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Resumo: O presente artigo traz uma reflexão sobre os Ex-votos de Trindade-Goiás no 

contexto da Cultura Popular. As mudanças ocorridas na historiografia mundial a partir do 

surgimento da corrente denominada de Nova História possibilitaram o nascimento de vários 

novos temas da história, sendo  religiosidade popular é um desses novos temas. Romper com 

as interpretações românticas e folclórica sobre os Ex-votos se faz necessário. Os estudos 

culturais procuram romper com a visão de que a cultura do povo está oposta a cultura da 

elite.O ex-voto é compartilhado tanto pelos membros da camada da sociedade 

financeiramente abastecida, quanto pelos menos favorecidos. 
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INTRODUÇÃO  

As mudanças ocorridas na historiografia mundial a partir do surgimento da corrente 

denominada de Nova História possibilitaram o nascimento de vários novos temas da história, 

com a história das mulheres, o renascimento da narrativa, a história oral, o estudo da 

religiosidade popular.  

Peter Burke, tentado definir a História Nova, observou que a mesma se originou associada 

à Escola de Annales e que, além de lutar por uma história total, opõe-se totalmente ao 

paradigma tradicional da historiografia. Para ele, a Nova História diferencia-se da tradicional 

em seis pontos: 

                                                 
1 Artigo apresentado no II Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação em História UFG/UCG, promovido pelos 
Programas de Pós-Graduação em História das Universidades Federal e Católica de Goiás. Professor leitor: Dr. 
Valmor da Silva.  
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1. A preocupação anterior da história dizia respeito apenas a história política, a Nova 

História preocupa-se com uma história total, onde tudo é histórico. 

2. A história tradicional pensa na história somente como uma narração dos grandes fatos; 

a Nova História preocupa-se em analisar as estruturas. 

3. Antes se olhava de cima para baixo, com a Nova História olha-se de baixo. 

4. Somente os documentos ditos oficiais interessavam para o paradigma tradicional da 

história, para a Nova História todo e qualquer documento é História. 

5. O historiador tradicional explica por meio da vontade do indivíduo histórico. A Nova 

História preocupa-se com os movimentos sociais. 

6. Por último, o paradigma tradicional considera a História uma ciência objetiva, o novo 

paradigma acredita numa objetividade total. 

Sendo assim, foi “apresentada” para a História, novas tendências, uma teoria da 

apresentação do trabalho da história, uma teoria que não exclui as teorias de longo alcance, e 

que pensa a História de modo a não esquecer das estruturas.  

Foram deixadas de lado concepções de viés marxista, que entendiam 
a cultura como integrante da superestrutura, como mero refluxo da 
infraestrutura, ou mesmo da cultura como manifestação superior do 
espírito humano e, portanto, como domínio das elites. Também foram 
deixadas para trás concepções que opunham a cultura erudita à 
cultura popular, esta ingenuamente concebida como reduto do 
autêntico. Longe vão também as assertivas herdeiras de uma 
concepção da belle époque, que entendia a literatura e, por extensão, 
a cultura, como o sorriso da sociedade, como produção para o 
deleite e a pura fruição do espírito. 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e história cultural. Belo 
Horizonte, MG: Autêntica, 2004( págs. 14/15) . 

 

 

A Nova História Cultural, portanto, está trazendo uma nova forma da história tratar a 
cultura. Ainda segundo Pesavento (Idem, p. 15): 

Não mais como uma mera história do pensamento, onde estudava-se 
os grandes nomes de uma dada corrente ou escola. Mas, enxergar a 
cultura como um conjunto de significados partilhados e construídos 
pelos homens para explicar o mundo.  

Peter Burke é um dos grandes expoentes da chamada Nova História Cultural, onde 

aspectos culturais do comportamento humano são o centro do conhecimento histórico e suas 
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interpretações são terreno privilegiado sobre o qual se debruçam os historiadores. Assim, 

multiplicam-se os possíveis objetos de estudo, que vão de utensílios domésticos a vestuário. 

Durante pesquisas sobre História Cultural, os historiadores brasileiros do século XX, 

explorando aspectos de manifestações religiosas, tornaram possível o estudo das religiões e 

das religiosidades um domínio na história brasileira.  

 

1. A ARTE NAÏF  PRESENTE NOS EX-VOTOS 

 

O culto às imagens, a crença no milagre, as romarias, peregrinações e as práticas 

mágicas demonstram a fluidez das práticas religiosas na sociedade que vive em Trindade - 

Goiás e que tem o Divino Pai Eterno como o Salvador.  

O ex-voto enquanto Cultura Popular é uma fonte reveladora dos aspectos da relação 

do homem/mulher, com Deus, a presença do sagrado e do milagre na vida desses indivíduos, 

o que contribui aos historiadores, um estudo das práticas populares religiosas.  

 Alguns estudos na Europa incorporaram o ex-voto enquanto sítio privilegiado da 

história das Mentalidades. Em uma resenha sobre um catálogo dedicado aos ex-votos, Laura 

de Mello e Souza reiterou seu valor documental enquanto testemunho de “fragmentos 

preciosos de um mundo ao qual as outras fontes nem sempre dão acesso.” Além disso, a 

autora indica a possibilidade de pensar questões teóricas atuais a partir do estudo da prática 

votiva, como a da circularidade entre os níveis de cultura ou da apropriação das práticas 

culturais. 

 Trabalhar a Cultura Popular requer um cuidado ao atribuir sentidos, uma vez que são 

palavras de conceitos amplos, necessitando também  romper alguns visões sobre práticas 

populares, o folclore em especial. 

 Algumas interpretações, por exemplo, afirmam que o ex-voto é uma manifestação 

artesanal da vida do povo, uma arte ingênua, uma vez que não possui qualquer qualidade 

artística e pictórica. “Podemos ver e sentir com nossos próprios olhos a arte ingênua, naifs, ou 

ainda a tábua votiva de certo valor artístico”. 

 Os estudos de Fernando Matos Rodrigues apontam que os Ex-votos são a 

materialização de uma religiosidade popular, uma espécie de “manifestação artesanal da vida 

do povo. Embora valorizasse as tábuas votivas enquanto testemunho da religiosidade popular, 

Fernando Matos Rodrigues as ve como produto de uma “arte ingênua”, já que essas não 
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possuíam qualquer qualidade artística e pictórica: “podemos ver e sentir com nossos próprios 

olhos a arte ingênua, naïfs, ou ainda a tábua votiva de certo valor artístico.  

 

Foto 1: Arte em argila. Romeiro agradece ao Divino Pai Eterno pela graça alcançada. 

 

 

Fonte: Santuário Basílica do Divino Pai Eterno – Trindade – GO 

Foto: Rafaelle Setúbal Gomes de Abreu.  Fevereiro 2008 

 

 Existem também as que concebem os ex-votos como objetos associados as 

necessidade sociais da gente do povo incapaz de uma atitude lógica e racional que quase 

sempre as circunstâncias invalidam. O ex-voto seria objeto de espontaneidade.  

São várias as visões de superficialidade, ingenuidade e mediocridade que recaem sobre 

os ex-votos. Uma cultura naif identificada com a cultura popular, contrapondo-se a 

superioridade popular. Segundo BURKE (1989), durante o século XVIII e início do século 

XIX, o povo tornou um tema interessante para os intelectuais. Seria uma “descoberta” da 

cultura popular. Isso levou a identificar o povo com o que era simples, natural, instintivo, 
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irracional. Uma parte de um movimento de primitivismo cultural onde tudo era igualado ao 

popular.  

 Conceberam-se o popular como o início e a infância de uma cultura, que o folclore 

deveria proteger. Segundo o artigo de Jacques Revel, Michel de Certeau e Dominique Julia, 

“A Beleza do Morto: o conceito de cultura popular” (1989), a Cultura Popular era 

“espontânea ingênua, o povo é uma vez mais a criança”. Acreditava-se então que a Cultura 

Popular era um plano inferior à cultura elaborada pelas elites intelectuais.  

Para algumas interpretações teóricas, o domínio do imaginário consiste no conjunto de 

representações. GOFF (1994) destaca que o “imaginário passou a se constituir um novo 

domínio da História, sendo inclusive uma história que flui naturalmente”. 

            Muitos estudos sobre as formas religiosas populares, recaem na visão de 

superficialidade. O povo é ingênuo, medíocre, incapaz de produzir arte, o que contrapõe a 

superioridade da cultura acadêmica. 

 A arte Naif ou Arte Primitiva é a arte produzida por artistas sem preparação acadêmica 

na obra que produzem o que não se implica que a qualidade da obra seja inferior. Caracteriza-

se em termos gerais, pela simplicidade e pela falta de alguns elementos ou qualidades 

presentes na arte produzida por artistas com formação nessa área. As principais características 

da arte naif, são as formas desajeitadas como se relacionam determinadas qualidades formais; 

dificuldade no desenho e no uso da perspectiva que resultam numa beleza desequilibrada, mas 

por vezes bastante sugestiva; uso freqüente de padrões uso de cores primárias, sem grande 

nuances; simplicidade no lugar da sutileza.   

 Os estilos dessa arte brotam do inconsciente coletivo, estilização e poder de síntese 

levados para a tela com uma técnica aparentemente rudimentar. A arte naif mantém-se em 

constante renovação e se deixa penetrar por influências eruditas, embora conserve sua 

natureza própria.  

  
 
 
 
 

2. A DESCOBERTA DO POVO 
 

 
Durante o século XVII e início do XIX, o povo se tornou um tema interessante para os 

intelectuais, seria uma “descoberta” da cultura popular. A descoberta da cultura popular fazia 

parte de um movimento de primitivismo cultural no qual o antigo, o distante e o popular eram 
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igualados. O povo agora era identificado com o que era natural, simples, instintivo e 

irracional, numa perspectiva romântica do século XIX.  

Em artigo escrito com Michel de Certeau, e Dominique Julia, Jacques Revel comparou 

essa descoberta da cultura popular a uma criança espontânea e ingênua, o povo é uma vez 

mais a criança. Sendo assim, a cultura popular  era o início e a infância de uma cultura que o 

folclore teria a função de proteger.  

O Historiador HAUSER (1973) afirma que o “Romantismo ignorou as características 

concretas da arte folclórica e pelo fato de realçar o seu caráter supostamente universal e 

arquétipo, transformou-a num fenômeno de concepção vaga”. Hauser acaba com a idéia de 

que existe uma “alma do povo” e que se possa aplicar essa noção às manifestações da cultura 

folclórica e popular. Esse historiador da Arte afirma ainda que seja necessário considerar que 

as obras de arte não têm origem no ar rarefeito de um mundo do espírito; a produção artística 

é algo de dinâmico e dialético, um ato ligado ao todo da vida, uma atividade enraizada na 

prática.  

Existe uma enorme dificuldade em se estudar e definir a Cultura Popular. Para Jean-

Claude Schmitt o problema de definição do conceito da cultura popular, que pode assumir 

vários significados.  

De acordo com Roger Chartier, a identificação da cultura popular deve ser buscada na 

apropriação que os grupos fazem dos objetos culturais, ou seja, nos significados que certos 

grupos atribuem a esses objetos. Já para Michel de Certeau, a cultura popular se apresenta 

diferentemente, ela se formula essencialmente em “artes de fazer” isto ou aquilo. As práticas 

revelam uma maneira de pensar investida numa maneira de agir, uma arte de combinar 

indissociável de uma arte de utilizar.  

Esses autores tentam demonstrar a importância de se refazer as relações entre a cultura 

popular e a cultura erudita. Os estudos culturais procuram romper com a visão de que a 

cultura do povo, que está oposta a cultura da elite.  

O conceito de cultura popular fornece subsídios teóricos para uma compreensão do 

significado dos ex-votos. O ex-voto é compartilhado tanto pelos membros da camada da 

sociedade financeiramente abastecida, quanto pelos menos favorecidos. O ex-voto permite 

entrar em contato com uma cultura que possibilita novos significados à religião.  

O ex-voto é uma fonte de investigação. As imagens e as legendas permitem um 

contato mais direto com alguns aspectos da religiosidade popular.  
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A devoção ao Divino Pai Eterno nasceu de uma fé simples e popular. É um fenômeno 

que trás a marca de um profundo sentimento religioso partindo do povo e próprio dos séculos 

XVIII E XIX. Ela se desenvolveu a partir da experiência de pessoas simples que viviam num 

ambiente rural e que tinham uma maneira peculiar de professar a fé. Inúmeras graças foram 

relevantes para divulgar a fé que envolvia a Cidade de Trindade, ou o antigo Município do 

Barro Preto.  

 Para ajustar às necessidades da piedade popular, a Igreja se viu diante da necessidade 

de absorver alguns aspectos da cultura folclórica.  

 Os ex-votos podem ser considerados com um lugar de encontro de cultura e tradições 

diversas, onde se cruzam elementos pagãos, folclóricos e cristãos. Eles possuem uma história 

que está relacionada com a incorporação de uma série de rituais pelo cristianismo da cultura 

folclórica e pagã.  

Os ex-votos de Trindade revelam aspectos significativos do universo cultural do 

século XX. Todos esses aspectos superam o caráter infantil e exteriorista que os românticos 

agregaram às análises das manifestações da cultura popular. Os ex-votos são práticas de uma 

cultura imbricada intimamente com o cotidiano, onde a fé adquire valores e demandas 

singulares. 

A proximidade entre Deus e os homens marca o cotidiano religioso na sociedade que 

tem o Divino Pai Eterno como Salvador. As peregrinações, os ex-votos revelam a íntima 

relação que os fieis possuem com o ser Transcendente.  

 As legendas e as imagens dos ex-votos permitiram demonstrar o valor do ex-voto 

enquanto fonte que possibilita explorar as relações entre os diferentes níveis de cultura e 

desvendar as relações que os indivíduos têm com o chamado sobrenatural.  
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