
C om a mão esticada sobre o balcão 
e um sotaque espanhol atravessa-
do pela voz embargada, o homem 

conta sua história. Ele é chileno, tem 39 
anos, vive na Austrália e trabalha como 
artista num circo. Ano passado sofreu um 
acidente sério e temeu não se recuperar. 
Devoto de Nossa Senhora Aparecida, fez 
uma promessa: se ficasse curado, viria até 
seu santuário em Aparecida e entregaria 
a fitinha vermelha com o nome dela que 
usava no pulso. “Estou aqui para pagar 
a promessa”, explica para uma jovem 
ao seu lado, que grava a conversa. De 
tão emocionado, não consegue romper o 
frágil tecido vermelho. Pede ajuda a uma 
funcionária, que saca uma tesourinha e 
completa a operação. “Deus abençoe”, diz 
um funcionário alto, de bigode, que recebe 
a doação. O chileno se afasta em silêncio 
enquanto a moça com o gravador sorri.

Seu nome é Bianca Gonçalves de Souza 
e ela é doutoranda do programa de pós- 
-graduação em Ciência da Informação da 
Unesp em Marília. Em meados de dezem-
bro, ela passou uma semana puxando 
conversa com os devotos que visitam o 
Santuário de Aparecida. Seu objetivo era 
descobrir as histórias por trás dos objetos 

Documento de fé
Estudo sobre sala de ex-votos do 
Santuário de Aparecida mostra como 
fiéis transformam objetos cotidianos 
em testemunhos da ação do sagrado

– cujo nome técnico é ex-votos – que os 
fiéis doam ao templo. O termo deriva de 
uma expressão latina que significa “por 
força de uma promessa”. “Quero entender 
como esses objetos se transformam em  
documentos e assim ajudam a formar 
opinião e a passar informação para pes-
soas”, explica a antropóloga.

Embora os ex-votos já tenham sido te-
ma de várias pesquisas de historiadores 
e cientistas sociais no Brasil, o trabalho 
de Bianca inova por abordar o tema sob 
o prisma da Ciência da Informação. Se-
gundo Eduardo Murguia, orientador da 
pesquisadora, o projeto insere-se em uma 
linha de pesquisas que tem como foco o 
documento. “É o tema central nessa área. É 
nele que a informação se materializa”, diz.

Apesar de o mais comum, ao se pensar 
no termo documento, seja imaginar um 
pedaço de papel, Murguia explica que 
objetos também podem ser considera-
dos como tal. “Um sapato, por exemplo, 
não é produzido para ser uma obra de 
arte ou um documento. Mas ele pode se 
tornar ambos quando esses valores são 
inseridos no objeto.”

O pesquisador , que tem formação em 
História, ressalta que essa abordagem 

Pablo Nogueira

Miríade de  
objetos na sala  
das promessas  
do Santuário  
de Aparecida
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Nessas ocasiões, o volume gigantesco de 
gente prejudica as conversas com os devo-
tos e a observação do variado repertório 
de objetos que eles trazem como oferta. 
Por isso, Bianca adotou a estratégia de 
agendar seu trabalho de campo para dias 
distantes das festividades. “Me disseram 
que no final de semana passado vieram 
mais de 200 mil visitantes nos dois dias”, 
conta a antropóloga, ao recepcionar nossa 
reportagem no meio da manhã de uma 
terça-feira de dezembro. “Mas hoje só de-
ve ter umas duas mil pessoas por aqui.”

A “modesta” presença dava a sensação 
de que o local estava praticamente vazio. 
A basílica tem 173 metros de comprimento 
por 168 m de largura e uma cúpula central 
com 70 m de altura. Sua área, equivalente 
à de cinco campos de futebol, consegue 
abrigar 43 mil pessoas de uma só vez. Há 
também dependências: uma capela para 
acender velas, um setor para confissões, 
outro para batismos e a sala das promes-
sas, onde os ex-votos ficam guardados.

Entre estátuas, espingardas e ametistas
O ambiente de 1.300 m2 é bem ilumina-
do, ruidoso e repleto de estantes e dis-
plays. Para qualquer lado que se olhe, 
há ex-votos. Alguns estão em estantes 
e displays, mas, de longe, os mais nu-
merosos são as fotografias – cerca de 70 

mil –, que cobrem todo o teto. Enquanto 
estamos lá, um público de aproximada-
mente uma centena de pessoas caminha 
despreocupadamente pela sala. O perfil 
é variado, de crianças de colo a idosos 
em cadeira de rodas. 

As estantes e displays ajudam a organi-
zar os ex-votos em categorias. Um deles 
contém apenas estátuas de santos diversos, 
enquanto outro abriga representações de 
Nossa Senhora. A popularidade de Apare-
cida junto ao universo rural está retratada 
num display que apresenta chapéus, ar-
reios etc. Bem no centro da sala estão os 
objetos vindos de outros países. Bonecas 
vestidas de holandesas, uma placa em 
madeira com um mapa do Chile, sutras 
budistas em japonês e até um sombrero 

possibilita novos olhares sobre a vida 
social. “Muitas vezes as ciências huma-
nas consideram a cultura como algo pla-
tônico, apenas do mundo de ideias. Essa 
pesquisa resgata a dimensão dos objetos 
e dos espaços que são construídos so-
cialmente, e da cultura material na qual 
vivemos imersos”, diz.

Foi Murguia quem sugeriu a Bianca 
que adotasse como local de trabalho a 
sala de ex-votos do Santuário de Apa-
recida. Ela logo percebeu o potencial da 
ideia. “O santuário tem a esfera religiosa 
como função principal. O documento é 
secundário, e, no entanto, é gerado em 
grande quantidade aqui. Podemos inves-
tigar como ele é tratado num espaço que 
não é ligado diretamente à informação, 
como um museu ou um arquivo”, explica. 

Em 1980, o Santuário Nacional de Nos-
sa  Conceição Aparecida foi consagrado 
pelo papa João Paulo 2º com o status de 
santuário mariano. É o maior do mundo 
em área e o segundo em volume de vi-
sitantes. Em 2010, mais de 10 milhões 
de peregrinos vieram a Aparecida. Nas 
grandes festas católicas e, em especial, 
no dia de Nossa Senhora Aparecida (12 
de outubro), o número de visitantes che-
ga à casa das centenas de milhares. O 
recorde foi alcançado num domingo de 
2002: 231 mil. 

mexicano estão entre os itens mais curio-
sos. Alguns dos objetos mais bonitos são as 
várias reproduções de mantos que foram 
tricotados por fiéis para a estátua, assim 
como miniaturas de coroas para sua cabeça. 

Igualmente curiosos são as peças cotidia-
nas que se espalham por várias estantes. 
Um estetoscópio expressa a contribuição 
de um médico. Um microfone de TV revela 
a fé de um jornalista. Muitas espingardas, 
coletadas durante a campanha do desar-
mamento, denunciam a preocupação do 
brasileiro com a autodefesa. Uma bateria 
de automóvel novinha é exibida ao lado 
de um bilhete onde se lê que fora ofer-
tada por um casal que havia acabado de 
abrir uma loja de baterias e pedia para 
ter muitos clientes. Baralhos e maços de 
cigarro são as doações de quem superou 
os vícios. E os muitos devotos da santa 
no mundo do futebol estão representados 
nas camisas de times que enchem uma 
das estantes. Algumas, como a que Ro-
berto Carlos vestiu no Real Madrid, estão 
autografadas pelos jogadores. 

A estante que mais atrai olhares dos 
visitantes, porém, é a dos objetos doados 
por celebridades. É lá que os meninos 
param obrigatoriamente para contem-
plar a camisa 9 assinada que Ronaldo 
Fenômeno trouxe, em agradecimento à 
conquista do pentacampeonato em 2002. 

Lixo hospitalar, como 
tumores e seringas com 

sangue, costuma ser 
entregue diariamente, 
ofertado por fiéis que 

pediram a cura de 
problemas de saúde; o 

material acaba sendo 
incinerado, depois de 

servir como documento

CORRESPONDÊNCIA DIRETA
Fiel preenche bilhete com 
agradecimento na sala das promessas

GERAÇÃO 1980
O uniforme da ex-paquita Juliana 
Baroni é atração para maiores de 30

EX-VOTOS DE CELEBRIDADES 
Réplica de capacete de Senna e 
camisa de Ronaldo estão no acervo

DEVOÇÃO INTERNACIONAL
Bianca entrevista um chileno que mora na Austrália, trabalha parte do ano na Europa e veio até Aparecida para  
entregar a pulseira de Nossa Senhora que carregava em seu pulso. Emocionado, precisou pedir ajuda para retirá-la 

MAIOR SANTUÁRIO DO MUNDO
Bianca faz anotações perto da rampa que dá acesso à basílica nova. Romarias à 
região começaram em 1745, mas a construção só ficou pronta em 1982

ESTÍMULO À CRENÇA
O teto da sala é coberto com 70 mil  
fotos, periodicamente renovadas
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Ao lado, vê-se uma reprodução da ima-
gem de Nossa Senhora que foi presente-
ada pelo comediante Renato Aragão, em 
1999. Uma plaquinha informa que Aragão 
peregrinou a via Dutra por 168 km carre-
gando o objeto. Complementando a parte 
“global” do acervo estão um uniforme de 
“paquita” e a camisa que o ator Norton 
Nascimento usou quando participou da 
novela A Padroeira, livremente inspira-
da no episódio em que três pescadores 
acharam a estátua da santa em um rio. 
Por fim, uma reprodução, em tamanho 
menor, do capacete de Ayrton Senna, 
doada por um fã do piloto. 

Uma dezena de barcos de madeira, 
com vários metros de comprimento, se 
espalham pelo ambiente e atestam que 
os pescadores se mantêm um público 
fiel. Num canto estão cinco cruzes em 
tamanho natural. Numa delas pode-se ler 
“vestibular USP”. Ao lado, duas peças de 
ametista, com quase 2 m de altura, são o 
testemunho do reconhecimento de uma 
empresa mineradora. Por perto, vê-se um 
carro de boi que transportou, há alguns 
anos, um homem de Minas Gerais que 
veio agradecer por ter se curado de cân-
cer. Noutro setor, vários uniformes, civis 
e militares, vestem bonecos. Em um deles 
pode-se ler a identificação do primeiro-
-tenente Ademir, fuzileiro, membro da 

quando a reportagem esteve por lá. Ele 
seria rifado até o fim do ano. Por fim, 
parte do material é vendida num bazar 
que fica ao lado da sala. Depois de um 
tempo, Bianca se dirige para lá.

A maior parte dos artigos à venda no 
bazar são roupas, principalmente para 
mulheres e crianças. Expostos com desta-
que estão vestidos de noiva, vendidos por 
preços muito abaixo do valor de mercado. 
Mesmo assim, são poucas as pessoas que 
passam por lá, e nenhuma parece disposta 
a comprar nada. Bianca aborda uma mu-
lher que olha os vestidos. “Você acha que 
faz alguma diferença o fato de essa peça 
já ter sido um ex-voto?”, indaga. “Acho 
que não. Mas se a igreja ganhou de graça, 
devia estar vendendo por um preço mais 
baixo do que R$ 50”, responde. 

Vida curta
A conversa ajuda a antropóloga a refletir 
sobre certas especificidades dos ex-votos 
como documentos – nessas condições, 
trata-se de uma categoria temporária. Se 
ao chegar à sala das promessas o objeto 
se torna documento, quando colocado no 
bazar ele vira novamente mercadoria.

Na parte da tarde voltamos à sala das 
promessas para conversar com mais de-
votos e com o padre Rodrigo Arnoso, ad-
ministrador do espaço. Segundo ele, o 

força de paz da ONU no Haiti.
Bianca posiciona-se ao lado do balcão 

onde são recebidos os ex-votos e come-
ça a abordar as pessoas que ali chegam, 
pedindo uma breve entrevista. Ela não 
pergunta o nome dos seus entrevistados, 
apenas sua idade e procedência. Seu in-
teresse resume-se a três questões: qual 
a origem do objeto oferecido, a história 
que motivou o fiel a fazer aquela oferta e 
se o devoto tem consciência de que, mais 
cedo ou mais tarde, muito provavelmente 
o objeto será descartado. 

Um dos primeiros a lhe dar entrevista é 
o chileno mencionado no começo do texto. 
Tão emocionada quanto ele, aparece na 
sequência uma senhora de 67 anos com 
uma foto dos filhos e duas reproduções 

ambiente é planejado para fazer um papel 
catequético de estimular a crença. “Quem 
chega encontra uma sala iluminada, aber-
ta, bem-ventilada, que é um testemunho 
das graças que foram alcançadas. É um 
espaço onde podemos nos encontrar com 
Deus”, diz. Ao mesmo tempo, é um mu-
seu montado a partir do material trazido 
pelos fiéis. “A sala das promessas é um 
mosaico que retrata o Brasil”, diz. 

Bianca quer saber como é decidido o 
destino dos objetos. O padre explica que 
ele e um museólogo avaliam tudo o que 
é doado. A ideia é deixar os objetos em 
exposição por algum tempo, nem que seja 
somente algumas horas. Os milhares de 
fotos que forram o teto, por exemplo, são 
trocados uma ou duas vezes por ano, de 
modo que é comum que o peregrino en-
contre sua imagem fixada lá. Os artigos de 
valor artístico podem ir parar nas estantes, 
ou até mesmo no museu que funciona no 
alto da torre, ao lado da basílica. 

As graças associadas aos objetos também 
são levadas em consideração. Histórias in-
teressantes podem levá-los às prateleiras. 
Arnoso aponta para uma caixa contendo 
dinheiro picado e conta: “O dono tomou 
um tiro. O maço de dinheiro absorveu o 
impacto e ele não sentiu nada”. 

Após a entrevista, Bianca avalia que, 
em última análise, o que leva o padre 

em resina de seus joelhos. Para eles pede 
cura, e para si mesma, saúde. No meio 
da conversa, a mulher começa a chorar, o 
que levou Bianca a deixar de lado o papel 
de antropóloga para consolá-la. 

Outras entrevistas foram menos emo-
cionadas e mais curtas. Uma senhora 
que carregava o DVD do genro admitiu 
não saber o que acontece com os objetos: 
“Mas gostaria que o que eu trouxe ficasse 
sempre aqui”. Outra indagou a Bianca: 
“Vai ficar aqui, né?”. Ela carregava uma 
reprodução da própria cabeça e pedia à 
Aparecida a cura de uma depressão. “Sei 
que muitos objetos são vendidos para man-
ter o santuário”, disse uma mulher de 34 
anos que trazia consigo uma casinha de 
madeira, expressão de sua gratidão por 
ter adquirido uma de verdade.

A verdade é que é impraticável armaze-
nar tudo o que é doado ao santuário. Por 
isso o material recebe os destinos mais 
diversos. Cadeiras de rodas, por exemplo, 
são doadas a fiéis e a instituições de cari-
dade. O lixo hospitalar – há quem pague 
promessas entregando seringas usadas, 
pedras extraídas dos rins e até restos de 
tumores – é enviado a uma empresa da 
região, onde é incinerado. Bens muito 
valiosos podem ser vendidos. É o caso 
de um carro em fibra de vidro que esta-
va exposto próximo à entrada da basílica 

Do terço que o astronauta 
brasileiro levou à Estação 
Espacial aos uniformes 
usados pelas tropas 
enviadas para o Haiti, as 
peças do acervo formam 
uma narrativa da vida social 
brasileira. Para Arnoso, 
a sala das promessas é 
“um mosaico do Brasil”

Rodrigo a buscar qualquer maneira de 
organizar o acervo é o fato de que ele é 
constituído de documentos. Afinal, do-
cumentos não podem simplesmente ser 
jogados numa sala: eles demandam or-
ganização. E sua apresentação aos fiéis 
de forma estruturada resulta numa nar-
rativa sobre temas como a fé, a figura de 
Maria e a santidade de Nossa Senhora 
Aparecida. “Toda coleção reflete o olhar 
do organizador sobre o material. A sala 
das promessas traduz a visão de Maria 
que os responsáveis pelos ex-votos que-
rem infundir nos fiéis”, diz ela.

Ao fundo, uma nova categoria de ex-voto 
chama a atenção. É um telão que exibe 
textos enviados via celular. “Muita gente 
fica angustiada porque não tem como vir 
pagar a promessa. Agora pode agradecer 
por SMS”, diz o sacerdote.

Após nossa visita, Bianca permaneceria 
ainda mais três dias no santuário coletan-
do depoimentos. Ao longo da semana, viu 
muitas pessoas se ajoelhando em frente a 
objetos, tocando-os e fazendo o sinal da 
cruz. “A observação e as entrevistas con-
firmaram a capacidade dos ex-votos de ir 
além da sua própria materialidade. Eles 
influenciam o comportamento humano, e 
fazem com que os fiéis experimentem cer-
tas interpretações da realidade. Ficou claro 
que o ex-voto é um documento da fé.”

VISTA DA NAVE CENTRAL
Com 70 m de altura, 173 m de extensão, 168 m de largura e 23 mil m2 de área 
construída, igreja tem capacidade para abrigar 43 mil pessoas

PREÇO DE OCASIÃO
Os vestidos de noiva à venda no bazar 
são ex-votos de noivas agradecidas 

O HOMEM DA TRIAGEM
Padre Rodrigo Arnoso explica  
como organiza os displays

A FÉ POR TORPEDO
Inaugurado em 2010, o monitor exibe 
mensagens transmitidas via SMS

FAVORITA NO ESPORTE
Chuteiras e quimonos atestam a 
popularidade da santa junto aos atletas
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