremos adaptações do português.   
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uma barreira à impressiva subversiva e anticristã eram o Comendador 
Tiburtino Mondim Pestana, Sub-Secretário do Ministério do Interior, 
Manuel Recco e D. Maria Junker Álves. (ANUÁRIO CLARETIANO, 
1948, p. 144) 

 Após onze meses de circulação por falta de recursos, a revista deixou de circular por 

alguns meses, sendo logo assumida pelos Missionários Claretianos na pessoa do Padre 

Genover, superior local, que prontamente aceitou, em nome dos claretianos, o encargo de 

administrar e editar a revista: “Espírito retilíneo e previdente, não anuiu o Pe. Genover à 

proposta sem antes firmar sobre bases sólidas e legais a transmissão da propriedade editorial” 

(ANUÁRIO CLARETIANO, 1948, p. 145).  

 A relação dos claretianos com a imprensa não era novidade, o fundador padre Claret, 

sempre defendeu a utilização desse meio na propagação da fé, sendo ele considerado um dos 

maiores escritores (em quantidade de livros e folhetos publicados na Europa no século XIX). 

Em sua Autobiografia, escreveu:  

A experiência me ensinou que um dos meios mais poderosos para a 
propagação do bem é a imprensa, ao mesmo tempo em que é a arma 
mais poderosa para se propagar o mal, quando dela se abusa. 
(CLARET, 2008, p. 160) 

 Por essa razão os claretianos não titubearam em assumir a administração editorial da 

revista Ave Maria.  

 O impulso dos Missionários Claretianos de evangelizar por meio da imprensa foi 

destaque em um editorial da revista no ano de 1915. Através das palavras desse artigo é fácil 

compreender a motivação deles em promover a “boa imprensa”, sobretudo explica o fato de 

terem assumido anos antes a direção da Ave Maria:  

Os filhos do Coração de Maria serão os heraldos da boa imprensa [...] 
tema possante na actualidade é este da Boa Imprensa. É a cruzada do 
século XX. Precisamos de agencias catholicas que communiquem aos 
jornaes informação própria, gratuita, copiosa; é necessário crear 
grandes casas editoriais para nossa propaganda em todas as formas e 
exigências de cultura e emprehender campanhas eleitoraes e crear 
Montes pios da Imprensa e comprar rotativas e dominar o mundo pelo 
império da verdade e da moralidade. (AVE MARIA, 15/07/1915) 

 Em pouco tempo que a Ave Maria estava sob a administração dos claretianos a revista 

deixa de ser mensal para circular semanalmente em todo o território nacional: “A AVE 

MARIA sahe desde já todas as semanas, sem alterar o preço da assignatura nem das acções” 

(AVE MARIA, 17/09/1899).  
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A força das palavras do editorial de 1915 parece que guiava os claretianos desde suas 

origens. A história da revista Ave Maria é prova concreta disso. 

Com essas medidas, inovadoras para a época, cresce o número de assinantes de forma 

surpreendente, levando os missionários a comprarem uma máquina de impressão para atender 

a demanda. Essa informação é constatada em uma ata que registrou a autorização recebida 

para tal compra: “autorizava a compra em leilão público, da máquina Marinone para a 

impressão da revista” (ATA, 16/XI/1901). 

O prodigioso aumento de assinantes da revista e seus passos assertivos na 

administração dessa obra, entendida como de evangelização, também foi notícia nos 

ANALES DE LA CONGREGACIÓN (1902, p. 528, tradução nossa), uma espécie de crônica 

histórica em que eram relatados os grandes feitos dos Missionários Claretianos espalhados por 

várias partes do mundo. No ano de 1902, ganhou destaque a revista Ave Maria:  

O que principalmente quero registrar é a redação e administração de 
uma revista dedicada a publicar as glórias do Imaculado Coração de 
Maria, chama-se como sabem, ‘Ave Maria”. Nasceu, digamos, do 
coração dos Missionários [...]. considerando sua necessidade e 
utilidade, a acolhemos por conta própria [...] e realmente parece, 
digamos, que o Coração de Maria estava suspirando neste momento. 
Porque logo aumentaram prodigiosamente os leitores, foi necessário 
torná-la semanal e acrescentar algumas páginas de leitura, com seus 
próprios fundos adquirimos uma boa tipografia, mas logo foi 
insuficiente, vendo-nos obrigados a comprar outra muitíssimo melhor, 
de dupla impressão e movida a gás. Esta era de um diário italiano 
dirigido por um socialista ‘La Fanfulla’, e que por sentença judicial foi 
posta à venda pública. De sorte que hoje a tipografia da ‘Ave Maria” é 
uma das melhores da capital em seu gênero. Para assegurar sua 
subsistência, devidamente autorizados, comprou-se com fundos 
próprios da Revista um terreno contínuo à nossa casa por um valor de 
sete contos de réis (umas 11.000 pesetas): levando-se duas casas para 
arrendamento, outra casa para a tipografia, e a própria oficina da 
Revista. 

No ano de 1904, já com uma máquina própria de impressão, a revista aumenta o 

número de páginas e transforma-se em um semanário ilustrado: “A Ave Maria vai 

progredindo, provavelmente ainda este ano presenteará os seus assinantes com um almanaque 

próprio.” (ANALES DE LA CONGREGACIÓN, 1904, p. 605, tradução nossa). 

 Em todos os países em que o Missionários Claretianos se instalavam na época, eles 

criavam a Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria, espiritualidade laical que foi 

divulgada e incentivada pelo Padre Claret. Os missionários, por sua vez, a exemplo de seu 
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fundador, propagavam essa devoção. Assim que os claretianos assumiram a revista Ave 

Maria, a vertente mariana da revista passou a destacar a devoção ao Coração de Maria. A 

revista acabou sendo, por várias décadas, como um boletim dessas arquiconfrarias que se 

espalhavam pelo Brasil, reforçando sua identidade de veículo destinado a promover a devoção 

popular católica:   

A “AVE MARIA”, no decorrer de meio século, jamais cortou 
caminho deste sublime escopo nem jamais desviou um ponto da ‘rota’ 
prefixada pelo fundador. Basta recordar, num relance de olhos, o 
primitivos editoriais sobre privilégios e invocações de Nossa senhora, 
as ‘lições populares de teologia mariana’, as campanhas em prol do 
rosário e da Consagração Mundial ao Coração de Maria, as 
‘Efemérides Marianas’, etc. Além disso, desde os primeiros anos, 
funciona como órgão da Arquiconfraria do Coração de Maria. 
(ANUÁRIO CLARETIANO, 1948, p. 154) 

 Quando lemos no trecho acima, que os “editoriais primitivos” destacavam os 

“privilégios e as invocações a Nossa Senhora”, podemos dizer que esses “privilégios” são as 

graças alcançadas por aqueles que recorrem a Maria. Os editoriais reforçam a crença na 

intercessão miraculosa da Mãe de Deus, seguidos de vários relatos de leitores que foram 

agraciados. A revista propõe a devoção e atesta sua eficácia, “comprovando” com 

testemunhos o poder miraculoso de Maria. Citamos um exemplo desse incentivo por parte da 

direção da revista, extraído do editorial de 25 de março de 1900:  

É certamente Maria Sanctissima o canal por onde nos vêm todas as 
graças, e ‘esta é, diz S. Bernardo, vontade expressa de Deus, que 
determinou, que todas as cousas nos venham por Maria’. E isso é tão 
verdade que Suarez quer que até os mesmos Sanctos da gloria 
obtenham as graças para seus devotos por meio de Maria. Donde 
podemos dizer que Maria é fonte e perenne manancial de todas as 
graças; é a árvore da vida, que tem fructos de vida para todos. (AVE 
MARIA, 25/03/1900)26 

 Como já dissemos o momento histórico nos ajuda a compreender o devocionismo 

extremado da revista. Era uma oposição clara e apologética aos protestantes, ao espiritismo, à 

maçonaria e ao Estado laico.  

                                                           
26

 A mariologia “radical”, que vimos neste trecho, acompanhou a trajetória da revista até o Concílio Vaticano II, 
na década de 1960. Como veremos no terceiro capítulo deste trabalho, o Concílio e as Conferências Episcopais 
Latino-americanas de Medellín e Puebla, tentaram direcionar a fé católica para a centralidade de Cristo, sendo 
Maria discípula e não protagonista.  
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A publicação dos ex-votos midiáticos no processo comunicativo da revista, desde os 

primórdios foi uma intenção pensada e calculada de publicidade da fé Católica Apostólica 

Romana.  

 

2. Os ex-votos midiáticos impressos na revista Ave Maria 

 

 A revista Ave Maria nasceu em maio de 1898. Exatamente cinco meses depois, em 

outubro, é publicada a primeira carta relatando uma graça alcançada por intermédio de Maria. 

Embora essa carta não tenha sido escrita diretamente para a revista, ela é publicada como 

estímulo aos leitores de se devotarem à Mãe de Deus.  

A carta publicada com o título Como Acabam os devotos de Maria, segundo a 

descrição introdutória feita pela revista, foi escrita por uma senhora que assinou com as 

iniciais C. F. D., mãe de um filho doente que viera a falecer, da então Capital Federal (Rio de 

Janeiro), narrando a enfermidade e os últimos momentos do filho devoto de Nossa Senhora.  

  A morte tranquila e assistida espiritualmente desse jovem, segundo sua mãe, foi fruto 

da presença de Maria: “Tinha muita confiança em Maria Sanctissima: morreu num sábado, 

tendo ao pescoço um sancto escapulário [...] no meio de seus soffrimentos achava sempre uma 

palavra de louvor para Deus e Maria Sanctissima, de quem era muito devoto”.27 (AVE 

MARIA, 01/10/1898) 

 A publicação dos ex-votos na revista acontece de maneira efetiva e em larga escala, 

depois que os Missionários Claretianos assumiram a direção deste veículo comunicativo.  

No mês de abril de 1899, temos o primeiro exemplar sob a direção dos claretianos, 

fica clara no editorial a intenção de propagar a devoção mariana: “Pretendemos fazer da Ave 

Maria uma revista dedicada a propagar a devoção à Mãe de Deus”. (AVE MARIA, 

29/04/1899).  

                                                           
27

 Vale destacar que essa senhora entendeu a intervenção de Maria, em dois símbolos do imaginário católico 
descritos: 1) morreu num sábado – sábado por tradição da Igreja católica é o dia dedicado a Nossa Senhora, se 
o jovem faleceu em um sábado, logo foi recebido por Maria. 2) tendo ao pescoço seu sancto escapulário – O 
escapulário, segundo também a tradição católica, foi um presente de Nossa Senhora do Carmo para sua 
vidente. Maria recomendou que ela e seus devotos sempre o usassem, prometendo proteção por toda vida e 
uma santa morte (como foi o caso narrado).   
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A palavra propagar28 ganha, neste contexto, status de publicidade, e os ex-votos 

midiáticos impressos são entendidos como ferramenta eficaz nesta ação publicitária da fé. 

Neste mesmo editorial, está escrito que serão criadas na revista duas novas seções, uma delas 

para divulgar as graças alcançadas:  

Para conseguirmos nosso propósito, às secções de costume, 
acrescentaremos mais duas: uma que tratará dos privilégios, 
dignidades, graças, virtudes etc. de Maria Sanctissima, e outra dos 
favores conseguidos por intercessão da Mãe de Deus e 
principalmente de seu puríssimo Coração (grifo nosso).  

Nasce, assim, oficialmente na revista Ave Maria um espaço para que os leitores 

pudessem relatar os benefícios recebidos pela intervenção divina, neste caso específico, por 

auxílio do Coração de Maria. Sendo os Missionários Claretianos “Filhos do Imaculado 

Coração de Maria”, o intuito era também propagar essa devoção e a espiritualidade da ordem 

claretiana recém-chegada ao Brasil. A publicação dos ex-votos não foi uma prática 

espontânea dos leitores assíduos da revista, mas foi “planejada” e divulgada por seus editores. 

O caráter publicitário do ex-voto pode ser constatado nas palavras de Luís da Câmara 

Cascudo (1971, p. 135): “o ‘ex-voto, sendo a satisfação da súplica atendida, destina-se à 

publicidade, como ainda usam divulgando nos jornais a obtenção de ‘graças alcançadas’”. 

Como veremos neste trabalho, o caráter publicitário do ex-voto impresso está muito presente 

na história da revista Ave Maria.  

O apelo à devoção popular, segundo Gonçalves, foi o grande impulso de aceitação da 

revista em todo território nacional: 

Na primeira década de existência, mesmo com recursos humanos e 
técnicos limitados, a Ave Maria expandiu sua comunidade de leitores 
e alcançou maior penetração geográfica por meio de uma política 
agressiva de assinaturas e métodos que favoreciam o acréscimo de 
seus recursos, com esmerado trabalho cultural que visava atingir a 
sensibilidade devocional do leitor (GONÇALVES, arquivo digital). 

 A percepção da importância dessa ligação direta com o leitor, que podia se ver 

retratado na revista na seção de ex-votos impressos, foi inovador neste período, fato este que 

                                                           
28

 Do latim (propagare). O termo propaganda foi utilizado pela primeira vez na história pela Igreja Católica, no 
século XVII. Quando o Papa Gregório XV convocou uma Comissão Cardinalícia para a Propagação da Fé 
(Cardinalítia Commissio de propaganda Fide). Ou seja, o termo “propagar” está intimamente ligado com o 
catolicismo.  
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levou a revista a atingir a marca de dez mil assinantes, de diferentes partes do Brasil29 

(ANUÁRIO CLARETIANO, 1949, p. 146), em menos de dez anos de circulação. 

 A primeira seção de ex-votos midiáticos, publicada na revista foi em junho de 1899, o 

nome da seção era Fructos da Devoção ao Immaculado Coração de Maria, na introdução 

desta página podemos observar o incentivo, que os editores na época, deram  para motivar os 

leitores  a compartilhar as graças recebidas, o caráter publicitário está explícito:  

‘É bom, disse o archamjo Raphael a Tobias, occultar o segredo dos 
reis; mas descobrir e manifestar as obras e maravilhas de Deus é cousa 
digna de encômios e louvores.’ Accende-se a esperança dos presentes 
com a condescendência e misericórdia de Deus nos que passaram, e, 
vendo pelas obras que deus é bom e sua misericórdia eterna, abrem o 
coração à confiança, e Nosso Senhor abre-lhes os tesouros das graças, 
que sempre conseguem os que com fé e confiança oram. Este é o alvo 
a que visa a secção presente da Ave Maria: manifestar, com as 
graças obtidas, que Maria Sanctissima é grandemente 
misericordiosa e mãe poderosa dos afllictos; que não há quem a 
Ella tenha recorrido, que não haja sido soccorrido. Daremos aqui 
com prazer notícia de todos os favores recebidos de Maria nossa 
Mãe, e pedimos aos que d’Ella forem favorecidos se sirvam dar-
nos conhecimento delles para publical-os (AVE MARIA, 
28/06/1899 – grifo nosso). 

 Seguida a introdução, lemos o primeiro relato, talvez de alguém que no exemplar 

anterior da revista tenha visto sobre a criação dessa seção. Mas ainda não constitui o ex-voto 

propriamente dito, pois é necessário que o voto (a promessa) feito contemple a forma de 

“pagamento” em agradecimento pela graça recebida.  

A fórmula de agradecimento via revista, foi logo assimilada pelos leitores. Dois meses 

após o lançamento oficial da seção, temos três relatos de benefícios espirituais atribuídos ao 

Coração de Maria. No terceiro relato assinado com as iniciais D. E. de C. constatamos o 

seguinte ex-voto midiático impresso:  

Soffria doença do estomago desde a idade de 14 annos, a qual se 
aggravava conforme iam passando os tempos pelo descuido em que se 
deixara a mesma doença. Neste ultimo anno e depois de mais de 
quatorze transcorridos entre horrorosos tormentos, accrecentaram-se 
tanto as dores, que, não podendo mais soffer e receando tratar-se 
duma doença tão arraigada na mesma natureza, poz toda sua confiança 
no Immaculado Coração de Maria, fez uma novena, acabada a qual 

                                                           
29

 A seção destinada a publicar as graças alcançadas era dividida por regiões geográficas. Dessa forma, hoje é 
fácil percebermos a evolução do avanço da revista por diferentes partes do Brasil. Nos primeiros anos do 
século XX, vemos uma série de cartas dos estados de São Paulo; Minas Gerais; Paraná; Santa Catarina; Bahia; 
Rio de Janeiro; Ceará e Goiás.  
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sarou, não só daquella moléstia, que parecia chronica, mas viu-se livre 
d’outra mais espantosa, cujos syntomas se tinham, já havia tempo, 
manifestado. Para agradecer ao Immaculado Coração, pede que se 
publique na Ave Maria conforme a promessa que fizera (AVE 
MARIA, 19/08/1899 – grifo nosso). 

 Como lemos, no momento da promessa feita, houve um “acordo” entre essa senhora, 

que pedia a graça de sua cura, e o Coração de Maria que poderia curá-la. Se a cura 

acontecesse o pagamento de tal dívida espiritual seria a publicação da graça obtida e do 

agradecimento. Assim como foi feito. 

Temos, portanto neste caso, o ex-voto midiático impresso.  

Esse tipo de pagamento de promessa (via publicação) não era tão comum no final do 

século XIX, nem no início do XX, devido às dificuldades de se imprimir no Brasil. A revista 

Ave Maria com seu teor de religiosidade popular promoveu essa prática votiva de forma 

pioneira. Tornando-se um sucesso entre os católicos da época. 

Prova disso é que a revista no início do ano de 190030 publica na capa: “pede-se 

também caros leitores que tenham recebido algum favor de Nossa Senhora, nol-o 

communiquem para ser publicado na Ave Maria” (AVE MARIA, 04/02/1900). 

A prática se popularizou de tal forma, que a seção chegava a ocupar duas ou três 

páginas, como é o caso da edição de (15/05/1904). Em quase todos os relatos vemos a 

publicação como pagamento da promessa feita, podemos concluir com isso que a proposta 

dos editores foi logo assimilada pelos assinantes, que responderam prontamente com relatos 

de milagres. Citamos alguns exemplos deste número da revista:  

[...] tendo sido atendida, cumpro a promessa que fiz de publicar a 
graça na Ave Maria – (Alice Freire)  

[...] se me alcançava a saúde, dar uma esmola e publicar o favor na 
revista Ave Maria. Hoje o faço agradecida – (Leonor F. Gaspar)  

[...] prometi ao misericordioso Coração de Maria que se ouvisse o meu 
pedido, tomaria uma assignatura da Ave Maria (...) fui atendida – 
(Eliza d’Oliveira Ferraz)  

                                                           
30

 A revista neste período é semanal, e na linha fina abaixo do título AVE MARIA, podemos ler como subtítulo: 
Semanário dedicado a propagar e avivar a devoção a Nossa Senhora. Se o objetivo é propagar a devoção a 
Maria, nada melhor do que a utilização do ex-voto que manifesta que tal devoção vale a pena, uma vez que 
tantas pessoas foram agraciadas.  
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[...] prometeu ao compassivo Coração de Maria se lhe alcançava a 
saúde de sua filha, publicar a graça e assignar a revista Ave Maria. 
Hoje jubioloso cumpro essa promessa – (Domiciano Alves)  

[...] recorri ao misericordioso Coração de Maria pedindo não ser 
preciso soffer operção e que se fosse feliz, publicaria a graça e tomaria 
uma assignatura da revista Ave Maria por um anno; e como fui 
attendida, cumpro o voto dando muitíssimos louvores e graças a 
Nossa Senhora – (Alexandrina A. Barbosa)  

A intenção da revista de popularizar os ex-votos midiáticos impressos, se tornou 

realidade em pouco tempo, o que levou ao aumento do número de assinantes, em muitos dos 

relatos vemos que a assinatura da revista foi feita por causa do pagamento da promessa. A 

pessoa que não era assinante da revista, mas ao ouvir dizer da possibilidade de pagar sua 

promessa por via impressa; então faz o voto, recebe a graça, envia a carta pedindo à revista 

que a publicasse e torna-se assinante.  

Temos aqui, um exemplo claro de eficácia comunicativa e publicitária. 

O volume de ex-votos que chegavam à redação da revista para serem publicados não 

parava de crescer. A revista chega a se desculpar pela demora em atender a todos os 

pagadores de promessa, assim como vemos em uma ADVERTENCIA aos nossos assignantes:  

Rogamos aos amáveis correspondentes nos queriam desculpar, se às 
vezes, demoramos um pouco, na publicação dos favores que nos 
enviaram para serem publicados. Nesta redacção recebem-se 
diariamente innumeras cartas contando favores alcaçados da 
generosidade do Coração Immaculado de Maria. Esses favores se bem 
enchem o nosso coração da mais pura alegria, nos põem também na 
impossibilidade de publical-os tão cedo como desejaríamos. 
Entretanto fiquem os agraciados completamente tranquillos à respeito 
do cumprimento de suas promessas, poruqe esta redacção assume esse 
dever tão sagrado e desempenhar-se-á delle escupulosamente. 
Contudo, se depois de passado um mez, não aparecer o favor 
publicado, queiram nos avisar ou reenvial-o, para sahir 
immediatametne e em lugar preferente. (AVE MARIA 01/03/1904) – 
(ver anexo 2). 

 Ao mesmo tempo em que se desculpa, a revista reconhece o seu compromisso como 

meio de pagamento das promessas, publicando os ex-votos.  

O pagamento da promessa é algo muito sério no imaginário do fiel, se o ex-voto não 

for pago da forma como o fiel prometeu, ele se sente em pecado diante de Deus (ou do santo a 

quem foi feito o voto).  
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Embora a bíblia não fale de ex-voto da forma como entendemos é possível observar 

que o cumprimento de uma promessa feita a Deus é uma obrigação do fiel. A recomendação 

bíblica está assim escrita: “Fazei votos ao Senhor, vosso Deus, e cumpri-os” (Salmo 75, 12a).  

Por isso, a revista afirma sua responsabilidade em concretizar o ex-voto, algo 

considerado sagrado: “dever tão sagrado e desempenhar-se-á delle escrupulosamente”. As 

palavras sagrado e escrúpulo dão a dimensão de como o pagamento do ex-voto adquire uma 

obrigação (religiosa) legal. Neste caso, não só para o penitente, mas também para a revista 

que estava lidando com assuntos sagrados, de responsabilidade religiosa. Se com o voto 

houve a graça, então o pagamento dessa promessa é uma questão de honra.  

 

3. Processo de beatificação e canonização de Antônio Maria Claret e o ex-voto 
como publicidade religiosa 

 

 Após a consolidação dos ex-votos midiáticos impressos na revista Ave Maria, verifica-

se outro período dentro dessa seção. A página que até então era destinada a promover a 

devoção ao Coração de Maria, assume outro encargo – popularizar a figura do então 

venerável Antônio Maria Claret, em vista de sua beatificação e canonização31.  

 Tanto os processos de beatificação, quanto de canonização, além do exame minucioso 

da vida do “candidato” para verificar suas virtudes e seus feitos, necessitam da comprovação 

de milagres realizados por sua intercessão. Prova máxima de que este “candidato” de fato está 

junto de Deus no céu com poderes de interceder pelos fiéis que recorrem a ele.  

A Santa Sé Católica acompanha o processo, mas o encargo de divulgar e popularizar o 

“candidato” é de competência dos que solicitaram a abertura do processo, em geral ordens 

religiosas ou dioceses. Quanto mais pessoas tomarem conhecimento da vida e das virtudes do 

                                                           
31

 É canonizado (segundo o catolicismo “oficial”) aquele (a) que foi inscrito no “cânon” dos reconhecidos como 
santos, já estão junto de Deus, são exemplos no seguimento a Cristo, e, por estarem no céu, podem interceder 
pelos fiéis. São três as etapas de um processo de canonização: na primeira a pessoa é considerada Serva de 
Deus, sendo “venerável”, ou seja, digna de veneração, podendo com isso popularizar o “candidato” em busca 
de um milagre por sua intercessão, exigência para a segunda etapa, a beatificação. E para chegar à última 
etapa – a canonização – é necessário mais um milagre comprovado cientificamente. São milhares e milhares de 
santos e santas inscritos no “cânon” oficial da Igreja Católica em toda sua história. Porém, na devoção popular 
há muitos homens e mulheres “canonizados” pelo povo, muitos desses casos são fontes de estudos da 
folkcomunicação, como é o caso do Padre Cícero, e tanto outros.  
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candidato, mais pessoas rezarão por ele (a) tornando-se devotas, dessa forma, a chance de um 

milagre acontecer aumenta significativamente.  

No Brasil, a revista Ave Maria, tornou-se o grande meio de popularização de Claret.  

No dia 04 de dezembro de 1899, segundo um anexo do livro Autobiografia, o padre 

Claret é considerado digno de veneração: “Leão XIII confirma e sanciona essa decisão. E por 

esta determinação é concedido ao servo de Deus o título canônico de venerável.” (CLARET, 

2008, p.552). Com este decreto, se oficializa a possibilidade de divulgar e promover a 

devoção a ele.  

Um mês após o decreto, a revista Ave Maria, anuncia o padre Claret como venerável. 

São dedicadas duas páginas para essa notícia que fez um levantamento da vida e das virtudes 

de Claret, bem como algumas informações sobre o andamento do processo.  

O artigo termina afirmando a necessidade de haverem milagres para a continuidade do 

processo, motivando assim os brasileiros a recorrerem em oração ao novo venerável:  

[...] Contamos, pois, com a bondade e excellencia da Causa, e com o 
zelo, a intelligencia e o enthusiasmo dos que nella trabalham; 
contamos, outrosim com a cooperação dos fiéis devotos, que, com 
suas orações e esmolas, continuaram prestando o seu valioso auxilio, e 
com sua ardente fé e accendrada devoção obterão do céo o que 
principalmente se precisa, que são milagres, sim, grandes e muitos 
milagres, milagres decisivos, que – não o duvidamos – se obterão com 
certeza, visto como o Senhor tem demonstrado claramente os 
amorosos desígnios de sua Divina Providência, de louvar ao seu servo, 
e os factos prodigiosos de que temos sido testemunhas, e os muitos 
favores que pela sua mediação se alcançam cada dia, devem-nos 
estimular para recorrermos ao senhor, cuja mão se não tem abreviado. 
Praza a Deus que os brasileiros, recorram cheios de fé nas suas 
necessidades a nosso Pae, então ao povo de Sancta Cruz brilhará a 
virtude e o poder do senhor que tão admirável se ostenta nos seus 
Sanctos. (AVE MARIA, 21/01/1900) 

 Embora, logo após o decreto de Leão XIII, tenha havido esse movimento por parte da 

revista em popularizar entre os seus assinantes a figura do venerável Padre Claret, publicando 

um artigo ou outro, ou mesmo alguma graça alcançada que fazia menção ao venerável, 

constatamos que a campanha somente ganhou força e empenho irrestrito alguns anos depois. 

 Em outubro de 1905, por ocasião do trigésimo quinto aniversário de morte do 

venerável, a revista (22/10/1905) dedicou uma edição exclusivamente a Claret (ver anexo 3). 
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Na capa foi estampada uma foto do venerável, com algumas informações de sua vida. No 

interior da revista encontramos vários artigos sobre ele, como:  

O venerável P. Antônio Maria Claret, apóstolo de Maria;  

O Menino Jesus e o venerável P. Claret;  

O venerável Padre Claret Fundador;  

A obra do venerável P. Antonio Maria Claret na sociedade;  

E algumas outras notícias pequenas sobre curiosidades em que o “candidato” era 

citado. 

 Porém, o que mais salta aos olhos neste exemplar é o fato de não termos os ex-votos 

midiáticos impressos em agradecimento a Nossa Senhora, temos sim a seção dos ex-votos, 

mas com o seguinte título: Favores do Venerável P. Claret.  

São seis relatos, o primeiro é de um missionário claretiano, na identificação diz: Um 

Filho do I. Coração de Maria. Outro relato, bastante extenso é assinado por Maria Brasilina 

de Oliveira Coutinho, da cidade de Serra Negra (SP): “[...] e pedir também a publicação do 

facto na brilhante revista Ave Maria para maior honra e glória de Nossa Senhora e de seu 

Servo Antônio Maria Claret [...].”  

Os outros quatro ex-votos, agradecendo de forma exclusiva a Claret, são do México e 

teriam sido publicados em uma revista que os claretianos administravam naquele país, 

conforme uma nota de rodapé: “estes últimos favores do México e de Toluca estão extrahidos 

da excelente revista mexicana chamada La Esperanza que é dirigida pelos Rvmos. PP. 

Missionários Filhos do Immaculado Coração de Maria residentes naquella República”. 

Podemos medir a popularidade do santo no catolicismo popular nos milagres que ele 

realiza. Quando a revista chama neste número a página dos ex-votos, de Favores do 

Venerável P. Claret é o mesmo que afirmar aos leitores, que o então candidato à santidade é 

dotado de poderes divinos, e que a sua intercessão junto a Deus é eficaz. Para justificar o 

poder intercessor do venerável Padre Claret são “importados” alguns ex-votos midiáticos 

impressos do México como publicidade religiosa, fazendo ver aos leitores que eles também 

podem, com o devotamento ao venerável, alcançarem os seus pedidos.  
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Esta ação publicitária culminará com a mudança do nome da seção destinada aos 

relatos de benefícios recebidos, antes conhecida como Favores do Coração de Maria, em 

janeiro de 1906, a página começa a se chamar Favores do Coração de Maria e do Venerável 

P. Claret. Com o passar dos anos vários dos ex-votos midiáticos impressos são em 

agradecimento a Claret, conforme o exemplo:  

Estando Maria Augusta Miquelina com paralysia em todo lado direito, 
aplicou-se uma relíquia do Venerável Padre Claret. Hoje acha-se 
completamente restabelecida e eternamente agradecida ao venerável 
servo de Deus e cumpre a promessa feita – Ernetina S. Ferraz 
(Campinas –SP). (AVE MARIA, 08/12/1907).  

 A devoção ao venerável Claret, com o incentivo da revista, foi crescendo 

gradativamente, prova disso é a presença constante dos agradecimentos em ex-votos que se 

confiaram a Claret. Ao lograrem a graça solicitada, o devoto enviava à revista a descrição do 

milagre para que fosse publicada como ação de graças.  

 

3.1. A Beatificação e canonização de Claret 
 

 A beatificação de Antônio Maria Claret aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1934. 

Uma edição especial da revista datada de 24 de fevereiro de 1934, preparando os fiéis para a 

beatificação, trouxe reportagens especiais sobre o tema.  As edições seguintes também 

exaltavam a figura de Claret, agora contado entre os Bem-aventurados da Igreja Católica.  

Como a beatificação é apenas um passo rumo à lista canônica dos santos, o trabalho de 

divulgação e popularização de Claret só aumentou na revista. Na edição (17/03/1934), a seção 

dos ex-votos passou a se chamar Favores do Immaculado Coração de Maria e do Beato P. 

Claret. Vários dos ex-votos impressos traziam agradecimento ao novo beato, assim como 

lemos: “D. Ignez de Carvalho faz celebrar quatro missas pelas almas do purgatório e uma ao 

bem-aventurado Arcebispo Antônio Maria Claret, pedindo ainda pela sua pronta canonização, 

em virtude de um voto”. 

 A canonização aconteceu no dia 07 de maio de 1950. A edição especial para esta data 

destaca um artigo intitulado Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós! Assinado pelo Pe. 

Astério Paschal, CMF. Neste artigo, vale ressaltar que o autor reconhece o processo 

comunicativo da revista em tornar Claret conhecido no Brasil: 
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Nos 52 anos de que a nossa revista conta, no impetuoso tumulto de 
lutas e contingências dessa ininterrupta sucessão de semanas, os 
leitores, fugazmente embora, repassaram seus olhares por estas 
páginas. E, sem querê-lo, foram se habituando à leitura de um nome. 
De princípio estranho. Mais tarde familiar, paternal, miraculoso. Do 
conhecimento ascenderam ao amor e do amor à invocação desse 
nome, que lhes foi muitas vezes proteção e auxílio, exemplo e 
consolo. Chamaram-lhe ‘Servo de Deus, Antônio Maria Claret’. E um 
dia – 25 de fevereiro de 1934 – dobraram o glorioso qualitativo, 
expressão de santidade que imortaliza e eleva, nobilita e aperfeiçoa, 
invocando-o como ‘Beato Antônio Maria Claret’!  [...] Para os filhos, 
nada comparável às honras que o pai recebe. A voz do Papa que 
invoca, pela vez primeira, em face do mundo como o santo o grande e 
apostólico Pe. Claret, ressoa em nossos ouvidos e transmitimo-la a 
todos os confins do Brasil e do mundo inteiro: ‘Santo Antônio Maria 
Claret, Rogai por nós!’ (AVE MARIA, 07/05/1950) 

 Desde a canonização, a revista Ave Maria começou a dedicar dois espaços para os ex-

votos midiáticos impressos:  

Um denominado Cumprem promessas e agradecem favores – nestes relatos há 

citações variadas de santos que foram os intermediadores das graças recebidas.  

E outro Sob a proteção de Santo Antônio Claret – destinado exclusivamente para 

promessas feitas a Claret, assim como no exemplo: “Sofrendo do estômago e do duodeno, 

sentindo-me mal, comecei uma novena a São Claret, pondo a relíquia num copo com água, e 

tomando esta água, nada mais senti, cumprindo a promessa da publicação. – Maria Tereza 

Teixeira (Capão Bonito).” (07/05/1950).  

Nos anos seguintes, foram inúmeros os ex-votos publicados em honra do Santo Claret, 

chama, sobretudo, a atenção que muitos casais colocaram o nome de Claret em algum dos 

filhos devido à devoção da família. São vários os casos. As meninas recebiam o nome de 

Maria Claret, e os meninos Antônio Claret, ou simplesmente Claret. Como é o caso do ex-

voto publicado em 1959: 

Brusque, (SC), novembro de 1958. Senhor Padre, junto vai a 
fotografia de minha filhinha Maria Claret Machado para as páginas da 
“AVE MARIA”. Tendo perdido logo ao nascer meu primeiro filho, e 
quase a própria vida, prometi a Santo Antônio Maria Claret dar seu 
nome a outro filho que tivesse esperança de ser melhor sucedida. Meu 
segundo parto foi normal e feliz e por isso esta minha filhinha chama-
se MARIA CLARET. Fiz antes a novena de santo Anônio Maria 
Claret. Está com três anos, frequenta o Jardim da Infância e já sabe 
rezar um pouquinho. Se possível, queria para ela uma imagem ou 
estampa para quadro do seu santo Protetor. Muito agradecida, 
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subscrevo-me. ESTELITA B. MACHADO (AVE MARIA, 
18/01/1959) – (ver anexo 4). 

 São dezenas de casos como esse, em que o agraciado coloca em um dos filhos o nome 

de Claret, seu santo de devoção, para que assim como Claret protege sua vida, proteja 

também a do (a) filho (a).  

 Merece também destaque no processo comunicativo do ex-voto midiático impresso na 

revista Ave Maria, os relatos com fotos, como parte integrante do pagamento da promessa.  

 

4. A fotografia e a identificação do agraciado 

 Com o advento da fotografia, não demorou muito para que ela pudesse representar o 

agraciado no cumprimento de sua promessa. Talvez de forma inconsciente o devoto, através 

da foto, esteja dizendo ao santo ou a entidade a quem a promessa foi feita: “Este sou eu, a 

pessoa que fez a promessa, com minha história, com minhas características”. A foto, neste 

caso, é a personificação do devoto, que em vez de oferecer uma perna ou uma cabeça de 

madeira, oferece-se a si mesmo na representatividade da foto. 

  A fotografia tem um apelo emocional muito grande, talvez hoje um pouco menos que 

no passado devido à banalização do ato de fotografar inclusive com celulares. Mas no passado 

ser fotografado era um evento.  

Antes mesmo da existência da fotografia, existiam ex-votos pictóricos (os retablitos – 

em espanhol) que representavam as cenas dos milagres concedidos. São relatos e relatos de 

curas e graças recebidas que foram pintados em tabuinhas e ofertados nos santuários, na 

tentativa de “capturar” na imagem pintada, algo que palavras não conseguiam mensurar.  

 Essa prática votiva das pinturas em tabuinhas é muito comum na América Latina, 

vários museus expõem “retablitos” históricos como instrumento de resgate da memória 

nacional. Como é o caso do Museu Nacional da Colômbia em Bogotá.  

Embora estejamos falando de ex-votos midiáticos impressos, do qual a fotografia tem 

suma importância, de modo especial em nosso objeto de pesquisa, podemos constatar que a 

fotografia está presente em várias formas de tipologias de ex-votos. 
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Os santuários, os cruzeiros, os túmulos dos considerados santos estão repletos de fotos 

de pessoas que agradecem favores recebidos, tanto no passado como hoje.  

Luiz Beltrão, em seu artigo o Ex-voto como Veículo Jornalístico, também cita a 

fotografia como prática recorrente dos pagadores de promessa:  

Os retratos e fotografias com a narração do milagre no verso e na 
parte inferior também constituem meios de informação de alto 
interesse. São colhidos pelos fotógrafos profissionais, os “lambe-
lambe”, encontrados nas imediações dos cruzeiros, nos pátios dos 
santuários mais visitados pelos romeiros. Por vezes, na fotografia, “o 
devoto procura reproduzir a posição em que estava quando se operou 
o milagre. Alguns homens, por exemplo, deixam-se fotografar 
deitados num banco de pedra de um jardim, sem a menor cerimônia, 
pois isto é comum: tiram o paletó, dependuram-no numa árvore 
próxima, deitam-se em decúbito dorsal e depois amarram um pano 
que o próprio fotógrafo lhes empresta no lugar que foi curado (rosto, 
pescoço, cabeça, etc.); deste modo são fotografados. As mulheres 
arranjam uma cama (...), deitam-se vestidas, cobrem-se e são 
fotografadas... Os benefícios com milagres tomam a posição devida: 
se estivesse de cama, deitam-se; vendam as vistas com a mão, se a 
doença for nos olhos; colocam as duas mãos na cabeça se estiverem 
com febre e assim por diante... Encontram-se também fotografias só 
de partes afetadas e, neste particular, pudemos verificar uma boa 
centenas de fotos de pés e pernas, onde se veem claramente as 
cicatrizes, pois quando estas não aparecem bem nítidas, o devoto 
reforça-as com riscos de tinta ou lápis. (BELTRÃO, 2013, p. 232 e 
233) 

 Beltrão descreve de forma geral o uso da fotografia no cumprimento das promessas, 

embora nosso objetivo seja estudar os ex-votos midiáticos impressos na revista Ave Maria, 

não podemos deixar de resaltar a importância dos estudos de Beltrão na compreensão dessas 

manifestações religiosas carregadas de simbolismos folclóricos. 

 Para a publicação na revista Ave Maria as fotografias de busto são as que mais 

aparecem. Quando se trata de crianças, muitas delas estão de corpo inteiro. Em alguns casos 

aparecem também fotos familiares, todos os membros em torno do patriarca e da matriarca.  

 Em todas as fotos as pessoas estão bem vestidas, como que preparadas para 

participarem de uma festa. A fotografia foi tirada exclusivamente como forma de pagamento 

da promessa. Se, no início do século XX, tirar uma foto era quase que um evento social, 

podemos imaginar a seriedade que era neste período tirar uma foto para pagar uma promessa, 

e mais, ser estampado (publicamente) em uma revista.  
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 Essa tipologia de ex-votos na revista Ave Maria começou a ser publicada nos 

primeiros anos da segunda década do século XX.  

Embora, assim como dissemos, quase todos os ex-votos com foto eram de pose, 

destacando a pessoa com certa elegância, podemos notar que uma das primeiras fotos (como 

ex-voto) publicadas na revista apresenta um menino coberto com um lençol, deixando à 

mostra  sua clavícula esquerda e parte de suas costas, com seu rosto de perfil. Embora a foto 

esteja escura, percebe-se que a criança está sentada em uma cama. Na legenda da foto 

podemos ler:  

POUSO ALEGRE – retrato do menino Albano Leal, dilecto filho do 
senhor Herculano Leal e da senhora D. Maria José de Barros Leal, 
favorecido pelo maternal C. de Maria na occasião d’um desastre. 
Varado por mortífera bala da clavícula às costas, hoje louvada seja por 
sempre Nossa Senhora! Está perfeitamente bom. Penhoradíssimo,  
faço público o grande favor, mandando a importância necessária para 
o clichê (AVE MARIA, 02/07/1911). 

 O fato do autor da carta ter mencionado que estava enviando uma quantia de dinheiro 

para pagar o “clichê”, nos faz entender que a publicação de fotos em jornais e revistas dessa 

época seria mais custoso, devido à falta de técnicas editoriais e gráficas em trabalhar com 

imagens impressas nesta época.  

A foto do menino Albano ocupou um espaço considerável da seção, o que nos leva a 

crer também a dificuldade do enquadramento das imagens.  

 O possível problema com a edição das fotos pode ser constatado também na edição de 

(09/04/1911) em que o relato está na seção dos favores recebidos, mas a foto somente aparece 

em tamanho grande três páginas depois. São dois senhores elegantemente vestidos, na legenda 

lemos: “Sres. Joaquim Cerra e João Wolff, de São Carlos, favorecidos também pelo Coração 

de Maria. (vejase a página 234).” 

 A edição das fotos parece resolvida na edição de (15/02/1914), na qual constatamos os 

relatos votivos e três fotos (de crianças) inseridas harmonicamente na seção Favores do 

Coração de Maria e do venerável Padre Claret, no formato de “classificados”. A partir deste 

número da revista, a quantidade de ex-votos midiáticos impressos com fotos, aumentou de 

forma considerável.  

Em 1914, vemos um registro do número de assinantes da revista:  
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Uma das ocupações que foi entregue aos Padres e Irmãos da casa de 
São Paulo, foi a publicação da Ave Maria, revista que conta com uns 
12.500 assinantes, cuja leitura é tão comum e frequente no estado de 
São Paulo, que quase não há família católica que não a leia com 
prazer, sendo por isso mesmo incalculável o bem que ela faz nas 
almas (ANALES DE LA CONGREGACIÓN, 1914, p. 359, tradução 
nossa). 

 A popularidade da revista no universo católico, fez com que os ex-votos impressos e com 

fotografias também se popularizassem de forma contagiante.  

 As fotos começaram a fazer parte integrante do pagamento de promessa via 

publicação. No arquivo histórico da revista podemos enumerar centenas e centenas de ex-

votos com a ilustração do agraciado.  

 Esse tipo de agradecimento público com foto leva-nos a considerar que tanto a revista 

quanto o penitente eram beneficiados.  

A revista reforçava a ideia que os santos que ela promovia eram de fato “milagrosos”, 

se apossando de tantos relatos que exaltavam a ação eficaz do Coração de Maria e também de 

Claret.  

A publicidade torna o santo ainda mais santo, sendo “componente subjacente à 

propaganda da devoção de um determinado santo entre os necessitados de graças, de modo 

que o referido santo – em função de um maior número de devotos – tenha aumentado o 

esplendor de sua santidade na corte celeste.” (SILVA, 1981, p. 17). E a foto do agraciado 

ratifica e determina quem foi visto com benevolência pelo “céu”. É uma assinatura 

inquestionável de que o santo fez maravilhas na concretude da vida daquele penitente.    

Do outro lado temos o devoto como “beneficiado” que além de ter sido “visto pelo 

céu” recebendo a graça solicitada, também reforça sua imagem diante dos demais como 

alguém especial. Muitos recorrem aos santos e não conseguem os milagres solicitados, mas 

ele sim foi agraciado, ele merece destaque entre os demais. 

Aquele que faz publicar sua foto em agradecimento, ou a foto de seu filho, está 

gritando ao mundo que suas orações são ouvidas, que seu pedido foi aceito, é o que Maria 

Augusta Machado da Silva chama de “divulgação vaidosa” (1981, p. 17).  

Se o fato de levar um objeto (ex-voto: cabeça, perna, braço, etc...) ao santuário, já 

torna o penitente um “escolhido” aos olhos dos outros e, o próprio pagador de promessa se 



76 
 

porta como tal ao depositar no recinto sagrado o seu agradecimento, então é natural que essa 

escala “vaidosa” tenda a subir, quando sua foto está impressa em um veículo de comunicação 

de circulação nacional.  

O ex-voto midiático impresso com foto é a expressão máxima desta divulgação 

vaidosa. Sobretudo, os relatos publicados na revista Ave Maria, que de maneira geral 

(excluindo o primeiro caso que relatamos do menino que havia sido atingido com um tiro), 

vemos fotos bem produzidas, estampando beleza, não sofrimento.  

As pessoas que pagavam promessas estavam bem vestidas, diferentemente dos casos 

relatados por Beltrão, temos aqui a pessoa no auge de sua vitalidade. 

É possível fazer uma analogia dos ex-votos com fotos publicados na revista Ave 

Maria, com um dos processos de conotação32 da fotografia descritos por Roland BARTHES 

(arquivo digital) no artigo A Mensagem Fotográfica, seria o segundo processo, a pose: 

Eis uma fotografia de imprensa largamente difundida das últimas 
eleições americanas: o busto do presidente Kennedy, visto de perfil, 
olhos para o céu, mãos juntas. Aqui trata-se da pose mesma do sujeito 
que prepara a leitura dos significados de conotação: juvenilidade, 
espiritualidade, pureza; a fotografia é evidentemente significante 
senão porque existe uma reserva de atitudes estereotipadas que 
constituem elementos feitos de significação (olhar para o céu, mãos 
juntas); uma ‘gramática histórica’ da conotação iconográfica deveria 
portanto procurar materiais na pintura, no teatro, nas associações de 
ideias, nas metáforas correntes, etc., isto é, precisamente na ‘cultura’. 
Como se disse, a pose não é um processo especificamente fotográfico, 
mas é difícil não falar dela, uma vez que tira seu efeito do principio 
analógico que fundamenta a fotografia: a mensagem não é aqui a 
‘pose’, mas ‘kennedy orando’: o leitor recebe como simples denotação 
o que de fato é uma estrutura dupla, denotada-conotada.  

 Os sentidos conotativos e denotativos também podem ser percebidos nas fotos dos ex-

votos da revista. Pois, expressam o agraciado, ou seja, aquele que fez o voto e recebeu a 

graça. Mas também representa a proximidade do agraciado com Deus e seus santos, pelo ar de 

“santidade” com que o penitente foi retratado. As poses dão dignidade ao retratado e tentam 

transmitir que essa pessoa não tem mais problema algum em sua vida, tornando-se assim uma 

publicidade do poder do santo.  

                                                           
32

 São seis os processos de conotação elencados por Barthes: trucagem; pose; objetos; fotogenia; estetismo e 
sintaxe.  
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O ex-voto neste caso impresso não é simplesmente um processo comunicacional entre 

o agraciado e seu santo de devoção e alguns fiéis que observam dentro do santuário, ou diante 

do cruzeiro a entrega do oferecimento. Agora, a imagem impressa do agraciado é como um 

status religioso social. A revista com a imagem daquele penitente será “exibida” aos demais 

familiares e amigos e será guardada como relíquia. 

O ex-voto entregue ao santuário pertence ao santo. Por sua vez, a revista com a foto do 

agraciado é guardada por ele como recordação.   

No final da década de 1950 e em quase toda a de 60, a revista publica, como já 

dissemos, os ex-votos em duas seções. Na página destinada ao comprimento de promessas em 

honra a Santo Antônio Maria Claret, constatamos um grande número de publicações votivas 

com fotos de crianças que receberam o nome do santo. Todas elas estão posando para foto, 

algumas vestidas de anjos outras como se estivessem vestidas para a primeira comunhão, com 

roupas sociais, bem penteadas e segurando velas e terços.  

Como exemplo, citamos a edição de (31/01/1960), na qual um menino de primeiro 

nome Claret33 está sentado (ver anexo 5), a foto é de meio corpo ele não olha diretamente para 

a lente da câmera, parece estar naquela posição por cuidado absoluto do fotógrafo. Nas mãos 

segura uma vela e um terço, seu cabelo está devidamente penteado como se tivesse saído do 

banho naquele momento. Veste uma camisa branca de manga comprida fechada até o 

pescoço, e no braço esquerdo um pouco abaixo do ombro, completa a cena, um lacinho 

branco.  

 A criança recebeu o nome do santo, ou seja, o santo é tão poderoso chegando ao 

limite máximo da devoção de um casal de homenageá-lo colocando o seu nome no 

onomástico do filho (a). Ainda mais se tratando de um nome não usual em nosso país. A 

referência ao santo é clara e direta.  

A publicidade religiosa favorece a revista e seus editores (missionários claretianos). 

Favorece também a família que faz publicidade de si, estampando na revista a foto do 

filho e na legenda contendo o nome dos pais, que serão vistos como pessoas a quem Deus 

ouve, por intermédio do Santo Claret.  

                                                           
33

 Por uma questão de ética, estando esse fato não tão distante historicamente de nós, não daremos o nome 
completo da criança, nem sua cidade e o nome de seus pais.  
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A fotografia, no processo comunicativo dos ex-votos, tem essa força de representação 

objetiva, porém abrindo espaço para interpretações diversas. A foto do agraciado fala por si: 

Portanto, a fotografia é um suporte de comunicação que recompõe um 
tempo passado e revitaliza os dados históricos sujeitos a múltiplas 
interpretações. A fotografia transita entre a história oral e documental 
que fornece detalhes dos peregrinos (fisionomias, gestos e outros 
elementos biológicos), os espaços sagrados e profanos, tradicionais e 
modernos, de produção e consumo de bens tangíveis e intangíveis. A 
fotografia nos permite acessar dados complementares, quase sempre 
invisíveis, nos textos escritos e orais da realidade cotidiana dos 
peregrinos que se encontram por baixo da escritura e nas entrelinhas 
do texto falado. (TRIGUEIRO, 2005) 

 No processo folkcomunicacional dos ex-votos midiáticos impressos na revista Ave 

Maria, a fotografia publicada e exposta é, como dizia Beltrão, “um veículo jornalístico”, 

carregada de informação documental religiosa, antropológica e comunicativa, querendo 

anunciar ao mundo que existe uma distância pequena entre o céu e nós.  
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CAPÍTULO III - O CONCÍLIO VATICANO II E AS SUAS INTERPRETAÇÕES 
LATINO-AMERICANAS DE PURIFICAÇÃO DA RELIGIOSIDADE POPULAR 
 

1. O Concílio Vaticano II e a renovação da Igreja 
 

O Concílio Vaticano II aconteceu entre os anos de 1962 a 1965, foi convocado pelo 

Papa João XXIII com o intuito de renovar a Igreja para que ela pudesse dialogar com o 

mundo atual. O Concílio foi uma verdadeira “revolução” em vários aspectos dentro da Igreja, 

sobretudo nos campos dogmáticos e pastorais.  

Desde o Concílio de Trento, realizado nos anos 1545 a 1563, a Igreja percorreu 

séculos mantendo uma postura muito mais apologética do que de diálogo. Haja vista que a 

convocação de Trento se deu para combater teologicamente os reformadores protestantes. Os 

argumentos utilizados para a defesa foram em sua grande maioria de afirmações das 

“verdades” professadas pela fé católica, fechando assim qualquer possibilidade de serem 

questionadas.  

Entre os concílios de Trento e o Vaticano II, a Igreja realizou o Concílio Vaticano I 

nos anos de 1869 a 1870. Porém, neste período, devido às inúmeras vertentes filosóficas que 

atacavam a Igreja, sua postura foi de reafirmação categórica de Trento. O doutor em teologia 

Ari Luís do Vale Ribeiro elenca essas correntes filosóficas: 

Dentre as correntes que compunham o contexto deste Concílio 
podemos citar o cartesianismo, que pôs em xeque a autoridade da 
Tradição; a filosofia spinozista, a qual exclui a priori a religião 
revelada; o kantismo, que diminuiu as fronteiras entre filosofia e 
teologia; e a filosofia empírica inglesa, que defendia o primado da 
observação. Todas essas correntes defendem o primado da razão e sua 
autonomia frente à Revelação e ao dogma. Dessa forma, essas 
correntes negavam o caráter transcendente da Revelação. Ao lado 
dessas correntes de corte racionalista, havia também as correntes 
fideísta e tradicionalista que punham em xeque a própria fé. 
(RIBEIRO, 2006, pp. 59-60) 

 A forma de afrontar essas teorias que conspiravam contra a fé católica, não foi a do 

diálogo, mas foi novamente na linha apologética. Apoiada em Trento, a Igreja reafirma os 

seus valores teológicos defendidos por aquele Concílio que tentava combater o avanço dos 

reformadores. Uma das posturas adotadas pelo Vaticano I foi a do ultramontanisno que, como 

já vimos, influenciou inclusive a atividade da Igreja no Brasil pós-separação da Igreja com o 

Estado.  
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Além da concepção teológica, outro aspecto que ficou inalterado de Trento até o 

Concílio Vaticano II na Igreja Católica de rito romano foi a dimensão litúrgica, em primeiro 

lugar a língua oficial para a celebração dos sacramentos, sobretudo da eucaristia, era o latim, 

as rubricas muitas vezes adquiriam sentido mais sagrado que o próprio sacramento.   

Os fiéis católicos participavam da missa como ato de fé e, até como obrigação moral, 

pois participar dos sacramentos faz parte de um dos mandamentos da Igreja, mas a não 

compreensão do mistério celebrado fazia com que os fiéis criassem mecanismos próprios de 

estabelecer contato e diálogo com a divindade.  

A religiosidade popular com suas paraliturgias, oficiais ou não, popularizava práticas 

devocionais simples que atendiam à necessidade de aproximação do sagrado.  

Até mesmo dentro da liturgia da missa criavam-se paraliturgias para que os fiéis 

pudessem dar sentido àquilo que estavam “assistindo”, o verbo assistir era utilizado de forma 

oficial para designar a participação dos fiéis leigos na eucaristia.  

Santo Antônio Maria Claret no ano de 1843 escreveu um livro que no século XIX, 

tornou-se um clássico devocional na Espanha, alcançando a marca de 185 edições naquele 

país e que foi traduzido para vários idiomas, trata-se do Caminho Reto. No devocionário, 

Claret elenca uma série de práticas religiosas que tornava o fiel participante daquilo que ele 

professava. Em um capítulo sobre a missa, Claret criou uma série de “regras” paralitúrgicas 

para que o devoto, mesmo sem entender o que se celebrava em latim, pudesse de alguma 

forma fazer parte do mistério. Reproduzimos um trecho deste capítulo para que tenhamos uma 

ideia de como era a mentalidade religiosa da época, que na verdade sintetiza todo o período 

desde Trento até o Vaticano II: 

Acabada a missa, depois que o sacerdote se tiver retirado do altar, e tu 
houveres acabado tuas devoções particulares, retira-te do templo com 
modéstia; tomando água benta da pia, faze o sinal da cruz, benzendo-
te como na entrada; faze referência ao Senhor (com os dois joelhos se 
estiver exposto o Santíssimo, com um só, se estiver no sacrário, e se 
não tiver sacrário, com inclinação de cabeça à imagem principal); 
procura não cometer irreverências, nem fazer garatujas ao benzer-te, 
porque, quando se faz mal o sinal da cruz, se agrada a Satanás. Dá 
lugar a que saiam todos em ordem sem empurrar, e não como se 
escapasses do templo pro medo de que viesse abaixo, deixa, pois, que 
vá saindo, a maior parte do povo, e então, com sossego, poderás sair, e 
assim terás lugar para benzer-te com cuidado (CLARET, 1909, p. 
114). 
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 As práticas religiosas descritas por Claret tinham um cunho oficial, era um livro 

devocional que auxiliava os católicos da época, porém não todos, bem sabemos que eram 

poucos os que sabiam ler, o analfabetismo era latente durante esse período da história. Se 

trouxermos essa reflexão para a nossa realidade brasileira em que majoritariamente a grande 

maioria da população era analfabeta e vivia na zona rural sem a assistência direta do clero, 

podemos compreender melhor as inúmeras manifestações religiosas que nasceram dentro da 

Igreja como expressão popular, e outras ainda mais numerosas que foram criadas e divulgadas 

pelos próprios fiéis, muitas delas até se contrapondo com a fé católica, mas que no imaginário 

religioso dos devotos não encontrava antagonismos.  

 A Igreja indicava os sacramentos como vias de salvação, os fiéis por “medo” tentavam 

viver os sacramentos mesmo sem entendê-los, mas o que os realizava espiritualmente eram as 

suas práticas devocionais que receberam por tradição cultural: 

Essa religiosidade caracteriza-se pela relação com um Deus conceito, 
um Deus Criador, um Deus distante, vingativo, que deve ser aplacado. 
Importa estar bem com ele, sobretudo através de intermediários, os 
santos. Surge uma religião de caráter penitencial. Manifestam-se 
intensamente os sentimentos de culpa, os pedidos de proteção, as 
promessas, as oblações expiatórias. Trata-se de uma religião de 
bênçãos, de busca de proteção e salvação, onde não interessa, 
propriamente, a atitude de vida, a conversão, a prática do bem. No 
centro não está Deus a ser servido e glorificado, mas a pessoa na 
procura da satisfação das necessidades básicas da vida: saúde, 
alimento, segurança, felicidade, etc... (BECKHÄUSER, 2014, p. 
5/28). 

  No Concílio Vaticano II não houve uma condenação das devoções populares de forma 

explícita. Não foi focado aquilo que não se considera correto, mas foi apontada a essência da 

fé católica, o Cristo como centro de toda a ação da Igreja. O Concílio também deu 

ferramentas para que houvesse a aproximação de todos os fiéis católicos com os princípios 

norteadores e essenciais da fé. Percebemos nos documentos conciliares uma nova orientação e 

posicionamento da Igreja em diversos setores da fé, e essa era a intenção de João XXIII ao 

convocar o Concílio, que a Igreja se renovasse.  

 Na bula Humanae Salutis de João XXIII em que ele convoca o Concílio no ano de 

1961, vemos a abrangência do processo de renovação:  

Estes frutos do Concílio, por nós tão esperados e sobre os quais tão 
frequentemente temos falado, supõem um vasto programa de trabalho, 
que ora se está preparando. Isto diz respeito aos programas doutrinais 
e práticos mais consentâneos com as exigências da perfeita 
conformidade à doutrina cristã, à edificação e ao serviço do Corpo 
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Místico e da sua missão sobrenatural, isto é, o Livro sagrado, a 
venerada Tradição, os Sacramentos, a oração, a disciplina eclesiástica, 
as atividades caritativas e assistenciais, o apostolado dos leigos, os 
horizontes missionários (DOCUMENTOS DO CONCÍLIO 
VATICANO II, 1966, p. 15). 

 Os temas trabalhados no Concílio foram frutos de articulações de representantes da 

Igreja que se organizavam em todo o mundo pedindo mudanças ao Vaticano. Surgiram 

movimentos de padres, religiosos e leigos que refletiam as doutrinas da Igreja e percebiam 

que do jeito que estava não podia continuar. Citamos os movimentos: bíblico – que pedia fim 

ao fundamentalismo e literalismo bíblico, além de popularizar os textos a todos os fiéis 

católicos; litúrgico – clamava pela participação ativa de todos os fiéis dos atos de fé; 

ecumênico – maior abertura ao diálogo e tolerância com outras denominações religiosas; 

leigos – passar de uma posição de passividade na Igreja para uma postura de protagonistas, 

inseridos no mundo como testemunhas de Cristo; teológico – pediam uma nova forma de 

pensar a teologia em sintonia com o mundo, e dialogando com ele; social – uma Igreja que 

buscasse uma profunda transformação social.  

 O Concílio contemplou todos os apelos, e os documentos que nasceram desse evento 

refletem uma transformação ontológica do ser da Igreja, entre eles citamos:  

Lumen Gentium – a eclesiologia da Igreja vista como corpo de Cristo, onde todos 

estão inseridos neste corpo. 

Gaudium et Spes – a pastoral entendida como abertura da Igreja ao mundo, em diálogo 

com ele.  

Dei Verbum – sobre a Revelação (Sagrada Escritura) e sua transmissão.  

Sacrosanctum Concilium – tendo por princípio a liturgia da Igreja – uma das grandes 

mudanças foi a participação efetiva dos fiéis nas celebrações, não se utiliza mais o verbo 

“assistir”, mas participar. O rito romano não é mais em latim, mas pode ser celebrado nas 

línguas vernáculas.  

Frei Betto ao ser entrevistado pelo portal de internet A12 salientou as principais 

mudanças conciliares em seu ponto de vista:  

O Concílio Vaticano II aboliu a missa em latim, a confissão auricular, 
o celebrante de costas para os fiéis, a ideia de que os judeus foram 
responsáveis pela morte de Jesus, e também que só a Igreja Católica é 
via de salvação em Jesus Cristo. O Concílio introduziu o conceito de 
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Igreja como “povo de Deus”, e não mais “sociedade perfeita”, e 
estabeleceu diálogo com o mundo moderno, as ciências e as religiões 
não cristãs. (BETTO, 2013 – arquivo digital)  

Depois do Concílio a Igreja fez um esforço muito grande em se atualizar, e sofreu uma 

forte resistência de grupos que não aceitavam as mudanças, um exemplo claro foram os 

inúmeros padres que abandonaram o sacerdócio nos anos seguintes. Outro desafio era 

implementar as mudanças sem correr o risco de sair de um radicalismo e cair em outro, talvez 

tenha sido um pouco disso que vimos na América Latina.  

 

2. As conferências de Medellín e Puebla e o entendimento de que a religiosidade 
popular devia ser purificada 

 

O Vaticano II, como vimos, quis aproximar a liturgia oficial (romana) do povo, vemos 

isso na Constituição Sacrosanctum Concillium. As missas começam a ser celebradas nas 

línguas vernáculas. Há uma conclamação dos padres conciliares a focar a fé cristã católica no 

mistério salvífico de Cristo. Foi justamente a interpretação dessa grande novidade do 

Vaticano II que abriu portas para o entendimento de que a religiosidade popular deveria ser 

purificada, em alguns casos extremos, “eliminada”. 

A devoção começou a ser vista por muitos como algo ingênuo, de manutenção do 

poder constituído.  A fé nos santos que intercedem e podem realizar curas e milagres, foi 

entendida como contraste com a centralidade da fé em Cristo defendida pelo Vaticano II.  

O teólogo católico João Batista Libânio, em um artigo em sua página web escreve: 

Ares críticos invadiram a Igreja. Via-se na religião popular uma força 
alienadora. Elementos da crítica marxista vulgarizavam-se. Temia-se 
que a Igreja com sua pastoral religiosa mantivesse o sistema de 
opressão. As baterias se voltaram contra as expressões religiosas que 
eram julgadas como causa de alienação social. Dentro da própria 
Igreja, criticavam-se formas religiosas populares como inadequadas 
para o ideal da reforma litúrgica proposta pelo Concílio Vaticano II. 
Jogava-se com o binômio: tradição e renovação. Para renovar a 
liturgia, tinha-se que transformar as expressões religiosas tradicionais. 
(LIBÂNIO, 1999 – arquivo digital)  

Na América Latina o Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) reunido em 

Medellín na primeira assembleia pós-concílio (1968) para adequar as conclusões conciliares 
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em nosso Continente, interpretou a religiosidade popular como uma pastoral de conservação, 

se falava na época que era necessário uma pastoral apta, que gerasse transformação.  

O livro A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio - 

Conclusões de Medellín - (1969, pp. 89,90), ilustra bem essa nova concepção acerca da 

religiosidade popular: 

A expressão da religiosidade popular é fruto de uma evangelização do 
tempo da Conquista, com características especiais. É uma 
religiosidade de votos e promessas, peregrinações e de um sem-
número de devoções. [...] Esta religiosidade mais do tipo cósmica, em 
que Deus é a resposta para todas as incógnitas e necessidades do 
homem, pode entrar em crise e de fato já começou a entrar com o 
conhecimento científico do mundo que nos rodeia.  

Medellín reconhece a importância cultural da religiosidade popular, mas ao mesmo 

tempo percebe nesta religiosidade uma possibilidade de perpetuar uma religião de submissão, 

e por isso propõe: “cuidar para que as devoções e os sacramentos não levem o homem a uma 

aceitação semifatalista, mas que o eduquem para ser cocriador e administrador, juntamente 

com Deus, de seu destino.” (p. 92) 

O grande perigo da religiosidade popular, em uma interpretação de Medellín, é que a 

relação estabelecida com Deus através de uma religião intimista e subalterna, possa reproduzir 

com os poderes vigentes, sobretudo os políticos, a mesma atitude de espera e não o 

compromisso em busca de uma transformação social:  

Do ponto de vista da vivência religiosa, sabemos que nem todos os 
homens aceitam e vivem a mensagem religiosa da mesma maneira. No 
nível pessoal um mesmo homem experimenta fases distintas em sua 
resposta a Deus, e no nível social, nem todos manifestam sua 
religiosidade nem sua fé de um modo unívoco. O povo precisa 
manifestar sua fé de uma forma simples, emocional, coletiva. Ao 
julgar a religiosidade popular, não podemos partir de uma 
interpretação cultural ocidentalizada das classes médias e alta-urbanas 
e sim do significado que essa religiosidade tem no contexto da 
subcultura dos grupos rurais e urbanos marginalizados. Suas 
expressões podem estar deformadas e mescladas, em certa medida, 
com um patrimônio religioso ancestral, onde a tradição exerce um 
poder quase tirânico; correm o perigo de serem facilmente 
influenciadas por práticas mágicas e supersticiosas, de revelarem um 
caráter mais utilitário e um certo temor ao divino, que necessita da 
intervenção de seres mais próximos ao homem e de expressões mais 
plásticas e concretas. Esses tipos de religiosidade podem ser, 
entretanto, balbucios de uma autêntica religiosidade, expressa com os 
elementos culturais de que dispõe. É mister recordar aos pastores que 
no fenômeno religioso existem motivações distintas que, por serem 
humanas, são mistas e podem corresponder ao desejo de segurança, 
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impotência e, simultaneamente, à necessidade de adoração, gratidão 
para com o Ser supremo. Motivações que se plasmam e se expressam 
em símbolos diversos. A fé chega ao homem envolta sempre numa 
linguagem cultural; e na religiosidade natural do homem há germens 
de um chamado de Deus. Para responder a cada situação na qual o 
homem se encontra em seu caminho para Deus, há necessidade de 
reafirmar a diversidade de respostas que devem ser dadas ao homem 
contemporâneo e não esquecer a urgência em exigir, na medida do 
possível, uma aceitação mais pessoal e comunitária da mensagem da 
revelação. 

 Na revista REB34 (Revista Eclesiástica Brasileira), notamos na década de 1970 pós-

Medellín, uma série de artigos que discutiam a religiosidade popular, em um artigo intitulado 

Católicos e o Catolicismo do teólogo Francisco Cartaxo Rolim, não critica a religiosidade 

popular em si, ele faz um levantamento histórico do catolicismo popular, e constata:  

A vinculação com o rito é forte, inquebrantável. É mesmo absorvente. 
O mundo religioso dos devotos está suspenso aos ritos. Estes não 
modificam a vida dos indivíduos. Negociantes sem escrúpulo 
continuam explorando, apesar de suas devoções. Prostitutas 
continuam prostitutas. Ambiciosos andam caminhos da ambição. O 
problema não é religião e vida, mas homem e rito. Prolongando esta 
reflexão, podemos ver uma analogia entre catolicismo de prática 
normativa e o catolicismo popular. É que aquele tipo de catolicismo 
não desce às modificações da vida. Gira em torno dos ritos. No fundo 
não coloca o problema – religião e vida – mas se restringe ao que está 
prescrito. [...] há nesta religiosidade três elementos que geralmente se 
encontram interligados: a crença no protetor, que pode ser o santo, a 
Alma ou as Almas, ou ainda algum penitente que se fez messias; os 
meios concretos e sensíveis, como promessas, novenas, velas; 
finalmente, a emoção com que os devotos cercam suas manifestações 
religiosas. (ROLIM, 1970, p. 342) 

 Era esse descompromisso com a vida que movia muitos teólogos a buscarem uma 

forma de combater as práticas religiosas muito mais folclóricas que enraizadas em um desejo 

de conversão.  

A América Latina talvez seja o território eclesial em que mais houve uma 

aproximação do sagrado por vias da devoção popular. Aqui várias culturas se mesclaram: a 

europeia, a africana e a indígena, cada uma com sua maneira própria de entender o metafísico 

contribuíram para a formação do imaginário religioso latino-americano.  

No ano de 1972, o professor e investigador social Pedro A. Ribeiro de Oliveira 

apresenta na revista REB um artigo sobre uma pesquisa encomendada pela Conferência de 

                                                           
34

 A Revista Eclesiástica Brasileira (REB) é uma referência no pensamento teológico, pastoral e eclesial da Igreja 
no Brasil. Devido à falta de livros que tratem sobre o assunto pesquisado, recorremos a vários artigos 
publicados na REB, que nos fazem entender a situação histórica do período que estudamos.  
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Medellín sobre a religiosidade Popular na América Latina, dentro do levantamento histórico, 

o professor ressalta:  

As constelações devocionais e protetoras, de mais fácil assimilação 
por parte do fiel, por apresentarem apelos diretos à emotividade e uma 
resposta direta às dificuldades desta vida, se hipertrofiaram. Em lugar 
de se constituírem em etapas pedagógicas (os santos e a santíssima 
Virgem como caminhos para Cristo) tornaram-se fins em si mesmas. 
[...] Com isso, aquilo que é apenas parte do catolicismo, afigurou-se 
para o fiel como o catolicismo.  (OLIVEIRA, 1972, p. 363) 

O documento de Medellín descreve a riqueza cultural e espiritual da devoção popular, 

mas ao mesmo tempo conclama a Igreja da América Latina a dar um passo além, rumo a uma 

Igreja comprometida na busca da justiça social.  

O livro Vocabulário Teológico Para a América Latina, mesmo sendo publicado no 

final da década de 70, ainda acentua bastante essa hermenêutica controversa de interpretação 

do Concílio, essa mesma ideia de purificação da devoção popular foi defendida pela 

Conferência episcopal realizada em Puebla no ano de 1979:  

Assim, se impõe uma pastoral de evangelização que procure 
desenvolver valores mais fiduciais, dinâmicos e sociais na fé do povo. 
Trata-se de transmitir-lhe gradualmente o novo espírito cristão, tal 
como ele se expressou nos documentos do Concílio Vaticano II, de 
Medellín e Puebla. Ou seja, um cristianismo que brote do 
compromisso sincero da fé em Cristo e da entrega aos irmãos e que 
implique na transformação do mundo em que vivemos com os ideais 
de justiça e paz. (IDÍGORAS, 1979, p. 422) 

O Documento de Medellín (1969, p. 93) chega a convocar os meios de comunicação 

social para aplicarem uma catequese adequada, que purificasse a religiosidade popular: 

[...] A pastoral popular deverá adotar exigências cada vez mais 
crescentes para conseguir personalização e comunidade de vida, de 
modo pedagógico, respeitando as diversas etapas do caminho de Deus. 
Respeito não significa aceitação e imobilismo, mas convite para uma 
experiência mais completa do Evangelho, e uma reiterada conversão. 
Para isto, torna-se necessária a estruturação de organismos pastorais 
convenientes [...] Sublinha-se a importância dos meios de 
comunicação social para uma catequese adequada.  

 A revista Ave Maria neste período passa por uma verdadeira “conversão” editorial, 

abandonando assim seu perfil de revista que promovia o devocionismo para se tornar nas 

décadas seguintes um veículo de Comunicação Social que visava denunciar todas as mazelas 

sociais e políticas de nosso país; convocando os fiéis a não mais se confiarem, somente, à 
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proteção de Maria Santíssima e aos santos, mas de protagonizarem através da consciência 

política uma militância na busca da transformação da realidade.  

 

3. A revista Ave Maria assume os compromissos propostos por Medellín e Puebla 
 

Embora a Conferência de Medellín tenha ocorrido no segundo semestre do ano de 

1968, a revista Ave Maria, já envolvida no espírito pós-Vaticano II, publicou um pequeno 

artigo de 29/02/1968 com o título O Grande esquecido – A religião supersticiosa de muita 

gente é um desconhecimento prático da missão do Espírito Santo, que sinaliza claramente a 

nova postura no processo comunicativo que a revista estava tomando de abandonar o 

incentivo das práticas devocionais, levando os assinantes a uma nova catequese de uma 

religião comprometida e não mais intimista:  

Todo homem tem necessidade de ser feliz. Para tal precisa de 
moradia, trabalho, cultura, diversões, e algo mais. Esse algo mais 
desejamos abordar brevemente: refere-se ao contato com o que 
ultrapassa a matéria, os sentidos e o mundo. Há problema de 
felicidade que o homem procure resolver de antemão: não ter azar, 
conhecer o futuro, etc... Há outros que procuram assegurá-la junto a 
espíritos, horóscopos, por meio de figas, talismãs, feitiços, passes e 
rezas fortes. Outros, com espírito mais cristão, recorrem à oração, 
novenas e promessas, por vezes também deturpadas por acentuado 
espírito supersticioso e mágico. Tudo isso provoca uma terrível 
confusão religiosa, porque, se o efeito não é mágico, recorre-se então 
a todos os meios, ritos, orações fortes, benzedores, etc... (AVE 
MARIA 20/02/1968). 

 Esse artigo, podemos dizer que foi o primeiro passo da revista de se distanciar da 

religiosidade envolta no folclore, com tudo o que isso acarreta inclusive, a prática votiva dos 

ex-votos.  

Na continuidade desse mesmo artigo, podemos ler algo que norteou a teologia focada 

no cristocentrismo, dispensando inclusive (no entender de muitos) os mediadores como Nossa 

Senhora e os santos: “dá-nos a certeza de que só Jesus pode salvar os homens” (20/02/1968).  

Essa visão religiosa mais próxima da fé protestante gerou um movimento dentro da 

Igreja de combate explícito a todo e qualquer culto que não fosse o centrado em Cristo. 

Muitas igrejas (templos) tiraram inclusive as imagens dos santos de seus altares. 
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Neste mesmo ano de 1968, imediatamente após a Conferência Episcopal de Medellín a 

revista Ave Maria em seu editorial cita um trecho do documento da Conferência, deixando 

claro que comungava com todas as orientações propostas, ratificando assim o compromisso de 

ser um veículo de comunicação católico que promovesse uma nova catequese: 

“O nosso compromisso mais urgente é purificar-nos no espírito do 
Evangelho. Todos os membros e instituições da Igreja Católica devem 
concluir as separações entre fé e vida. O compromisso leva também a 
viver uma verdadeira pobreza de manifestações autênticas, que sejam 
sinal e protesto de um mundo latino-americano. Uma pobreza que 
mostre o rosto de Cristo, salvador dos homens e Senhor da História”. 
Estas palavras da estupenda mensagem do Episcopado Latino-
Americano, após a conferência de Medellín, na Colômbia, 
traduzem uma preocupação fundamental da Igreja pós-conciliar 
(AVE MARIA, 30/10/1968, grifo nosso). 

 Chama-nos a atenção neste trecho do documento de Medellín citado pelo editorial da 

revista o fato de salientar justamente as expressões: “é urgente purificar-nos” e “separação 

entre fé e vida”. Expressões estas que foram muito utilizadas para sinalizar a purificação das 

práticas devocionais.  

 Após a Conferência de Medellín, a concepção de que a religiosidade popular deveria 

ser purificada, foi abraçada totalmente pela revista Ave Maria. Como já dissemos, a revista é 

coordenada pelos missionários claretianos, e a ideologia dos missionários que antes seguia um 

viés devocional passou por uma transformação completa após o Concílio Vaticano II e, 

sobretudo depois da conferência de Medellín. 

As recomendações da Igreja latino-americana foram assimiladas pela Congregação 

Claretiana, não só em nosso continente, mas em todo o mundo.   

Em um documento capitular dos claretianos (DOCUMENTOS CAPITALARES, 

1968, p. 318) lemos que os meios de comunicação da congregação deveriam estar em sintonia 

“com os sinais dos tempos”, ou seja, inserido por completo na realidade.  

Já no Capítulo Geral dos missionários no ano de 1973, com as influências devidas de 

Medellín, podemos ler: “esta fidelidade inclui: uma purificação de toda a ação dominadora e 

alienante dos meios de comunicação social para que tenham verdadeiro alcance libertador” 

(DOCUMENTOS CAPITULARES, 1973, p. 214, tradução nossa).  

Com isso os veículos de comunicação dos missionários claretianos deviam se 

distanciar de tudo aquilo que, segundo alguns critérios hermenêuticos, seria alienante.  
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Neste caso, devido às orientações de Medellín que viu com ressalvas a devoção 

popular, podemos afirmar que, de alguma forma, essa mentalidade influenciou muitos dos 

claretianos a respeito das práticas devocionais que anteriormente eram motivadas por eles e 

que agora eram questionadas. 

Em um editorial da revista Ave Maria de 1969 (ver anexo 6), o próprio papel da 

imprensa católica é repensado de acordo com a nova mentalidade que emergia:  

A imprensa católica era outrora, no Brasil e no mundo inteiro, uma 
bandeira de luta. E nesse verdadeiro campo de batalha de periodismo, 
um resto de ardor medieval animava os católicos que empunhavam a 
pena exatamente como os antigos cavaleiros brandiam lanças e 
espadas. Falar de campanha da Boa Imprensa equivalia a proclamar a 
batalha do bem contra o mal. Colaborar na difusão da Imprensa 
católica era o mesmo que engajar-se no exército de Deus. Todos os 
documentos eclesiásticos referentes à Imprensa e aos outros meios de 
comunicação social, desde Leão XIII a Pio XII, são verdadeiras 
conclamações à luta contra o erro e a mentira. Contudo, os tempos 
mudaram. A Imprensa Católica despiu-se de suas características 
puramente polêmicas ou apologéticas, a fim de servir com mais 
amplitude e humildade à causa da Verdade. A mensagem divina é 
destinada a toda a humanidade e por isso a Imprensa deve proclamá-la 
de tal sorte que possa atingir a todos (AVE MARIA, 30/08/1969). 

 O editorial termina conclamando os assinantes e leitores a abraçarem o passo decisivo 

do processo de renovação pela qual a revista estava passando, para estar em diálogo com o 

mundo e não mais pertencente a um pequeno grupo:  

[...] nossa veterana revista AVE MARIA, após 71 anos de existência 
ininterrupta, sente ânsias de revigorar suas forças e renovar-se 
inteiramente para proclamar com mais eficiência a mensagem de 
salvação. Mas é preciso que seus inúmeros amigos estejam ao seu lado 
e lhe prestem uma colaboração consciente, decidida e constante. O 
êxito da transformação de nossa revista depende em sua maior parte 
da compreensão e do apoio de nossos assinantes, leitores e amigos 
(AVE MARIA, 30/08/1969).  

 Ao longo da década de 1970 foram muitos os passos dados pelos editores da revista no 

intuito de buscar a “renovação” e “transformação”. A revista desejava se tornar um veículo 

moderno, deixando para trás tudo aquilo que parecesse retrógrado. Neste processo 

comunicativo, os ex-votos midiáticos impressos simplesmente desapareceram. 

 

4. A revista Ave Maria deixa de publicar os ex-votos  
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A revista Ave Maria passou por um processo radical de mudança em sua linha 

editorial desde o término do Concílio Vaticano II sendo acentuado em seguida pós-Medellín.  

Durante o período do Concílio a prática votiva ainda era incentivada pela revista.  

Eram duas páginas, uma dedicada aos agradecimentos a Nossa Senhora e outra aos 

santos, e uma específica publicava os agradecimentos dos fiéis devotos de santo Antônio 

Maria Claret, essa inclusive com muitas fotos. 

Após o Concílio, sobretudo nos anos de 1968 e 1969, sem um comunicado oficial por 

parte dos editores, as duas páginas se tornaram uma coluna. Porém, não havia mais a menção 

da graça alcançada, nem tão pouco das fotos, era publicado somente o nome do agraciado e 

sua cidade.  

Notamos que os fiéis, por sua vez, mesmo sem o incentivo da revista continuavam 

enviando os relatos. A coluna tinha uma fonte diferente e bem menor do corpo da revista para 

atender a todos os leitores que escreviam comunicando os favores recebidos. Eram inúmeros 

os nomes de pessoas que desejavam cumprir suas promessas publicando o “milagre” nas 

páginas da Ave Maria. 

Por vezes o espaço para serem publicados os ex-votos era reduzido à meia coluna, 

como dissemos não por falta de matéria, mas por uma decisão editorial. O título da coluna, 

assim como na edição de 15/01/1969 era – “Agradecem a intercessão dos santos”, buscava 

não evidenciar um ou outro santo. Percebe-se com isso que o teor publicitário dos ex-votos 

perdeu força diante da nova concepção teológica e pastoral adotada pela revista.  

Enquanto a seção dos ex-votos estava quase extinta, uma outra ocupava o seu lugar, 

era o Consultório Católico, nesta página o assinante escrevia fazendo perguntas sobre a 

religião, liturgia, e temas em geral, inclusive morais, e um sacerdote em nome da revista 

respondia. Em um período em que a Igreja Católica passava por tantas mudanças, era natural 

que os fiéis tivessem questionamentos, as duas páginas que antes eram para comunicar graças, 

agora serviam para esclarecer dúvidas sobre a fé.  

As perguntas eram numeradas, talvez na tentativa de facilitar a pesquisa posterior por 

seus assinantes.  

Em se tratando do novo posicionamento da revista com respeito às devoções 

populares, na pergunta 1.084 de junho de 1969, encontramos uma carta de um leitor que pedia 
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para a revista publicar uma determinada novena, e a resposta “oficial” da Ave Maria é 

contundente ao afirmar que não publicaria, levando-nos a associar diretamente com o fim da 

publicação dos ex-votos midiáticos: 

Pergunta: Obtive uma grande graça e gostaria de publicar a Novena 
das Três Ave-Marias pela Ave Maria... (V. L. A. S., M. C. M. S. e 
diversos assinantes). 

Resposta: São muitos os que nos escrevem solicitando a publicação de 
orações, novenas, poesias de promessas, etc., através das páginas da 
AVE MARIA. Já avisamos muitas vezes que nossa orientação é não 
publicar orações, novenas ou pedidos de promessa através de nossa 
Revista. A razão desta recusa é, em primeiro lugar, porque a revista é 
de interesse geral e não pode atender a desejos particulares. 
Precisamos utilizar todo nosso pequeno espaço de nossa revista para 
proporcionar aos leitores a instrução e orientação que eles necessitam. 
Ainda outra razão: com o número elevado de assinantes que 
possuímos, se fossemos atender a todas as solicitações de publicações 
de novenas e orações, quase converteríamos nossa revista num manual 
de preces ou em um novenário de promessa... Rogamos, pois, que 
não enviem tais pedidos porque não serão atendidos (AVE 
MARIA, 15/06/1969 – grifo nosso). 

 O leitor estava pedindo que a revista publicasse a novena pela qual ele havia 

conseguido a graça, fica difícil determinar que o agraciado tenha feito tal promessa de 

publicar a novena na revista como forma de pagamento. Não podemos afirmar que seja um 

ex-voto, segundo a sequência lógica que já vimos anteriormente, mas nos chama a atenção 

que ao descrever o pedido, a revista salienta que são inúmeros os devotos que pediam tais 

publicações. Levando-nos a crer que os leitores estavam acostumados, com esse tipo de 

publicação na revista, e como vimos no capítulo segundo desta dissertação, a própria revista 

Ave Maria foi que incentivou a essa prática votiva.  

  A resposta negativa da revista apoia-se em três argumentos:  

1) A revista deve ser de interesse geral e não destinada a um pequeno grupo – 

embora seja uma revista católica, vê-se nesta afirmação a intenção da revista 

é ser um veículo comunicativo que poderia ser lida por qualquer pessoa, seja 

ela católica ou não. Neste caso a devoção popular, sobretudo o ex-voto 

poderia ser uma barreira para que mais pessoas a lessem, uma vez que os 

elementos imaginários do catolicismo popular são muito próprios.  

2) Falta de espaço – segundo a resposta a revista não contém muitas páginas, e 

seria mais urgente e oportuno utilizar o espaço para instruir e orientar os 

assinantes – fazemos aqui uma associação com o pedido de Medellín, de 



92 
 

que os veículos de comunicação católicos pudessem propagar uma nova 

forma de pensar e atuar por meio de uma catequese atual. Essa nova 

catequese, segundo vimos, inclui a purificação da religiosidade popular. 

Dessa forma, é compreensível a negativa da revista em publicar as novenas 

e demais devoções.  

3) O número elevado de assinantes – esse argumento diz que a revista não 

pode atender a todos os assinantes que fazem suas promessas, pois em vez 

de uma revista ela se converteria em um devocionário e em um veículo de 

cumprimento de promessas. E o objetivo da revista é o da evangelização.  

No último parágrafo da resposta dada pela Ave Maria nota-se não só um pedido para 

que os fiéis parassem de enviar suas cartas, relatando graças e solicitando que determinadas 

orações fossem publicadas, mas vemos uma ação impositiva: não enviem – pois – não serão 

atendidos.  

Exatamente no ano de 1970 a revista Ave Maria deixou de publicar de forma definitiva 

os ex-votos midiáticos no formato impressos como parte integrante do corpo informativo, 

eventualmente apareciam algumas notas de quatro a cinco linhas em alguns números da 

revista (como na edição de 15/05/1977 – com o título Agradecem Favores, no final da lista de 

nomes dos pagadores de promessa a revista diz que para tal publicação é cobrado uma quantia 

de 20 cruzeiros). Mas essas publicações não eram constantes (ver anexo 7).  

Foram exatos 81 anos sendo meio de pagamento de promessa de milhares e milhares 

de fiéis.  

 

5. A nova proposta editorial da revista Ave Maria  

 

A revista neste contexto histórico e social desejava se modernizar, foram várias as 

mudanças no intuito de ser uma revista não mais direcionada a um público específico. Embora 

sendo uma revista católica, suas pautas abordavam temas tanto religiosos, como também de 

atualidade.  

Recordamos que desde a sua origem até a década de 1960, a revista não mudou sua 

linha de raciocínio, pregando e divulgando um catolicismo pautado em práticas devocionais, 

incluiu-se aqui todo o levantamento histórico que fizemos sobre a publicação dos ex-votos 
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midiáticos. Porém, não era somente este viés que tornava a revista um veículo de promoção 

da devoção popular, a própria maneira de entender a Igreja como uma sociedade triunfante, 

fechava as portas para qualquer tipo de diálogo com outras crenças e com a cultura em geral.  

Um dos passos mais decisivos nesta trajetória de transformação do percurso 

comunicativo da Ave Maria podemos dizer que foi a mudança do seu logotipo.  

A expressão Ave Maria, é por demais católica, a associação desse nome é imediata 

com o universo religioso católico, e mais, com o catolicismo popular com toda sua riqueza 

cultural, mas também com todos os “vícios” religiosos que a Igreja latino-americana desejava 

combater e purificar.  

O título Ave Maria caminhava na contramão do objetivo de transformar-se 

editorialmente. Seria difícil manter diálogo com o mundo moderno com um título desses.  

Em 30 de março de 1970, a revista ainda trazia o título Ave Maria com o subtítulo 

como linha fina – Revista para a família Cristã.  

Em 30 de abril do mesmo ano, o título Ave Maria perde o destaque e o que aparece 

como logotipo são as letras am em minúsculo, porém tomando quase um quarto da página, e 

como subtítulo vemos avemaria escrito com a união das duas palavras. É curioso observar a 

imagem da capa é da catedral de Brasília, que seria inaugurada em maio próximo. A revista 

dessa forma apresenta a imagem de uma igreja moderna, em sintonia com os sinais dos 

tempos, e se inclui nesta mudança, assumindo um novo logotipo.  

A partir da edição de 30 de dezembro do ano de 1976, a revista passa a ser somente 

am (ver anexo 8). 

A mudança do logotipo, como já dissemos, foi um dos elementos visuais dessa 

“transformação”, intimamente veiculada com o desejo de deixar para trás os muitos anos 

dedicados à promoção de uma atitude devocional que agora deveria ser purificada.  

O processo comunicativo de renovação editorial da Ave Maria culminou após a 

Conferência Episcopal de Puebla no ano de 1979. O documento que surgiu dessa conferência 

foi fortemente influenciado pela Teologia da Libertação35 que pregava uma aproximação da 

                                                           
35

 O termo Teologia da Tibertação surgiu no ano de 1971 com a publicação do livro “Teologia de la Liberación” 
escrito por Gustavo Gutiérrez. A base dessa teologia é despertar nos fiéis uma maior consciência política na 
ação pastoral. Os adeptos da Teologia da Libertação tentam unir as teorias marxistas com os ideais cristãos. A 
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Igreja com as camadas mais empobrecida do nosso continente, essa aproximação deveria ser 

mais social que espiritual, a vertente espiritual seria uma consequência da ação que 

promoveria a libertação total do ser humano.  

O Documento de Puebla determinou que naquele momento histórico (final da década 

de 1970), a Igreja fazia opção preferencial pelos pobres, apresentando como uma nova 

imagem de Cristo o povo sofredor: “Esta situação de extrema pobreza generalizada adquire, 

na vida real, feições concretíssimas, nas quais deveríamos reconhecer as feições sofredoras de 

Cristo, o Senhor (que nos questiona e interpela ).” (PUEBLA, 1982) 

No livro Comunicação e Libertação de José Marques de Melo, ele fala desse processo 

comunicacional dentro da Igreja, que após a conferência de Puebla tenta dar voz e vez aos 

oprimidos: 

A opção preferencial pelos pobres (Puebla), assumida pela hierarquia 
eclesiástica e respaldada pela prática libertadora das comunidades 
eclesiais de base, não comporta atitudes conciliatórias frente às classes 
dominantes. Reconhecendo que estas têm voz ativa dentro da 
sociedade e sufocam iniciativas de resistência das classes subalternas, 
a Igreja se propõe a fazer eco das suas reivindicações através dos seus 
próprios meios de comunicação (MARQUES DE MELO, 1981, p. 
13). 

 A Ave Maria assume este posto, de ser um veículo que dava voz e vez a todas as 

classes sociais que não teriam visibilidade nos grandes meios de comunicação social. Nas 

capas da revista começam a ser frequentes imagens de índios, os sem-terra, pobres de todos os 

tipos, encontros de movimentos sociais, trabalhadores explorados, negros, etc...  

A revista, assim, mais uma vez assume o compromisso proposto pelo Episcopado 

Latino-americano, no editorial da edição de 15 de março de 1979, verificamos: “[...] terminou 

a pouco a conferência episcopal latino-americana de Puebla – a evangelização da América 

latina, hoje e no futuro – tema vivo, de atual exigência [...] resta ao povo desse continente 

topar o desafio”. 

O tema da liberdade começou a ser usado com certa exaustão a partir desse momento 

pela revista, dois meses após a Conferência de Puebla, a revista traz em seu editorial o título: 

Liberdade que vem do alto, no primeiro parágrafo está escrito:  

                                                                                                                                                                                     
Conferência de Medellín abriu portas para essa reflexão, e Puebla a assumiu como diretriz para toda Igreja 
latino-americana.   
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A liberdade é o fundamental direito do homem. Ele deve ser livre. 
Deus assim o fez. Qualquer opressão o mortifica. E ele não se sente 
bem quando qualquer tipo de força o oprime, impedindo-o de agir 
como livre que é. A liberdade é a própria expressão de seu ser, e o 
Criador, que o forjou à sua semelhança para que refletisse sua 
imagem em toda criação, respeitou sempre seu direito de pensar e 
optar (AVE MARIA, 15/04/1979). 

Na década de 1980, a Revista passou a ser um dos grandes expoentes da Teologia da 

Libertação no Brasil, teologia essa, que com a leitura Orante da Bíblia difundida nas 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), discutia questões políticas e sociológicas com a clara 

intenção de despertar nos fiéis o compromisso de lutarem por seus direitos nos mais diferentes 

âmbitos: moradia, saúde, terra, igualdade social, emprego.  

Vale lembrar que neste período o Brasil ainda sofria com os efeitos da ditadura militar, 

a desigualdade social era gritante, e a sociedade se mobilizava em manifestações exigindo 

seus direitos nos mais variados campos.  

A Igreja Católica e muitas outras denominações cristãs defendiam os movimentos pela 

reforma agrária, por melhores condições salariais e de vida digna em geral. 

 E a religiosidade popular?  

Reforçou-se no pensamento de muitos teólogos da libertação a ideia de que era preciso 

evangelizar os católicos que viviam a fé embasados nesta herança religiosa e cultural. O 

Vocabulário Teológico, uma espécie de guia da Teologia da Libertação escrito pelo teólogo J. 

L. Idígoras, ao tratar sobre a religiosidade popular, defende a seguinte teoria:  

As mudanças culturais que estão se operando levam inelutavelmente a 
mudanças nas atitudes religiosas. E mais ainda: a própria Igreja latino-
americana, que tomou consciência da nova situação, reclama uma 
mudança nessas formas religiosas estáticas, pois considera que a 
religião deve ser instrumento de mudança social e humana em nossa 
sociedade. Querer conservar as antigas expressões religiosas na nova 
cultura seria algo forçado e pouco duradouro. Assim, se impõe uma 
pastoral de evangelização que procure desenvolver valores mais 
fiduciais, dinâmicos e sociais na fé do povo. Trata-se de transmitir 
gradualmente o novo espírito cristão, tal como ele se expressou nos 
documentos do Concílio Vaticano II, de Medellín e Puebla. Ou seja, 
um cristianismo que brote do compromisso sincero da fé em Cristo e 
da entrega aos irmãos que implique na transformação do mundo em 
que vivemos com os ideais de justiça e de paz. É evidente que em suas 
manifestações religiosas, o povo simples sempre tenderá a formas 
mais cômodas, sentimentais e rumorosas. Mas o mais urgente é 
despertar na consciência popular uma crescente preocupação que brote 
naturalmente do espírito evangélico do amor e da fraternidade 
(IDÍGORAS, 1979, p. 422). 
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 Os aspectos da religiosidade popular agora difundidos pela revista Ave Maria não faz 

mais alusão às promessas, votos, novenas para alcançar graças, muito menos no pagamento de 

promessas via ex-votos, toda essa realidade fazia lembrar a caminhada de uma Igreja atrasada, 

que desde Trento pregava uma fé sem compromisso social.  

Maria a Mãe de Jesus começa a ser apresentada pela revista como uma agente de 

transformação social, não como aquela que simplesmente intercede e concede graças, mas 

como Mulher que inspira na luta contra todas as mazelas sociais, a reflexão é inspirada no 

Magnificat36: 

O “Magnificat” é um canto e um grito de esperança que Maria eleva 
aos céus. Mulher pobre que era, sente-se visitada por Deus e seu hino 
espontâneo e forte expressa a fé no deus que não se esquece de seu 
povo que tem fome e arrasta-se no sofrimento. Em seu cântico, Maria 
representa Israel, o povo de Deus, submisso, humilde e humilhado que 
tudo espera da intervenção de Deus. Ela sabe e confessa que tem Deus 
de seu lado. Não confia em suas forças, nem no poder autoritário ou 
violento dos homens, mas unicamente no ‘braço de Deus que intervém 
com força’. O pensamento de Maria, desde que envolvida pelo 
Espírito Santo, está voltado para os outros, os irmãos pobres e 
indigentes. Com Deus no coração não vacila, vai ao encontro da prima 
Isabel e se coloca a seu serviço (AVE MARIA, Maio/1985). 

 A religiosidade popular não desaparece das páginas da revista neste período, ela é 

reformulada e resignificada, pautada agora com uma nova consciência religiosa. Os santos e a 

Virgem Maria, não são propagados como meros intercessores, mas são apontados como 

homens e mulheres que fizeram a diferença no tempo em que viveram e por isso são 

exemplos claros em quem os devotos devem buscar inspiração para suas vidas. 

 

5.1. Algumas consequências dessa nova postura editorial 
 

                                                           
36

 Magnificat – Hino bíblico recitado por Maria (segundo o Evangelho de Lucas 1,46-55) por seu teor profético, 
foi muito utilizado pela Teologia da Libertação para sinalizar a figura de Maria no projeto salvífico e libertador 
de Deus, distanciando-se assim da visão piedosa da Mãe de Deus: “E Maria disse: Minha alma glorifica ao 
Senhor, 47 meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, 48 porque olhou para sua pobre serva. Por 
isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, 49 porque realizou em mim maravilhas 
aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. 50 Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os 
que o temem. 51 Manifestou o poder do seu braço: desconcertou os corações dos soberbos. 52 Derrubou do 
trono os poderosos e exaltou os humildes. 53 Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. 
54 Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, 55 conforme prometera a nossos pais, em favor 
de Abraão e sua posteridade, para sempre.” 
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 a- A revista Ave Maria se tornou na década de 1980 um veículo de comunicação quase 

que oficial da Teologia da Libertação no Brasil. Autores como Leonardo Boff, Pedro 

Casaldáliga, João Batista Libânio, entre outros, escreveram vários artigos para a revista neste 

período.  

 b- Muitos assinantes que receberam a tradição familiar de assinarem a revista Ave 

Maria, sobretudo aqueles que receberam graças e fizeram a assinatura como pagamento da 

promessa, não se viam mais retratados na revista. A linha editorial mudou radicalmente em 

um curto espaço de tempo, mas os assinantes continuavam os mesmos.  

 c- Na década de 1960 a revista contava com cerca de 40.000 assinantes, na década de 

1980 passou a ter em média 25.00037, foi uma queda muito grande em um curto espaço de 

tempo. Em um período em que ainda era muito frequente a assinatura de revistas (pois não 

existiam as mídias digitais, como temos hoje), podemos deduzir que uma das consequências 

dessa baixa, foi justamente a linha editorial que não foi bem assimilada pelos leitores. 

 d- mesmo na década de 1980, praticamente mais de dez anos, que a revista parou de 

publicar os ex-votos midiáticos, alguns leitores ainda insistem em enviar cartas anunciando 

alguma graça recebida, em lugares discretos, quase imperceptíveis, em três ou quatro linhas 

encontramos um pequenino box intitulado agradecem favores. 

 e-  O fato de ainda aparecerem essas cartas de leitores que fizeram promessas de 

cumprir seu voto  através da publicação na revista, nos faz entender que os mais de 80 anos de 

incentivo a tais práticas votivas, ainda ligavam os assinantes a essa memória afetiva da 

revista.  

 

6. Disfunção entre a teoria da folkcomunicação e a nova postura da Igreja neste 
período 

 

A folkcomunicação nasce graças aos estudos de Luiz Beltrão que defendeu a teoria 

que através da cultura, de modo especial do folclore, as pessoas podiam se comunicar, Beltrão 

salienta que essa comunicação se dá, sobretudo nas classes subalternas, tornando-se uma 

oposição aos grandes veículos de comunicação de massa, pois esse povo marginalizado, não 

encontra espaço para se expressar nestes grandes meios de comunicação.  

                                                           
37

 Segundo dados documentais da revista. 
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Sobre esse tema, o professor José Marques de Melo, ao escrever o prefácio do livro 

Folkcomunicação – a comunicação do marginalizado de autoria de Beltrão, diz: 

Esmagadas pela tendência massificadora da cultura dominante, 
disseminada sistematicamente pelos aparelhos convencionais da 
reprodução ideológica (escola/família/igreja) e reforçada pelos 
múltiplos veículos da indústria cultural, os grupos que Beltrão chama 
de marginalizados esboçam o seu inconformismo e a sua revolta 
através de canais próprios e utilizando códigos restritos, que 
funcionam como mecanismos de preservação da sua autonomia dentro 
da avalanche desagregadora gerada pelo capitalismo monopolista 
(MARQUES DE MELO, 1980, p. 10). 

 A originalidade do pensamento de Beltrão está justamente em reconhecer como 

legítimos os meios empregados para o se comunicar dessa classe excluída. Como vimos no 

capítulo primeiro, essa inquietação de Luiz Beltrão é consolidada depois da publicação do seu 

artigo no qual defende que o ex-voto é um veículo jornalístico (1965). Dentro da riqueza 

cultural de nossa nação, é destacada por Beltrão a influência religiosa na construção de nossa 

identidade. Os ex-votos são um clamor a Deus, mas também um pedido de socorro às 

autoridades: “é, na verdade, um veículo de linguagem popular, dos seus sentimentos. 

Agradecimento a Deus e protesto contra dificuldades e apuros da vida” (BELTRÃO, 1971, 

p.148). 

 A prática dos ex-votos na teoria da folkcomunicação recebe uma atenção especial, 

devido à carga simbólica depositada neles. Quando o Estado está alheio às necessidades 

básicas da população, e este mesmo povo não encontra voz e nem vez nos grandes meios de 

comunicação social, eles criam formas próprias e particulares de se comunicarem, de 

protestarem e ao mesmo tempo de cultuarem um ser superior, que dê sentido a tanto 

sofrimento.  

 Compreendendo o período histórico em que nasce a teoria de Beltrão, podemos 

afirmar que as intenções dos documentos de Medellín, porém sobretudo de Puebla, parecem 

estar em sintonia com folkcomunicação, em possibilitar aos marginalizados a possibilidade 

deles serem ouvidos: 

Conhecida a situação de pobreza, marginalização e injustiça em que 
estão imersas grandes massas latino-americanas e da violação de seus 
direitos humanos, a Igreja, no uso de seus meios próprios, deve ser 
cada dia mais a voz dos desamparados, apesar dos riscos que isso 
implica (CONCLUSÕES DE PUEBLA, 1979, n. 1094). 
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Poderia ter existido entre a folkcomunicação, Medellín, Puebla e a Teologia da 

Libertação, um diálogo de valorização da cultura de nosso povo, como expressão legítima de 

oposição e ao mesmo tempo de protesto contra a classe dominante que explorava. Porém, a 

hermenêutica de Medellín e posteriormente, reforçada de forma categórica em Puebla de que 

a religiosidade popular podia ser um mecanismo de dominação e alienação, distanciou a 

Igreja de reconhecer nas práticas votivas “a voz dos desamparados”. Consciência essa 

reconhecida, valorizada e difundida por Beltrão.  

A disfunção entre a folkcomunicação e mentalidade de purificação da Igreja com 

respeito às manifestações populares, levou a Igreja a tentar aniquilar justamente aquilo que ela 

tentava promover, ou seja, dar voz aos pobres e excluídos.  

Parece também haver uma disfunção entre a “opção preferencial pelos pobres”, 

bandeira essa levantada por Puebla, e a intenção de tornar “pura” a legítima religiosidade dos 

mais pobres.   

A revista Ave Maria quando assume os compromissos de Medellín e Puebla, nas 

décadas de 1970 e 1980, tornou a revista um tanto quanto elitizada. A revista passa a falar de 

pobres e marginalizados, mas não se comunica com eles. Embora houvesse uma tentativa de 

apresentar os elementos da devoção popular com ares mais políticos e engajados, o 

imaginário que estava sendo construído não condizia com o que já estava sedimentado por 

quase um século.  

A decisão de não mais publicar os ex-votos na seção que relatava as graças alcançadas, 

estava em consonância com as diretrizes da Igreja na América Latina, porém em dissonância 

com os estudos comunicacionais da corrente folk que reconheciam nos ex-votos uma 

dimensão muito mais sociológica do que religiosa (pietista).  

Este antagonismo nos primeiros anos no decorrer dos anos de 1980 levou muitos 

teólogos a sérias análises sobre o papel cultural das práticas religiosas com teor popular. Essa 

reflexão tentou amenizar as críticas que a religiosidade popular sofria, gerando dentro da 

Igreja um movimento de revalorização das ditas práticas.  

Em meio a esse conflito, no ano de 1982, o teólogo José Oscar Beozzo, no artigo 

Religiosidade Popular publicado na REB apresenta essa religiosidade dentro de um viés 

histórico e sociológico como um “núcleo de resistência que não se deixa dobrar”. Beozzo 

deixou claro neste artigo o perigo de combater essas práticas, desrespeitando a identidade do 
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povo, que através do seu universo imaginário religioso luta contra os poderes dominantes e 

opressores:  

A religiosidade popular não pode ser abordada como de uma maneira 
pretensiosamente neutra. Ela constitui um patrimônio ameaçado da 
cultura popular. Visto como perigoso pelas camadas dominantes da 
sociedade, combatido e reprimido, usado e manipulado. A 
religiosidade popular constitui a expressão religiosa das classes 
oprimidas e inclui tanto as manifestações do catolicismo popular, 
como as do culto afro-brasileiro, do protestantismo pentecostal, do 
chamado baixo espiritismo. [...] É, pois no conflito e nas tensões que 
nascem dos antagonismos de classe, fruto da exploração a que foram 
submetidas ao longo da história as camadas populares, que adquirem 
pleno sentido as suas práticas religiosas (BEOZZO, 1982, p. 754). 

 Sendo a religiosidade popular fruto da hibridização de várias culturas, no intuito de 

manter vivas as memórias religiosas que eram combatidas, assim como as práticas indígenas, 

os deuses africanos, a resistência cultural desses povos encontrou formas de assimilação, ou 

de sincretismo, se assim preferirmos, e com isso não morreram.  

Parece ser ingênuo pensar que uma ação catequética purificaria essas atividades 

religiosas.  

Depois de alguns embates pastorais e teológicos, com o auxílio de um 

reposicionamento da Teologia da Libertação, podemos dizer que houve o reconhecimento da 

religiosidade popular como resistência, e essa força de oposição a tudo aquilo que oprimia e 

massificava foi sendo assimilado novamente na prática pastoral da Igreja na América Latina: 

Os pastoralistas da libertação [...] descobrem na religiosidade popular 
germes de libertação. Acreditam que uma transformação profunda na 
sociedade passa pela cultura. As mudanças de longo alcance se 
produzem no imaginário cultural enquanto as restritas ao âmbito 
puramente econômico e político não resistem longas durações. A 
autonomia do povo brasileiro em oposição à massificação cultural 
americanizada passa por uma cultura, que lance suas raízes nas 
tradições do povo. A religiosidade popular é parte privilegiada dessas 
tradições. Só há libertação no recurso à memória da própria 
história, cultura e tradições (LIBÂNIO, 1999 – grifo nosso). 

 Com essa nova mentalidade, podemos dizer que nos finais dos anos de 1980, 

aconteceu uma simbiose do pensamento da Igreja latino-americana movida sob os ditames da 

Teologia da Libertação com as teorias de valorização da cultura, entre elas a 

folkcomunicação, sobretudo através das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base). 

  A revista Ave Maria, porém não voltou a publicar os ex-votos midiáticos impressos. 
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CONCLUSÃO 
 

O processo de mudança na linha editorial da revista Ave Maria, remete a uma 

fidelidade deste veículo de comunicação eclesial com as diretrizes da Igreja no Brasil. 

Podemos dizer que toda a história centenária da revista está intimamente ligada com o 

pensamento vigente da Igreja.  

A sua origem é um exemplo claro disso, a Igreja após a Proclamação da República 

convoca as dioceses e Ordens Religiosas a difundirem a fé por meio da palavra escrita. 

Devido à separação da Igreja com o Estado, final do século XIX, o catolicismo que até então 

era a religião oficial teve de procurar formas de subsistência frente às forças opositoras 

consideradas na época como inimigas, entre elas o protestantismo, espiritismo, laicização, etc.  

Neste cenário a Igreja incentivou o surgimento de meios de comunicação impressos 

como expansão de seus púlpitos.  

A revista Ave Maria, nasce neste contexto, no ano de 1898. 

 Como já dissemos o momento histórico nos ajuda a compreender o devocionismo 

extremado da revista. Era uma oposição clara e apologética aos “inimigos”.  

A publicação dos ex-votos midiáticos no processo comunicativo da revista, desde os 

primórdios foi uma intenção pensada e calculada de publicidade da fé Católica Apostólica 

Romana.  

Desde a sua origem até o Concílio Vaticano II, a revista reproduziu a posição 

conservadora da Igreja até aquele momento, incentivando as práticas votivas, entre elas os ex-

votos. Nesta ação de publicidade da fé, destinada a divulgar as graças que os fiéis recebiam, 

notamos com o passar das décadas diversas fases: a promoção da devoção ao Imaculado 

Coração de Maria; a linha apologética em defesa da fé católica; a popularização de Antônio 

Maria Claret nos processos de beatificação e canonização.  

Todos estes processos comunicativos estavam regidos pelas diretrizes da Igreja que 

ainda não havia passado pela transformação do Concílio.  

Os ex-votos não são uma manifestação recente da fé, mas estão enraizados nos 

primórdios da relação dos indivíduos com o metafísico.  
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O ex-voto é uma forma material e direta do penitente estabelecer comunicação com a 

divindade que o agraciou. Como vimos, o ser humano desde a sua origem racional busca 

dialogar com o metafísico estabelecendo contato, desejando ser visto e ouvido. Essa 

comunicação estabelecida com “aquilo ou aquele” considerado sagrado pode dar sentido à 

existência humana e aos seus interrogantes, sobretudo a morte.  

Neste processo comunicativo, os ex-votos simbolizam a gratidão do fiel que acredita, 

como dogma de fé, que ele é importante, que ele é um indivíduo único e irrepetível, que sua 

vida é regida por uma força superior. Essa força não está distante dele, mas age eficazmente a 

seu favor concedendo benefícios.  

Essa manifestação de fé que nasce espontaneamente por parte dos fiéis, foi combatida 

pelo cristianismo (catolicismo) nas suas origens, pois as suas raízes eram pagãs. Com o passar 

dos séculos, a Igreja Católica não conseguindo vencer essa prática votiva tão dissipada entre 

os fiéis, primeiramente silencia, depois percebe a força de propaganda religiosa na difusão da 

fé e na fidelização do devoto com a religião, passando assim a difundi-la.  

Em nosso continente latino-americano, onde várias formas de fé se mesclaram, uma 

das expressões religiosas que ganham força neste hibridismo cultural foi justamente a prática 

dos ex-votos.  

Os ex-votos publicados na revista Ave Maria manifestam essa publicidade de si, na 

tentativa de revelar ao mundo que o agraciado era alguém importante, ele e sua família se 

destacavam na sociedade, pois “Deus tinha olhado para eles”. Os ex-votos acompanhados de 

fotos expressam essa realidade. 

Após o Concílio Vaticano II os grandes dogmas, considerados a espinha dorsal da 

Igreja, permaneceram inalterados, porém os elementos secundários que sustentavam esses 

dogmas foram revistos. Dentro desse processo de renovação, assim como vimos, a Igreja 

latino-americana em duas Conferências Episcopais de Medellín e Puebla, questionou a 

religiosidade popular, considerando-a um perigo de alienação. Por se tratar, segundo alguns, 

de uma forma muito intimista de viver a fé, sem compromisso com a realidade.  

Neste mesmo período ganha força em nosso continente a Teologia da Libertação, que 

através da leitura orante da Bíblia buscava que os fiéis se comprometessem com as 

transformações sociais e políticas da localidade onde eles estavam inseridos.  
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Vale ressaltar o período histórico que tanto o Brasil como muitos países da América 

latina estavam passando, pobreza extrema, ditadura militar, desigualdades sociais, 

organização de movimentos sociais e políticos.  

Nesta nova forma de pensar a Teologia, partindo de uma ação comunitária de 

transformação, não havia espaço para determinadas práticas votivas consideradas retrógradas. 

Em um primeiro momento, os adeptos da Teologia da Libertação combateram de forma 

veemente a devoção popular.  

A revista Ave Maria, logo após a Conferência de Medellín, em consonância com a 

Igreja, faz uma inversão de seus valores editoriais. Em um prazo muito curto, a revista deixa 

de promover a fé devocional, como fazia desde a sua origem, para se tornar como que veículo 

“oficial” da Teologia da Libertação, chegando inclusive a camuflar o seu título, em vez de 

Ave Maria, começou a se autodenominar AM.  

Os ex-votos impressos, que era o que caracterizava a identidade da Ave Maria, deixam 

de existir sem grandes explicações. Porém, os leitores continuavam os mesmos, é possível 

imaginar o estranhamento dos assinantes com a mudança tão radical em tão pouco tempo.  

Como vimos, alguns devotos continuavam a enviar cartas relatando graças, até que a 

revista se posiciona de forma categórica solicitando que os leitores parassem de enviar tais 

correspondências. 

A não assimilação da nova linha editorial, ou da reconstrução da identidade da revista 

está na queda do número de assinantes. Mas, os editores da revista tinham plena convicção de 

que através de sua nova postura no processo comunicativo, conseguiriam mudar a 

mentalidade das pessoas provocando um despertar religioso engajado.  

Com o passar dos anos, sobretudo na década de 1980, quando se pensava em 

publicação periódica da Teologia da Libertação no Brasil, logo era citada a AM.  

Os fatos que relatamos nesta pesquisa tendo como objeto central a revista Ave Maria, 

podem ser aplicados a quase toda Igreja Latino-Americana, que por causa de um valor 

legítimo (purificação da fé), não conseguiu em um primeiro momento conciliar e se beneficiar 

da riqueza cultual de nosso povo na implementação de uma nova forma de pensar a Igreja.  

De um radicalismo, passou-se a outro, e no meio dessa história ficaram as pessoas, 

devotos, em sua maioria gente simples, que viam suas crenças sendo combatidas.  
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No último item do terceiro capítulo, tratamos sobre a disfunção entre a teoria da 

folkcomunicação que nascia nesta época com a nova postura da Igreja, acreditamos que a 

título de conclusão, ser essa a nossa grande inquietação desta pesquisa.  

A Igreja movida pela abertura, por um desejo de diálogo, na qual buscava uma 

aproximação com as ciências biológicas, exatas e sociais, não foi capaz de perceber toda 

discussão gerada nas academias de várias partes do mundo que exaltava a cultura como forma 

de resistência.  

De forma mais específica, em se tratando de religiosidade popular e ex-votos, 

podemos destacar a bipolaridade entre os novos estudos acadêmicos, ressaltamos aqui os de 

Beltrão, com a visão um tanto míope da Igreja que neste momento entendeu estes elementos 

culturais e religiosos como possível causa de manutenção de um poder hegemônico.  

De um lado, Beltrão dando destaque à comunicação do marginalizado através da 

cultura popular, do outro, à Igreja com a Teologia da Libertação fazendo “opção preferencial 

pelos pobres”, mas desprezando os grandes valores desta classe oprimida, sua forma mais 

legítima de se expressar, sua cultura, sua fé. Esta disfunção, cremos que seja um objeto ainda 

a ser pesquisado com maior afinco.  

Ainda nos primeiros anos da década de 1980, várias conferências teológicas foram 

realizadas por todo Brasil na tentativa de romper este primeiro impulso de condenação da 

religiosidade popular. Tantos estudos e debates fizeram com que muitos teólogos ligados à 

Teologia da Libertação revissem suas posturas. Começou-se então um outro movimento 

dentro da Igreja - o da valorização da cultura religiosa e folclórica como parte integrante da 

manifestação da fé.    

A revista Ave Maria, também fez um processo de revisão, hoje podemos dizer que há 

uma visão teológica bastante crítica da realidade, levando os leitores a uma conscientização 

do seu papel como agentes transformadores sem, contudo, desprezar toda riqueza cultural e 

religiosa, inclusive incentivando as práticas votivas. Porém, os ex-votos midiáticos impressos 

nunca mais tiveram sua força dentro da linha editorial desta publicação.  

Recentemente, na página oficial da revista em uma rede social, começou a ser 

incentivada a inclusão de pedidos de oração e agradecimentos, a aceitação por parte dos 

seguidores da revista na web foi imediata. Ou seja, essa forma de manifestar a fé está tão 

enraizada em nós, que só pode ser um legado cultural.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Capa do Primeiro exemplar da revista Ave Maria (28/05/1898). 

ANEXO 2 – A revista se desculpa pela demora em publicar os ex-votos devido à grande 

quantidade de pagadores de promessa (01/03/1904). 

ANEXO 3 – Capa da Revista Ave Maria (22/10/1905) – promovendo o (então) Venerável 

Padre Antônio Maria Claret – Fundador dos Claretianos. 

ANEXO 4 – Menina com nome de Claret; grande quantidade de ex-votos. (18/01/1959). 

ANEXO 5 – Ex-voto com foto, menino que se chama Claret (31/01/1960). 

ANEXO 6 – Editorial da edição de 30/08/1969 – sinais de mudança na linha editorial da revista Ave 

Maria. 

ANEXO 7 – Alguns ex-votos (na coluna do meio – alto da página). Mesmo com a 

oficialização por parte da Ave Maria de não mais publicar os ex-votos, os leitores continuam 

enviando relatos de graças recebidas. 

ANEXO 8 – A mudança na linha editorial sinalizada no novo nome assumido pela revista 

“am” – (30/12/1976). 

 

(Obs: As imagens contidas no anexo foram digitalizadas e impressas a partir dos originais do 

acervo da Ave Maria) 
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ANEXO 1 – Capa do Primeiro exemplar da revista Ave Maria (28/05/1898) 
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ANEXO 2 – A revista se desculpa pela demora em publicar os ex-votos devido a grande 

quantidade de pagadores de promessa (01/03/1904) 
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ANEXO 3 – Capa da Revista Ave Maria (22/10/1905) – promovendo o (então) Venerável 

Padre Antônio Maria Claret – Fundador dos Claretianos. 
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ANEXO 4 – Menina com nome de Claret; grande quantidade de ex-votos. (18/01/1959) 
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ANEXO 5 – Ex-voto com foto, menino que se chama Claret (31/01/1960) 

 

 

 

 



119 
 

ANEXO 6 – Editorial da edição de 30/08/1969 – sinais de mudança na linha editorial da revista 

Ave Maria. 
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ANEXO 7 – alguns ex-votos (na coluna do meio – alto da página). Mesmo com a 

oficialização de não mais publicar os ex-votos, os leitores continuam enviando relatos de 

graças recebidas. 
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ANEXO 8 – A mudança na linha editorial sinalizada no novo nome assumido pela 

revista “am” – (30/12/1976) 

 

 

 


