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RESUMO
Situada no campo da análise de gêneros textuais, esta investigação pretende analisar na
perspectiva da Nova Retórica, amostras de ex-votos escritos, fotografadas em Portugal e no
Brasil, sendo centrais, a abordagem de Carolyn Miller, e seus conceitos de comunidade retórica e
gênero como ação social e artefato cultural. Desse modo, objetiva-se descrever o gênero ex-
voto, situando-o histórico e socialmente no espaço da lusofonia compreendido entre Portugal e
Brasil, e caracterizar os elementos linguísticos que o compõem.

Palavras-chave: ex-votos; gêneros textuais; nova retórica.

ABSTRACT
This research is situated in the field of genre analysis and intends to analyze under the theoretical
perspective of Carolyn Miller’s New Rhetoric, ex -vows samples, photographed in Portugal and
Brazil. Miller’s approach and concepts of rhetoric community and genre as social action and
cultural artifact are central to this proposal. The genre ex-vow shall be described and historically
and socially situated considering the Potuguese speaking space placed in Portugal and Brazil,
while the linguistic elements of its make-up shall be characterized.

Key words: ex-vows; genres; new rethoric.

RESUMEN
Esta investigación se encuentra situada en el campo del análisis de géneros textuales y tiene como
objetivo analizar las muestras de ex-votos escritos, fotografiados en Portugal y Brasil en la
perspectiva de la Nueva Retórica de Carolyn Miller , cuyo enfoque y conceptos de comunidad
retórica y género como acción social y artefacto cultural son fundamentales para el desarrollo de
esta propuesta. El género ex-voto será descrito y situado histórica y socialmente en el espacio de
habla portuguesa comprendido entre Portugal y Brasil y los elementos lingüísticos que lo
componen deberán ser caracterizados desde las muestras recogidas.

Palabras-llave: ex-votos; géneros textuales; nueva retórica.

1.INTRODUÇÃO
O título deste trabalho é uma referência à manchete de um jornal de grande circulação na

cidade do Recife, no dia 08 de dezembro de 2013. A manchete “É dia de subir o morro” sintetiza
a prática social que consiste em uma homenagem religiosa da comunidade católica recifense a
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Nossa Senhora da Conceição, cujo dia é 08 de dezembro. Milhões de peregrinos no Brasil e em
Portugal repetem a mesma prática em dias santos: dirigem-se aos locais onde há uma igreja, um
centro religioso com o objetivo de pedir e agradecer por ‘milagres ou graças alcançadas’ por
meio da interação desses fiéis com os mais diversos santos de sua devoção. Desta prática,
resultam os ex-votos depositados nas igrejas e salas de milagres, em centros de peregrinação.

Ex-votos são demonstrações da gratidão do devoto pelas graças alcançadas, são testemunhos
de fé. Para testemunhar sua fé a outros praticantes da tradição votiva, os fiéis se utilizam, em
geral, de pequenas esculturas de gesso, madeira ou cera, que representam cura ou aquisição de
bens materiais, mas também utilizam para tanto, fotografias e documentos diversos. Nas formas
mais antigas, os ex-votos são apresentados em quadros que vão desde pequenas pinturas em tela,
folhas de flandres ou madeira vistos em Portugal, aos grandes painéis de têmpera em madeira,
encontrados no Brasil. Em grande parte desse material, observa-se a presença de textos escritos
que complementam a informação transmitida pelas imagens e esculturas. Os textos normalmente
as acompanham, porém observam-se também textos que se apresentam sem imagens, como
bilhetes, cartas, etc.

1.1.A prática votiva
Todos os anos, no dia 08 de dezembro, cerca de 800 mil pessoas são esperadas no Morro da

Conceição em Recife. Conta-se que foi construída na França e trazida para o Recife de navio, em
1904 por iniciativa do bispo do Recife D. Luís Raimundo da Silva Brito, a imagem de Nossa
Senhora da Conceição com 5,5 metros de altura, pesando 1806 kg, e que ele também mandou
erguer a capela em estilo gótico que compõe o monumento. A data de sua inauguração tornou-se
feriado municipal e devido à altura e localização do morro, a imagem pode ser vista de diversas
partes da cidade. Devotos e romeiros visitam o local durante todo o ano, mas a maior
concentração se dá por ocasião da festa, mantendo assim, uma tradição centenária.

Essa é apenas uma das histórias vivenciadas no Brasil e em Portugal entre os católicos
praticantes da tradição votiva. Assim como no Morro da Conceição, no Santuário de Fátima, ou
no Santuário de Aparecida do Norte, por centenas de anos, pessoas de diversos lugares e classes
sociais dirigem-se em peregrinação a tais locais com o intuito de pedir e agradecer. Acreditam
que por meio da fé seus pedidos serão atendidos pelo santo de sua devoção, e cumprem um ritual
que vai desde a oração em que se faz o pedido e a promessa ou o voto. Esse pedido, ao ser
atendido transforma-se em milagre, ou graça, e conforme a promessa feita pelo fiel dará origem a
um ex-voto.

A prática da oração, seguida de um pedido que se transformará em graça alcançada dando
origem a um ex-voto, a prática da procissão, da peregrinação e da romaria, por meio das quais os
fiéis pagam as suas promessas e o depósito do ex-voto, como testemunho no local a ele
destinado, é tão antiga que remonta até mesmo a práticas pagãs dos povos politeístas pré-cristãos.
No entanto, focando na prática votiva católica, observamos registros em Portugal, na Ermida de
Nossa Senhora do Monte do Carmo, em Azaruja, de ex-votos do Século XII. Uma matéria da
RTP1, diz estar ali o maior acervo privado de ex-votos de todo a Península Ibérica. A mesma
prática acontecia no Brasil, e registros antigos encontram-se em diversas partes do país, mas
acredita-se que os mais antigos registros estão no Estado de Pernambuco em Igarassu e Jaboatão
dos Guararapes.

1 Rádio e Televisão de Portugal – Empresa estatal portuguesa que abrange a rádio e a televisão públicas.
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Atualmente, podem-se observar registros da prática votiva nas igrejas e salas de milagres
que demonstram que ela não mudou muito com o passar do tempo, mas mudanças são notadas na
apresentação dos ex-votos ou na forma como são depositados e armazenados, ou não. No
Santuário de Fátima e no Morro da Conceição, por exemplo, há uma maior frequência de flores e
objetos de cera, sobretudo réplicas de partes do corpo, que são usados como ex-votos, de modo
que não foram encontrados textos nesses locais.

1.2.O ex-voto

A palavra ex-voto deriva do termo latino ex-voto suscepto e sintetiza uma forma de
agradecimento ao divino ou sobrenatural pela ação benéfica obtida pelo homem por sua
interseção. Segundo Marcena (2011), “são objetos oferecidos às divindades em troca de alguma
graça alcançada”. Para Cascudo (1973, p. 4 apud Leite, 2013:87),

Eles podem assumir a forma de pinturas (imagens), inscrições ou órgãos
de cera, madeira, gesso, etc. [...] que se oferece e se expõe numa capela
em comemoração por um voto ou promessas cumpridas, em memória de
graça obtida, retribuição, agradecimento por qualquer intervenção
miraculosa.

Em trabalho anterior, afirmávamos ser “a constatação dos limites do homem aliada à sua
fé que impulsiona a tradição votiva” (Santana, 2011:02). Nesse sentido, como bem lembra
Nogueira (2006), “O ex-voto começa por operar uma projeção da realidade individual e social na
realidade sobrenatural”. É por meio dos ex-votos, que as promessas feitas ao sobrenatural em
troca da solução para as aflições do homem religioso, são pagas. Há ex-votos depositados em
diversas igrejas e salas de milagres no Brasil e em Portugal o que revela um importante conjunto
dessa expressão na lusofonia. A transposição geográfica da tradição de Portugal para o Brasil, é
um relevante dado histórico do gênero, marcado na relação entre os dois países

Leite (2013) ressalta que o ex-voto será sempre o pagamento de uma promessa, e nunca o
pedido de uma graça, pelo que podemos deduzir que um ex-voto é a etapa final do conjunto da
prática votiva. Importa perceber, aqui, que ex-votos não são feitos apenas de objetos, de
designações semióticas, mas também de textos, de elementos linguísticos. Estes que compõem o
nosso objeto de estudo encontram-se presentes nas legendas que descrevem verbalmente o que
fora registrado nas imagens das tábuas votivas e nas fotografias, nos bilhetes que acompanham as
peças de gesso, de cera, de madeira ou de outros materiais, etc.

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Para fundamentar teoricamente esta pesquisa exploratória, lançamos mão de dois artigos de
Carolyn Miller, a saber: Genre as Social Action (Miller, 1984) e Rhetorical Community: The
Cultural Basis of Genre (Miller, 1994) os quais iremos comentar a seguir.

2.1. Gênero como ação social
A noção de gêneros retóricos encontra-se baseada em três fatores que os definem:

1. Similaridades na audiência;
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2. Similaridades nos modos de pensar;
3. Similaridades nas situações retóricas.

No entanto, Miller vê aí um problema criado pelos retóricos tradicionais que se dedicam
ao estudo dos gêneros. Ela comenta que por meio de tais abordagens (da retórica tradicional e da
crítica retórica) é possível classificar o discurso de várias maneiras, mas se o termo ‘gênero’ deve
significar algo teoricamente ou criticamente útil, não pode se referir apenas a uma categoria ou
um tipo de discurso qualquer. Por essa razão, a autora procura desenvolver uma perspectiva de
gênero apoiada em áreas de conformidade com trabalhos prévios, e conectar tais áreas a materiais
que corroborem a ideia, e que por outro lado, possa dar conta de como o entendimento de um
gênero pode ajudar a explicar o modo como encontramos, interpretamos, reagimos e criamos
textos particulares.

Miller, apoiada na abordagem de Campbell e Jamieson, está de acordo com a posição
desses autores no que diz respeito ao estudo de gêneros, entendendo que a sua importância não
está em permitir a criação de um tipo de taxonomia, mas porque enfatizam alguns aspectos
sociais e históricos da retórica que outras perspectivas não veem. Ela argumenta que uma
definição retórica de gênero não deve estar centrada na substância ou forma, mas na ação para a
qual ele é utilizado. Miller também examina a conexão entre gênero e situação recorrente, e o
modo como um gênero passa a representar uma ação retórica tipificada, além de mostrara como
modelos hierárquicos de comunicação podem ajudar a esclarecer a natureza e estrutura de tal
ação retórica.

Um princípio de classificação para o discurso, deve se basear nas convenções da prática
retórica, incluindo as formas de compreensão do discurso usadas pela audiência e autores. Se
gênero representa ação, deve envolver situação e motivo, pois a ação humana só é interpretada
num contexto de situação e por meio de motivos a ela atribuídos. Assim, Miller, desde uma
perspectiva essencialmente Aristotélica de gênero (fundamentada pela abordagem de Campbell e
Jamieson), observa que situações são recorrentes, pois situações comparáveis ocorrem, dia a dia,
ano a ano, impulsionando respostas recorrentes.

Por isso, discursos de posse em cargos públicos, ou das audiências judiciais obedecem a
formas convencionais, por surgirem em situações com elementos e estruturas similares e porque
os autores respondem a essas situações de maneiras similares tendo aprendido de seus
antecessores o que é apropriado e que efeitos sua ações, provavelmente, terão sobre as outras
pessoas.

Um gênero torna-se, então, um complexo de recursos formais e substanciais que criam um
efeito particular em uma dada situação, sendo assim, um aspecto da ação social. A proposta de
Miller consiste em considerar como uma das formas de classificar o discurso (e não como a
única), aquela em que o termo gênero seja, na retórica, um tipo particular de classificação de
discursos, baseado na prática retórica, e consequentemente aberto e organizado em torno de ações
situadas, ou seja, pragmática ao invés de sintática ou semântica. A autora defende que o
reconhecimento de grupos distintos de gêneros, classificando-os como discurso caseiro a
exemplo da carta de recomendação, manual do usuário, relatório de progresso, ou ainda a elegia,
a apologia, o discurso de posse, e o sermão, não torna o estudo de gêneros algo banal, mas
favorece o tratamento serio da retórica em que estamos imersos e as situações nas quais nos
encontramos.

Para Miller, o que importa para uma teoria retórica de gêneros sobre situação retórica é a
sua recorrência. Recorrência implica na nossa compreensão de uma situação como algo
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comparável, similar, análogo a outras situações. É um fenômeno intersubjetivo, uma ocorrência
social, e não pode ser entendida em termos materialistas. Situações, por sua vez, são constructos
sociais que são resultados não de percepção, mas de definição. Isto porque a ação humana é
guiada por significado e não por causas materiais. No centro da ação está um processo de
interpretação. Antes de agir, temos que interpretar o meio. Nós definimos ou determinamos a
situação. Nossa bagagem de conhecimento é útil apenas enquanto pode ser trazida para lidar com
uma nova experiência. O novo torna-se familiar pelo reconhecimento de similaridades relevantes.
Um novo tipo2 é formado de tipificações já conhecidas quando estas não são adequadas para
determinar uma nova situação. Os tipos são cridos e compartilhados por meio da comunicação, e
por isso eles residem na linguagem.

Por outro lado, o entendimento dos gêneros retóricos tal como Miller tem defendido é
baseado na prática retórica, nas convenções do discurso que a sociedade estabelece como formas
de agir juntos e não se presta a uma taxonomia, a mudança, desenvolvimento e decadência de
gêneros. O número de gêneros correntes na sociedade é indeterminado e depende da
complexidade e da diversidade da sociedade. Os recursos particulares deste entendimento de
gênero são cinco, segundo Miller, mas consideram-se centrais para este trabalho apenas dois:
gênero como uma categoria convencional de discurso baseada em tipificação de ação retórica de
larga-escala; como ação, adquire significado a partir da situação e do contexto social do qual a
situação surgiu, e gênero como um meio retórico para mediar intenções privadas e exigências
sociais que motiva ao conectar o privado com o publico, o singular com o recorrente. Os gêneros
devem servir ao propósito de entender como participar das ações de uma comunidade.

2.2. Comunidade Retórica
Gênero como artefato cultural pode ser compreendido como recorrente e significativo.

Miller observa que em seu artigo anteriormente comentado (Miller, 1984), não havia pensado
cuidadosamente sobre o que quis dizer com artefato cultural. Ela afirma que estava em parte
tentando enfatizar a ideia de que uma noção eficiente de gênero deveria estar fundamentada nas
convenções do discurso tais como a sociedade estabelece como formas de agir juntos, e que
devemos olhar para etno-categorias de discurso ao invés das classificações teoricamente puras
que pareciam controlar a maioria das discussões sobre gêneros naquela época. Estava também
tentando enfatizar a ideia de um entendimento da relação problemática entre ação e  estrutura que
acabou por engajar uma variedade de outras disciplinas.

Miller (1994) propõe conectar algo do seu trabalho sobre comunidade retórica com o
trabalho anterior sobre gênero. Para a autora, o fenômeno cultural-linguístico pode ser arranjado
em uma hierarquia desde o micro-nível da linguagem-natural aos macro-níveis da ‘cultura’ e
‘natureza humana’ localizando o gênero em algum lugar entre eles, conectado a níveis acima e
abaixo por um sistema semiótico de regras constitutivas e reguladoras. Nesse modelo, a ação
social pragmática é construída fora de formas sintáticas e substâncias semânticas. Como padrões
recorrentes de uso da linguagem, os gêneros ajudam a constituir a substância da nossa vida
cultural.

A autora tomou a definição de cultura de Raymond Williams (1976), como uma ‘forma de
vida particular’ de um tempo e lugar, em toda sua complexidade experimentada por um grupo

2 Miller adota aqui o termo tipo tal como empregado por Schutz, cuja abordagem ela julga importante para uma
teoria retórica de gêneros, pois mostra a importância da classificação da ação humana.
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que se compreende como um grupo identificável. Com exemplo da relação gênero e cultura, ela
toma a antiga sociedade ateniense. A polis ateniense possuía um conjunto de gêneros que
consistia, pelo menos nos discursos deliberativo, forense e epidítico. Indubitavelmente, a Atenas
antiga tinha muitas outras situações recorrentes nas quais o discurso era usado. Na educação, nas
transações comerciais, nas relações diplomáticas e nos rituais religiosos, e a restrição tradicional
a esses três gêneros de discurso nos diz muito mais sobre Aristóteles do que sobre Atenas.

Outro exemplo é o estudo de Bazerman (1988) sobre os artigos científicos e como eles
mudaram nos últimos 300 anos. Sua função na iniciativa científica, ou forma de vida,
desenvolveu, como as características de seus modos de representação, e sua apresentação. Não é
exatamente o mesmo gênero que já foi um dia. O gênero e a forma de vida científica
desenvolveram junto com as mudanças na cultura ocidental.  Definir um gênero como artefato
cultural é um convite a vê-lo como um antropólogo vê um artefato material de uma civilização
antiga, como um produto que tem funções particulares, que se enquadra num sistema de funções
e outros artefatos. O que sabemos sobre a antiga civilização grega, aprendemos com os padrões
recorrentes na poesia, na escultura, na arquitetura e também no discurso.

Desse modo, segundo Miller, parece que podemos caracterizar uma cultura pelo seu
conjunto de gêneros. O conjunto de gêneros representa um sistema de ações e interações que tem
locações e funções sociais específicas, assim como valor ou função repetida ou recorrente. Em
sua representação de uma intervenção no espaço-tempo, o gênero torna-se um determinante do
Kairós retórico (um meio pelo qual definimos uma situação no espaço-tempo e entendemos a
oportunidade que abraça).

Entre muitos termos usados para nomear uma coletividade, comunidade é o que tem se
tornado importante para uma variedade de disciplinas sociais – na literatura, nos estudos
linguísticos, na teoria política, e na sociologia. Miller discute o que é necessário para fazer uma
comunidade especificamente retórica, distinta de uma comunidade de fala, de uma comunidade
política, e de uma comunidade discursiva. Desse modo, a autora propõe uma comunidade retórica
que deve ser entendida como uma entidade virtual, ao invés de material ou demográfica. É antes
uma projeção discursiva, um constructo retórico. Uma comunidade retórica inclui o ‘outro’ e é o
lugar onde as forças centrífugas e centrípetas do discurso, em termos bakhtinianos, se encontram.
O gênero é então um dos recursos que mantem uma dada comunidade retórica íntegra, apesar de
seu caráter virtual.

3. METODOLOGIA
A fim de verificar a ocorrência de ex-votos em diferentes lugares e épocas, considerando

o espaço da lusofonia compreendido entre Portugal e Brasil, visitamos alguns locais de
peregrinação. Em Portugal, o Santuário de Fátima, em Ourém e a Ermida de Nossa Senhora do
Monte do Carmo em Azaruja, no Alentejo. No Brasil O Horto do Padre Cícero em Juazeiro do
Norte, Ceará, e o Morro da Conceição no Recife.

As visitas foram realizadas entre os anos de 2009 e 2012, sendo a primeira delas ao
Santuário de Fátima. Naquele local, observamos que a maioria das promessas são pagas
simbolicamente, quando o fiel acende uma, ou mais velas. O tamanho das velas vai desde as
menores, com 20 a 30 centímetros de comprimento, às velas maiores que costumam ser feitas na
medida da altura do fiel que paga sua promessa, representando ele próprio. Foram duas visitas ao
Santuário de Fátima: uma em outubro de 2009 e outra em junho de 2011. Alguns devotos
também pagam suas promessas no Santuário de Fátima percorrendo de joelhos o trajeto que vai
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desde a frente da basílica nova até a frente da basílica antiga, parando na capela da aparição para
fazerem suas orações. Também em junho de 2011, visitamos a Ermida de Nossa Senhora do
Monte do Carmo, em cuja capela pode estar a maior coleção privada de ex-votos da Península
Ibérica. As peregrinações àquele local cessaram há algum tempo, mas a capela segue como um
museu dos ex-votos depositados ali desde o século XII até a primeira metade do Século XX.

Em visita ao Morro da Conceição, encontramos uma intensa participação tanto dos
moradores do local quanto dos peregrinos, na realização da prática votiva. Voluntários se
revezam em diversas atividades como a de recolher resíduos de velas queimadas, venda de peças
de cera que são usadas como ex-votos e na organização do espaço de um modo geral.

O Horto do Padre Cícero foi visitado em junho de 2012. Fiéis de todas as partes do
Nordeste do Brasil, e por que não dizer, de diversas partes do país, fazem romarias ou visitam
individualmente aquele local, por eles considerado sagrado, para pedir e agradecer, e depositar ali
milhares de ex-votos que dividem-se entre uma área do horto e o museu Casa dos Milagres de
Padre Cícero. Apesar de não ser um santo canonizado pelo Vaticano, ao Padre Cicero Romão
Batista, que foi o vigário daquela região e fundou a cidade do Juazeiro do Norte, é atribuído um
milagre ainda em vida. Os populares do Juazeiro e cidades vizinhas encarregaram-se de propagar
a fé no “santo”, que passou a ser conhecido no Brasil inteiro, pelos relatos de milagres, e através
de artistas populares como Luiz Gonzaga, que ajudou a divulgar a fé no “padim”, como é
chamado pelos fiéis.

4.ANÁLISE
Partiremos da descrição da prática votiva nos locais de peregrinação visitados e dos ex-

votos fotografados, para então relacioná-los com o aporte teórico, em busca das respostas às
questões levantadas: a prática votiva sofreu alguma modificação ao longo do tempo? Que
aspectos particulares podem dar aos ex-votos o status de gênero como ação social?

4.1. O Santuário de Fátima
Localizado na Cidade de Fátima, no Concelho de Ourém, em Portugal (região do Vale do

Tejo), o santuário foi construído em honra de Nossa Senhora, depois da série de aparições a três
crianças pastoras da região. A primeira aparição teria acontecido em 13 de maio de 1917 e teriam
seguido acontecendo todo dia 13 de cada mês até o dia 13 de outubro. Segundo informações no
website do Santuário de Fátima, cerca de 70.000 pessoas estiveram presentes ao local na data da
última aparição, quando Nossa Senhora teria pedido que construíssem ali uma capela. Milagres
teriam acontecido naquele dia diante dos fiéis que lá estavam, tendo sido testemunhado por todos.
Estes são os fundamentos da fé dos romeiros que visitam o santuário para orar e pagar suas
promessas, agradecer pelas graças recebidas.

Católicos e turistas de diversas partes do mundo visitam o santuário o ano inteiro, e
romeiros de Portugal fazem longas caminhadas para participar dos eventos que acontecem
diariamente. Um evento interessante que observamos é a procissão das velas. Os fiéis percorrem
o santuário portando velas acesas e cantado hinos de louvor demonstrando a sua fé. A procissão
das velas pode ser uma etapa da prática votiva, uma vez que ali estão os devotos que pedem as
graças, fazem seus votos, e também agradecem. Algumas pessoas disseram estar na procissão
para agradecer por uma graça alcançada, outras para pedir.

Há no santuário um lugar para cada tipo de ex-voto. Há uma área que fica por trás da
Capelinha das Aparições, destinado ao depósito de ex-votos em forma de flores. Muitos
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ramalhetes de flores são depositados ali e recolhidos pelos voluntários todos os dias. A finalidade
das flores: pagamento de promessas. Não observamos junto com elas a presença de material
escrito na ocasião das visitas, com exceção de um pequeno bilhete, que não era exatamente um
ex-voto,mas um pedido que dizia: “Nossa S de Fátima, coide da minha filha Nina Bjork Costa.
Holand”. Os ex-votos em Fátima estão em locais separados pelo tipo, e há placas de sinalização
para os fiéis mostrando onde devem se dirigir de acordo com a modalidade de ex-voto que
intencione depositar ali. Há ex-votos em dinheiro. Há pessoas que transformam seu
agradecimento em doações para a igreja. Outros em peças de cera, e outros ainda apenas em velas
acesas. Algumas pessoas, como já comentamos, preferem percorrer o santuário de joelhos, sem
necessariamente depositarem uma forma física de ex-voto. As imagens abaixo ilustram a prática
votiva no Santuário de Fátima.

Imagem 1 -Bilhete depositado no local das flores Imagem 2- sinalização Imagem 3 -Ex-votos de cera

Imagem 4 - Sinalização Imagem 5- Ex-votos flores Imagem 6- Ex-votos ofertas em dinheiro

4.2. Ermida de Nossa Senhora do Carmo
Foi erguido por monges da Ordem do Monte Carmelo, naquele local, um oratório que

deu origem à Ermida, construída em 1757, a qual foi um importante centro de peregrinação e
hoje dá lugar a um elegante hotel rural no lugar onde ficavam as casas de peregrinos, mantendo a
antiga capela de Nossa Senhora do Monte do Carmo, que abriga uma coleção de mais 2000 ex-
votos sendo a maioria dos Séculos XIII e XIX. Conta a tradição que uma mulher que encontrava-
se doente, ao chegar ao antigo oratório e ver a imagem de Nossa Senhora do Carmo, pediu sua
interseção para curar seu problema de saúde, tendo saído de lá já sentindo-se muito melhor, e
estava curada dentro de poucos dias. Essa mulher teria divulgado o milagre, fazendo com que
outras pessoas passassem a se dirigir ao local em busca de solução para seus problemas, e mais
tarde, para agradecer as graças alcançadas.

Atualmente, entre os ex-votos encontrados na Capela da Ermida de Nossa Senhora do
Carmo estão os quadros ou tábuas votivas em madeira, tela ou folha de flandres, além de
fotografias, peças de maderia e cera, e até tranças de cabelo feminino, representando um
sacrifício. As paredes da capela estão totalmente revestidas de tábuas votivas do topo ao chão.
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Imagem 7 -Ex-voto do Século XIX Imagem 8 - Ex-voto mais antigo da Ermida

Imagens 9 e 10 - Paredes da Capela revestidas de ex-votos

4.3. Horto do Padre Cícero
O turismo na cidade do Juazeiro do Norte vive em função de sua religiosidade. A

cidade, com uma área de 248 km² e população de quase 300 mil habitantes, foi fundada, como já
dissemos antes, pelo Pe. Cícero Romão Batista que lá viveu até o ano de 1934, quando faleceu.
Quando o sacerdote chegou em abril de 1872, Juazeiro era apenas um arraial com algumas
poucas casas de tijolos e uma rústica capela, pertencente à cidade do Crato.

No ano de 1889, conta-se que em missa celebrada por ele, a hóstia entregue à beata Maria
de Araújo em comunhão transformou-se em sangue ao tocar-lhe a boca. Esse ‘milagre’, segundo
relatos, repetiu-se por dois anos consecutivos, o que ajudou a disseminar a fama de milagreiro do
Pe. Cícero. O Horto está localizado em um importante geosítio onde se encontram as rochas mais
antigas da região do Cariri cearense, originadas no interior da terra há aproximadamente 650
milhões de anos. Mas é a devoção ao Padre Cícero que atrai 2,5 milhões de pessoas por ano,
vindas de todas as partes do Brasil, sobretudo do Nordeste. O monumento em sua homenagem foi
inaugurado em 1º de novembro de 1969, no alto da Serra do Catolé. A estátua no alto do
monumento tem 27 metros de altura.

Diz a página oficial da cidade na internet que Juazeiro do Norte tem na figura do Padre
Cícero Romão Batista um marco na construção da religiosidade, da cultura do seu povo e
acontecimentos políticos do Cariri. Juazeiro é considerado um dos maiores centros de
religiosidade popular da América Latina, atraindo 1,5 milhão de fiéis por ano os quais vêm
reverenciar Nossa Senhora das Dores e Padre Cícero que introduziu uma política de fé, amor e
trabalho, tornando-se um mito para o povo nordestino. A história do município se confunde com
a história do Padre Cícero e da devoção a ele.

Há no monumento uma área reservada à exposição de ex-votos os mais diversos, sendo a
maioria peças de madeira que reproduzem partes do corpo, mas também em grande quantidade há
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fotografias, vestidos de noiva, roupas de criança, mechas de cabelo, trabalhos de conclusão de
curso, cópias de diplomas, fardamentos militares, e o interessante é que na maioria desses ex-
votos há algo escrito, a presença de um texto explicativo onde se encontram referências de data,
local e nome ou as iniciais dos devotos.

Imagem 11 – Ex-votos no museu do Pe. Cícero       Imagem 12 – texto na cabeça de madeira     Imagem 13 – Textos nos corações de madeira

4.4. Morro da Conceição
Ao contrário dos outros centros de peregrinação, o Morro da Conceição é um bairro

residencial da zona norte da cidade do Recife, e as romarias acontecem apenas no período da
festa da padroeira que vai de 27 de novembro a 08 de dezembro todos os anos. ‘Subir o morro’ é
a expressão que sintetiza a ação de subir as ladeiras do Morro da Conceição para render graças e
pagar promessas. No entanto, ao chegar àquele local, não encontramos nenhuma sala de milagres
ou outro espaço destinado a preservação dos ex-votos, de modo que o pagamento das promessas
ali, se dá prioritariamente pelo sacrifício. É comum encontrar pessoas subindo as ladeiras do
morro de joelhos, sem nenhuma proteção, aliás, com o propósito mesmo de ferir-se, autoflagelar-
se, e há ainda os que sobem o morro deitados, nadando na areia ou no asfalto. Alguns encontram
uma forma diferente de subir o morro, sem ter que se sacrificarem tanto, como descalços ou
andando de costas.

Velas são acendidas aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição para agradecer,
assim como peças de cera representando partes do corpo humano, que são vendidas ao lado da
igreja, mas a rotatividade dos ex-votos acontecem quando os voluntários os recolhem e
devolvem-nos para serem revendidos. Foi assim a dinâmica descrita por uma das voluntárias que
justificou a ação pela falta de um local para guardá-los. Os mesmos ex-votos vendidos ao lado da
igreja, após serem depositados aos pés da santa, são recolhidos e voltam a ser vendidos a outros
fiéis. A renda da venda dos ex-votos é revertida em favor da igreja.

É comum ainda o pagamento de promessas com a doação de esmolas, o que torna comum
uma grande concentração de mendigos ao longo de todo o acesso ao morro. Devotos distribuem
moedas e alimentos com esses pedintes como prova de sua gratidão pelas graças alcançadas pela
interseção de Nossa Senhora.

4.5.Discussão
A partir das descrições acima, podemos relacionar a prática votiva tal como ocorre nos

quatro sítios visitados a situações recorrentes. De fato, a prática votiva é uma ação recorrente,
pois é comparável. Seja em Portugal ou no Brasil, em Fátima ou no Morro da Conceição, em
cada situação descrita o motivo para reunir as pessoas naqueles determinados locais é sempre o
mesmo: a fé. A busca de solução para seus problemas de saúde, financeiros, ou de qualquer outra
natureza, por meio da intervenção sobrenatural do seu santo de devoção, ou o agradecimento e
testemunho da graça obtida.
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Pode-se dizer que há uma comunidade retórica que abrange os fiéis católicos falantes da
língua portuguesa, que compreendem a prática votiva a partir de experiências análogas e a
importância do discurso nesse processo, estabelecida pelas suas convenções definidas como
formas de agir juntos. Em uma das entradas do Santuário de Fátima, há uma placa que diz em
seis línguas (português, espanhol, francês, italiano, inglês e alemão): “Fátima é um lugar de
adoração. Entre como peregrino!” Esta frase funciona como uma regra social e uma convenção
retórica, e a forma de agir junto determina como um peregrino deve-se comportar em um lugar de
adoração. Isso está introjetado na consciência da comunidade retórica que vivencia a prática
votiva tal como é, e o que faz dela uma situação recorrente.

Por outro lado, uma vez que um gênero funciona também como um recurso para manter a
integridade de uma comunidade retórica, apesar de seu caráter virtual, e isso por que uma
comunidade retórica não está circunscrita a uma localidade geográfica ou a índices demográficos,
no caso da prática votiva, poderíamos determinar vários gêneros que ocorrem nessa situação, mas
o ex-voto  é o mais importante, pois sintetiza o motivo para a existência de tal ação recorrente.

A prática votiva sofreu alguma modificação ao longo do tempo? Sim. No Século XVIII,
os fiéis encomendavam a artistas locais anônimos, os quadros que relatavam a história dos seus
milagres. Nas imagens 7 e 8, temos dois ex-votos sendo um de meados do Séxulo XVIII e outro
do Século XIX. Neles podemos observar a participação do artista que pintava os ex-votos naquela
época. Observamos também que havia um estilo definido, um padrão recorrente que consistia na
imagem composta de três elementos principais: a situação que envolve o milagre com o devoto e
sua família, e no canto superior direito do quadro, a imagem do santo milagreiro. Logo abaixo,
uma faixa no canto inferior do quadro resume em palavras o fato relatado, indicando a data e às
vezes o local onde ocorreu o milagre.

Esse padrão recorrente de ex-voto é observado nos ex-votos de até a primeira década do
Século XX, tanto em Portugal, como no Brasil. Mais tarde, na segunda ou terceira década do
Século passado, a exemplo dos encontrados em Juazeiro do Norte, os ex-votos em forma de
quadro começam a desaparecer, dando lugar aos de madeira, de cera e outros materiais. Na
segunda metade do Século XX começam a aparecer os ex-votos em fotografias, porém nas
diferentes épocas, a escrita como complemento do ex-voto, não deixou de existir. Nas imagens 12
e 13, percebe-se que mesmo o ex-voto sendo entalhado em madeira, não deixa de conter textos
que identificam dados importantes para o devoto, quais sejam data, local ou o próprio nome, algo
para identificar o seu ex-voto dentre tantos outros.

A prática votiva sofreu modificações ao longo do tempo, como se pode observar em
Fátima e no Morro da Conceição, onde não foram encontrados locais de exposição de ex-votos
antigos. Nesses dois locais de peregrinação, o ex-voto tornou-se algo mais simbólico,
representado por uma longa caminhada, ou um sacrifício maior ou menor como andar de joelhos
deixando ou não que os joelhos sejam feridos. Em lugar dos quadros votivos, ou das réplicas de
madeira, as velas acesas, as flores depositadas e as réplicas de cera passaram a ser mais comuns.
Entretanto, é a recorrência do conjunto da prática que a mantém viva e as mudanças não são tão
essenciais que possam ameaçar a noção de comunidade retórica.

Que aspectos particulares podem dar aos ex-votos o status de gênero como ação social?
Se os gêneros como padrões recorrentes de uso da linguagem, ajudam a constituir a substância da
nossa vida cultural, além de ajudar a explicar o modo como encontramos, interpretamos,
reagimos e criamos textos particulares, esses são os aspectos que lhes dão status de ação social.
Pois os gêneros, aqui, os ex-votos, representam uma ação retórica (a prática votiva) tipificada.
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Gêneros criam um efeito particular em uma dada situação. Então o efeito que o ex-voto pretende
provocar é o de testemunhar a fé dos devotos e os ‘milagres’ ocorridos. Para tanto, é comum
desde os ex-votos mais antigos, ocorrerem determinadas características formais e substanciais
tais como iniciar pela frase “milagre que fez” seguido do nome do santo milagreiro, a data e
identificação do devoto, além do relato do problema que fora solucionado. “Milagre que fez” ou
“uma graça alcançada” têm o mesmo propósito: testemunho de fé. Trazem à tona o motivo e a
situação, sendo assim, o gênero ex-voto é um aspecto da ação social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Examinar gêneros numa perspectiva da Nova Retórica é abrir mão da simples

identificação de elementos sintáticos e semânticos que compõem o texto e debruçar-se, não sobre
o texto sozinho, mas sobre um texto situado social e historicamente. É perceber a prática social
que dá origem àquele gênero como uma ação retórica recorrente, e entender o constructo retórico
elaborado pelos praticantes de determinada ação recorrente como uma comunidade retórica.

Os gêneros devem servir ao propósito de entender como participar das ações retóricas de
uma comunidade, e assim sendo, devem integrar a ação social. No caso dos ex-votos, eles
integram uma prática retórica identificada na prática votiva, que como uma ação sociorretórica
recorrente, segue determinados padrões de orientação que se mantém mais ou menos inalterado
durante por três séculos.

Os ex-votos não são compostos apenas de objetos, mas também de textos que assumem
um papel importante para suprir a necessidade de uma comunicação verbal. Em grande parte dos
casos, o devoto não se satisfaz com a simples imagem que lembra o motivo pelo qual fez a
promessa. É necessário se fazer singular dentro do conjunto muitas vezes de ex-votos iguais, e
então surgem os textos que acompanham a imagem, trazendo a identificação do devoto ou uma
explicação do milagre, para que o seu testemunho seja completo.

Embora ex-votos sejam diferentes uns dos outros, seguem um padrão recorrente que
permite identificá-los como gêneros. Trazem informações que ajudam a recompor uma dada
cultura através do tempo-espaço e organizam o modo de ser da prática votiva. Portanto, o estudo
dos gêneros favorece o tratamento sério da retórica em que estamos imersos e das situações nas
quais nos encontramos.
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