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Intenciona-se desenvolver um olhar mais crítico e curioso, no âmbito da 

cultura, da vida e da alteridade, sobre os ex-votos utilizados pelos promesseiros no 

traslado do Círio de Nazaré, em Belém, no estado do Pará, em virtude de apresentar, 

na sua composição, um universo subjetivo vasto e profundo, que abrange o 

promesseiro que carrega o objeto e o “objeto que carrega o promesseiro”. Partimos do 

pressuposto de que objeto e sujeito se imiscuem, entrelaçam-se, na formação de um só 

processo, dando forma e conteúdo ao “objeto estético”, naturalmente artístico. Os ex-

votos, assim, a princípio, tal qual se manifestam no Círio de Nazaré, não são só o 

artefato carregado pelo promesseiro, mas sim o conjunto promesseiro e artefato, 

considerando-se, inclusive, a própria forma de o promesseiro carregar o objeto, de 

maneira suspensa, como “em reverência” à Virgem. A “junção” desses dois elementos 

– promesseiro e objeto carregado de forma suspensa – no contexto do Círio, 

constituem um movimento performático, prenhe de intenções subjetivas, que nascem 

de envolvimentos do sujeito no meio social, motivados por estratégias ideológicas. A 

seguir, ex-voto motivado por promessa para se conseguir a graça da saúde dos 

pulmões de um membro da família.  

 

Figura 01- Ex-voto em forma de pulmão no Círio de Nazaré 
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A origem cristã do ex-voto data do século IV, a partir da absorção de antigas 

práticas pagãs (SOUZA, 1999),  adaptadas para outra experimentação religiosa 

(NEVES, 2009). No século XVII, a prática atingiu a orla norte do Mediterrâneo. No 

XVIII e no XIX, chegou ao interior da Europa, onde a tábua votiva foi predominante,
 
e 

América, até regredir no XX (NEVES, 2009). Na Idade Média, o ex-voto era prioridade 

dos nobres, que encomendavam geralmente pinturas a artistas conhecidos, mas, logo 

após o séc. XVI, popularizou-se. Eram geralmente tábuas padronizadas e feitas por 

profissionais que, em uma época de elevado analfabetismo, apresentavam imagens 

sobre a família, aventuras individuais etc. possíveis de serem “lidas” pelo povo. 

Entretanto, a partir do séc. XIX, começaram a ser vistos com desconfiança pela Igreja, 

por isso foram queimados, destruídos ou abandonados (SCARANO, 2009). 

Interessante chamar atenção para o fato de que Belém também não é o único 

lugar, no Brasil, em que há ex-votos em manifestações culturais/religiosas. Eles 

passaram a ser utilizados desde o século XVIII, especialmente em Minas Gerais 

(NEVES, 2009; SOUZA, 1999). O modernista Olavo Bilac pronunciou-se a respeito 

dos ex-votos como "quadros adoráveis de ingenuidade" (NEVES, 2009). Em 

Congonhas, há uma sala própria para serem armazenados os ex-votos, expressos em 

forma de pequenas tábuas que representam a doença e a graça alcançada. Os temas mais 

comuns, além das doenças, são os desafios cotidianos de diversos segmentos sociais 

(CAMPOS, 2006). 

Em Belém, entretanto, os ex-votos, ganham uma característica peculiar, 

associada à composição do objeto estético. Por um lado, os ex-votos não são somente de 

cera, feitos industrialmente, em formas (tipo de ex-voto que não interessa aos propósitos 

desse projeto); em segundo, não são carregados de “qualquer forma”, ou mesmo de 

formas diferenciadas, sem uma “marca de estilo”. No Círio de Nazaré, produz-se um 

objeto – encomendado a um artesão ou feito pelo próprio promesseiro – de acordo com 

a intenção daquele que recebeu (ou pediu) a graça. Esses, para essa produção, utilizam 

os materiais mais diversificados, muitos deles característicos da região Norte, como o 

miriti. A casa, por exemplo, é produzida em um universo de cores e formas 

inimagináveis. Cada um desses elementos – cor, forma, material etc. – carrega uma 

intenção, nasce de um propósito interligado ao “discurso”, ao contexto sócio-histórico e 

à história de vida do sujeito. Em todo esse diálogo constitutivo, a produção do objeto 



também se interliga com o “outro”, com o fato de ser “apresentado”, em um dia 

específico, em um local peculiar, à Virgem de Nazaré e ao outro. 

Pode-se dizer, assim, que o ex-voto, no Círio de Nazaré, em Belém, da forma 

como é produzido e realizado, é um “processo”. Retém, em seu bojo, história, estilo, 

escolha. É arte com forte apelo à memória, que traduz identidades. 

Sobre identidades, há um aspecto idiossincrático do Círio de Nazaré, que reside 

no fato de pessoas das mais variadas partes do Pará e do Brasil chegarem à cidade para 

participarem do evento. Belém funciona como uma espécie de sede, onde povos de 

outros lugares do estado se estabelecem para formar um grande coletivo multicultural. 

As idiossincrasias de cada um desses povos são evidenciadas ao mesmo tempo em que 

se aglutinam umas as outras. Os ex-votos possuem essa “qualidade”: são produtos ao 

mesmo tempo expressivos (particulares) e coletivos, resultados de uma forma de 

significar entendida por uma comunidade semiótica mais ampla. Enquanto objeto 

estético também se veem envolvidos em semelhante processo de criação: carregam 

particularidades do sujeito, ao mesmo tempo em que traduzem uma dor ou uma alegria 

universal. 

 Nesse campo da contextualização dos ex-votos, cabe expor alguns aspectos do 

evento Círio de Nazaré. A  palavra Círio, de início, designa uma grande vela pascal e 

que, tanto em Portugal como no Pará, "designa romaria ou procissão em que avultam – 

como promessas ou ex-votos – velas, cabeças, pés, mãos, animais, barcos e outros 

objetos feitos de cera" (DUBOIS, 1953, p. 49). Ou seja, em sua “constituição”, ou 

estrutura fundante, sob certa perspectiva, o Círio é um ex-voto.  

 Tratando brevemente das origens do evento, é importante lembrar que foram os 

jesuítas, no século XVII, que divulgaram e alimentaram a devoção a Nossa Senhora da 

Nazaré, centro, objetivo maior do Círio. O culto teve início com a povoação da cidade 

de Vigia. A tradição mais conhecida trata do mito do Plácido,  um caboclo descendente 

de portugueses, que encontrou, no igarapé Murutucu (atualmente correspondente aos 

fundos da Basílica) uma pequena estátua de Nossa Senhora de Nazaré. Limpou-a a 

deixou-a em sua casa, onde lhe improvisou um altar. Inexplicavelmente, essa imagem 

teria sumido desse altar e voltado a aparecer no mesmo lugar em que foi achada. Fato 

que, repetido várias vezes, foi interpretado como um milagre. Plácido, então, com seus 

próprios recursos, resolveu construir uma pequena ermida no local em sinal de devoção. 



Várias pessoas também começaram a frequentar a capela, a fazer pedidos e a receber 

graças, o que atraiu a atenção do então governador da Capitania, Francisco da Silva 

Coutinho, que determinou a remoção da imagem para a Capela do Palácio da Cidade, 

em Belém. Após a remoção e estabelecimento da imagem no novo local, ela volta a 

desaparecer e a aparecer de novo na pequena capela que Plácido construiu. A devoção, 

assim, ganhou força popular e caráter oficial. Foi decretado que se construísse uma 

grande e suntuosa igreja no local em que a imagem insistia em aparecer: a atual Basílica 

de Nossa Senhora de Nazaré. 

 Cabe destacar que o mito relacionado à imagem da Santa põe em destaque 

aspectos que elucidam o culto à Virgem de Nazaré. Alguns deles: o “tipo de pessoa” 

que encontra a imagem (pessoa simples, pobre, caboclo, pescador, fato comum ao 

aparecimento milagroso de santos, como no caso das Virgens de Guadalupe, Fátima e 

Aparecida); a Santa e o lugar; a apropriação “oficial” e a popularização da devoção; o 

poder milagroso da Santa, cada vez mais forte no correr dos anos etc. (GALVÃO, 1955; 

MAUÉS, 1995). Assim, na origem do evento Círio, encontra-se a inferência de que os 

pobres, piedosos, desprovidos de bens materiais e ricos em espiritualidade, são os que 

dispõem do poder de serem “pontes de acesso entre os santos e os humanos”. A 

devoção à Virgem de Nazaré ratifica essa perspectiva, que eleva o “culto popular” 

nascido no meio do povo. Com a “atualização do mito”, feita a cada ano, faz-se 

conjuntamente, reverência ao sagrado, ao milagre, associado ao despojamento de bens 

materiais e à valorização da espiritualidade pela força da fé. 

 A procissão, de una se multiplicou, e com isso o tempo destinado ao evento 

também foi expandido. Atualmente, o Círio é “realizado” durante quinze dias (quadra 

Nazarena) e, ao lado dessa “romaria central”, que tem origem no mito, são realizadas 

várias outras, com características bem peculiares. Há o Traslado de Nossa Senhora, 

evento que marca o percurso da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, da Basílica de 

Nazaré, pelas ruas da cidade, até a igreja matriz, na cidade de Ananindeua; a Romaria 

Rodoviária; a Romaria Fluvial; a Moto-Romaria. Essa procissão de motos se estende 

pelas ruas de Belém até o Colégio Gentil Bittencourt, de onde, à noite, uma outra 

romaria é iniciada: a Trasladação. A peculiaridade dessa procissão é ser um evento 

noturno, à luz de velas. Simbolicamente, visa relembrar a lenda do descobrimento da 

imagem. A Berlinda – carro onde é levada a imagem de Nossa Senhora – é levada da 



Basílica à Catedral da Sé. Após a Trasladação, finalmente, acontece o Círio, evento 

sobre o qual esse projeto incide, uma vez que nele os ex-votos se realizam. Essa 

procissão envolve uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas em um 

cortejo que já chegou a durar nove horas. Na atualidade, percorrendo cerca de cinco 

quilômetros entre a Catedral Metropolitana e a Basílica de Nazaré, tem duração 

aproximada de cinco horas, contando com a organização criteriosamente mantida para o 

evento. Ainda há, quinze dias após o Círio, finalizando as romarias, o chamado Recírio,  

procissão que inicia após uma missa campal, realizada na Praça Santuário às 6 horas. Às 

7 horas, a imagem da Virgem de Nazaré é conduzida num percurso de 250 metros, em 

direção à Capela do Colégio Gentil Bittencourt. Nesse dia é feriado na cidade de Belém. 

É o dia da “despedida do Círio”. 

Com isso, caminha-se na “trilha dos ex-votos”, processo em que “o promesseiro 

carrega o objeto e o objeto carrega o promesseiro”. Essa trilha, com isso, diz respeito a 

um caminho entre a vida do promesseiro (inserido em uma comunidade semiótica mais 

ampla, da qual “pertence”) e o “momento de exposição” do objeto estético, no traslado 

do Círio. 

Tendo como uma das linhas de pesquisa a alteridade no processo de construção 

do sentido do mito, pode-se dizer que o processo ex-votos é todo ele envolvido em uma 

atmosfera mística que relaciona conteúdos e emoções valoradas socialmente de maneira 

muito intensa, provenientes de sentimentos como amor ao outro (alteridade), 

vulnerabilidade humana, sofrimento como merecimento etc. Toda essa miscelânea de 

emoções, no processo de desenvolvimento da procissão, emerge e produz como 

resultado a “extraposição” do sujeito, o seu afastamento de si mesmo em relação ao 

objeto. O que não passaria de uma visão, transforma-se em um olhar - “olhar estético” - 

no qual o sujeito não é mais um participante do evento, um observador dos ex-votos, 

por exemplo, mas um co-autor desses. O Círio, em um nível macro, que contextualiza 

os ex-votos, é, assim, um evento provocador de criatividade, viabilizador da arte, evento 

de alteridade por excelência.  

Campbell (1990,  p. 63-64) chama a atenção para o fato de que 

 

O campo simbólico se baseia nas experiências das pessoas de cada 

comunidade, num dado tempo e espaço. Os mitos estão tão intimamente 

ligados à cultura, a tempo e espaço, que, a menos que os mitos e as metáforas 

se mantenham vivos, por uma constante recriação através das artes, a vida 



simplesmente os abandona. (...) Uma metáfora sugere potência, aquilo que é 

potencial... A metáfora é a máscara de Deus, através da qual a eternidade pode 

ser vivenciada. 

 

O Círio nada mais é do que o evento em que são os rituais, sendo que “O ritual é 

o cumprimento de um mito. Ao participar de um ritual, você participa de um mito.” 

(CAMPBELL, p. 87). O acompanhamento da procissão, carregando o objeto em 

agradecimento (ou como pedido) à Virgem de Nazaré é um ritual. Interessante notar o 

tanto de alteridade que se encontra nesse processo. A partir de entrevistas com os 

promesseiros, todos eles, ao tratarem da graça alcançada/do pedido feito, sempre falam 

“em nome do outro”, ou ainda, sempre “envolvem o outro em suas próprias vidas” com 

se fossem eles próprios. Pede-se, assim, pelo pai que está com doença séria; pelos filhos 

que precisam de uma casa; pelos filhos que precisam de tantas coisas... Ao falar do 

outro, eles se emocionam.  

Alguns detalhes da Virgem, assim como do evento, globalmente falando, 

incorporam uma representação simbólica que se reconfigura com o passar do tempo. O 

manto da Santa, por exemplo, transformou-se em um “triângulo” que, mesmo sem cor, 

nem preenchimento, só com a forma, não significa mais um manto, mas “proteção”, 

“bênção”, quebra de vulnerabilidade. A corda, por sua vez, não é mais corda de puxar 

carroça, mas “entrelaçamento com o divino”, “conexão profunda, efetivada pela dor”, a 

“cruz”. Pode-se dizer que, semioticamente, a corda carrega o sentido da cruz de Cristo, 

talvez o elo material que mais encarna a “mistura” do homem com Deus. 

A corda, no Círio, é polêmica, porque envolve o sofrimento, proveniente de uma 

concepção religiosa cristã.  

       

Figura 02- Promesseiros na corda do Círio de Nazaré. 

 



Geralmente, no âmbito das religiões, a partir da morte de Cristo – morte 

violenta, com muita dor e sangue relativos ao corpo, à matéria – entendeu-se (e 

divulgou-se com muito sucesso) que o sofrimento corpóreo do humano é necessário ao 

merecimento de seus anseios. Endente-se que havia outras possibilidades de 

entendimento, de representação, uma delas é a de que o sofrimento de Cristo fora em 

virtude do preconceito, egoísmo e da falta de piedade do homem, não uma forma de 

merecimento, como se Deus se alegrasse, se orgulhasse, com a dor dos filhos. Caso o 

homem tivesse mantido a representação da morte, atrelada ao egoísmo humano – e não 

ao sofrimento – poderíamos ter uma sociedade mais altruísta na atualidade. A 

autopenitência poderia ter dado lugar à alteridade e, consequentemente, ao cuidado/à 

preocupação para com o Outro. A polêmica se instaura quando se reflete e não se 

percebe coerência em um Deus de bondade se extasiar com o sangue derramado e os 

gemidos de dor dos filhos. Interessante esse outro processo que se dá no Círio, no 

campo da carnavalização. Democratiza-se pela dor.  

As classes sociais parecem se fundir em uma grande classe social, no dia do 

Círio, quando o fundamento de uma classe não é mais econômico, mas de outra ordem. 

O rico vai ao cortejo descalço, entra na Corda, espremendo-se com os pobres, trocando 

suores e dores. Se mantivermos um olhar mais atento, poderemos notar resquícios das 

classes bem divididas: o ex-voto casa, por exemplo, só é carregado pelos pobres, que 

pediram ou conseguiram a graça de ter a casa própria. Os demais, principalmente o ex-

voto cruz, uniformizam as classes pelo sofrimento em busca da saúde. Há, na verdade, 

um sentimento geral, contínuo, de que os seres humanos que participam do Círio são 

seres vulneráveis, que podem ser acometidos pelas mais variadas doenças; podem sofrer 

pela rejeição, pelo ódio, pela aparência física etc. No lugar em que o foco é doença, 

morte, saudade, saúde, não há lugar para questões puramente materiais. É assim que no 

Círio os assuntos espirituais, estéticos, sobrepõem-se aos econômicos. Talvez seja o 

único dia do ano, em um país capitalista, no qual milhões de pessoas, juntas, conseguem 

colocar à parte os assuntos fundamentalmente econômicos, num enorme e contundente 

processo “carnavalizante”, no qual há a subversão dos valores de classes. Os efeitos 

desse único dia podem alterar todo o processo civilizatório de outros dias pela frente.  

 



A Corda, com uma simbologia muito próxima da Cruz, parece também constituir 

polêmica: a dor caminha junto à alegria do promesseiro de ver seu corpo ser espremido 

pelos outros corpos, suados, sofridos, ao sentir-se desfalecer sob o sol de mais de 30º, 

com sede e fome, em um trajeto de 5km. Tudo em oferecimento à Virgem, como um 

presente. É assim que a corda do Círio não é mais uma corda, é um símbolo; um ex-

voto. Não pode ser observada no âmbito do objeto material, do significado, mas do 

sentido. A Corda é um signo e representa o “entrelaçamento com o divino”, “conexão 

profunda, efetivada pela dor”, a “cruz”. Levar um pedaço da Corda do Círio para casa é 

“manter o elo com a Santa”, é “manter-se de mãos dadas com Ela depois do Círio”. Os 

homens precisam “materializar as abstrações” para poder entendê-las, acreditar nelas. 

Nesse raciocínio, temos inúmeras imagens de santos e de Deus. Há uma necessidade de 

Deus “ter uma cara”, um “jeito”, um corpo. A Corda não poderia, assim, ficar só na 

representação. O ato de levar um pedaço da Corda do Círio para casa é uma necessidade 

de materialização das abstrações como “proteção da Santa”, “segurança”, “poder além 

do humano”.  

Essas são só algumas breves reflexões suscitadas pelo “processo ex-voto”. No 

Círio de Nazaré, esse fenômeno se realiza de várias formas, querendo dizer algo, em um 

movimento de leitura de si e leitura do outro. Interessa conhecer o que cada sujeito diz 

ou quer dizer para os outros, ainda mais quando esse “querer dizer” se utiliza de uma 

estratégia tão peculiar e interessante, que inclui tantos “dizeres outros”, tantas formas e 

conteúdos.  

Os ex-votos, no Círio de Nazaré, são uma forma legítima de arte popular, 

nascidas das profundezas subjetivas de cada humano que, na condição de promesseiro, 

recheia um objeto manufaturado de experiência de vida, emoções, estilo. Não há mais 

espaço, na atualidade, para a consideração do produto artístico como objeto, forma, 

desconectado do contexto sócio-histórico em que ocorre; da história de vida e das 

intenções ideológicas do autor e do espectador; da recepção, leitura da obra pelo 

espectador. O movimento de produção e recepção do “texto artístico”, visual, não pode 

prescindir de sua essência dialógica. Os ex-votos, definitivamente, estão longe de ser 

artefatos sem autoria, sem destinatário, sem ideologia. Um ex-voto é um texto. É arte. 

Arte que favorece o “deslocamento” dos sujeitos; provoca a criticidade, a criatividade, 

pela observação/emoção advindas do olhar.  
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