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Apresentação

Votivo [Do latim votivu.]
Adjetivo
1. Relativo a voto.

2. Ofertado em cumprimento de voto ou promessa.

A Expedição Votiva Argentina é um projeto técnico-científico de caráter etnoló-
gico e de documentação fotográfica, empreendido pelo fotógrafo e antropólogo 
baiano Luís Américo Bonfim. Partindo de Salvador-BA, o projeto será realizado 
nos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, em países do Cone Sul 
(Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile). Tem como objetivo descrever e registrar 
o perfil atual das práticas de devoção popular derivadas do Catolicismo, especial-
mente as que envolvem a consagração de promessas e seu pagamento, sejam 
estas ligadas a santidades canônicas ou não. Os resultados deste estudo serão 
utilizados numa análise comparativa com a base de referência sobre as práti-
cas votivas similares do nordeste oriental do Brasil, etapa de trabalho já conclu-
ída através de pesquisas realizadas pelo antropólogo entre os anos de 2001 e 
2010.
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Informações gerais

- Saída, período de realização e duração prevista da Expedição

22 de dezembro de 2010 a 31 de janeiro de 2011/6 (seis) semanas.

- Forma de transporte

A atividade será realizada exclusivamente pelo proponente, por meio de trans-
porte rodoviário, em automóvel, numa pick-up Mitsubishi L-200 GL 2001, motor 
a diesel e tração nas quatro rodas, devidamente preparada para a Expedição. 
Poderão ser utilizadas outras formas de transporte, como o aéreo e o hidroviário, 
caso sejam necessárias. O retorno do veículo a Salvador será por meio de trans-
porte em carreta, desde a cidade de Foz do Iguaçu (PR), cumprido o cronograma 
e todas as etapas de trabalho previstas no Projeto da Expedição.

Rota da primeira etapa (22/12/2010 a 07/01/2010)

Roteiro detalhado em http://exvotosargentina.wordpress.com
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Área geográfica de abrangência da Expedição

- Nacional: Estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A etapa de tra-
balho já concluída envolveu alguns estados da região Nordeste do Brasil: Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

- Internacional: Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile.

Roteiro da Viagem

Salvador (BA), Montes Claros (MG), São José do Rio Preto (SP), Foz do Iguaçu 
(PR), Caacupé (PAY), Asuncion (PAY), Corrientes (ARG), Rosario (ARG), Buenos Ai-
res (ARG, saída do Rally Dakar em 01/01/2011), Colonia del Sacramento (URU), 
Montevideo (URU), Punta del Este (URU), Mar del Plata (ARG) , Chimpay (ARG), 
Puerto Madryn/Península Valdés (ARG), Rawson (ARG), San Carlos de Bariloche 
(ARG), Puerto Montt (CHI), Machalí (CHI), Santiago (CHI), Valparaíso (CHI), Anda-
collo (CHI), Monte Aconcágua (CHI/ARG), Mendoza (ARG), La Rioja (ARG), San Fer-
nando del Valle de Catamarca (ARG), San Miguel de Tucuman (ARG), Salta (ARG), 
San Salvador de Jujuy (ARG), Asuncion (PAY), Foz do Iguaçu (PR), Salvador (BA).
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Custo total do projeto

R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Quadro sumário da definição dos recursos

Fonte dos Recursos Valor (R$) %
Recursos oriundos da venda de cotas de patrocínio 25.000,00 80%
Recursos próprios do proponente 5.000,00 20%
Receita total prevista 30.000,00 100%
Outras fontes - -
Valor total do projeto 30.000,00 100%

Definição dos benefícios diretos/valores agregados ao produto

Os patrocinadores/parceiros poderão relacionar sua marca aos diversos aspec-
tos positivos do projeto, como persistência, disciplina, método, aventura, offroad, 
emoção, solidariedade, tolerância religiosa, diversidade cultural, diálogo intercultu-
ral.
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Objetivos da Expedição

•	 Estabelecer um elo comparativo entre a evolução de práticas religiosas deriva-
das do Catolicismo no Nordeste do Brasil e em países do Cone Sul (Paraguai, 
Argentina, Uruguai e Chile).

•	 Identificar e descrever o fenômeno votivo observado quanto à origem devocio-
nal, à caracterização do locus votivo, quanto à função crônica da oferta votiva, 
quanto ao seu índice canônico (esquema analítico dos tipos devocionais), quan-
to às propriedades sígnicas dos oblatos, além de um quadro esquemático das 
formas expressivas do dom.

•	 Produzir amplo acervo fotográfico da região envolvida no estudo;

•	 Estreitar os laços acadêmicos entre instituições de ensino superior do Brasil e 
dos países visitados;

•	 Produzir material promocional, com os dados coletados, para divulgação pos-
terior.

Resultados esperados 

O material etnográfico produzido consistirá do preenchimento de cadernetas de 
campo e das Fichas de Inventário de Sítio (FIS), da produção de farta documen-
tação visual (fotográfica e videográfica), da coleta de depoimentos em áudio de 
devotos e autoridades religiosas, do georreferenciamento dos sítios votivos por 
GPS, da produção de dados para a formatação de roteiros religiosos e turísticos, 
para a produção de artigos jornalísticos e científicos, além de exposições e publica-
ções fotográficas. Ao longo do projeto e da sua execução, manteremos um hotsite 
atualizado diariamente, apresentando todas as atividades e os patrocinadores e 
parceiros da pesquisa, além da divulgação da expedição em diversas redes sociais.
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Metas a atingir

A expedição pretende visitar os mais importantes centros de cultos populares de 
derivação católica do Cone Sul, notadamente concentrados na região centro-norte 
da Argentina e pontualmente localizados em cidades do Paraguai, Uruguai e cen-
tro-sul do Chile. Além disso, alguns sítios tombados pela UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio Cultural 
da Humanidade estão na mesma rota e deverão ser visitados.

META(S) DO PROJETO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

1. Observação direta em 
sítios votivos/Etnografias

Preenchimento 
completo dos 
Inventários de 
Referência Cultural (FIS) 
sobre as devoções e os 
espaços devocionais

50

2.
Coleta de depoimentos de 
pesquisadores, religiosos 
e devotos

Entrevistas realizadas 15

3.

Base de dados sobre 
devoções populares 
disponibilizada 
publicamente

Rede científica 
especializada 1

4.

Apresentação dos 
resultados em eventos 
científicos de referência 
nacional e internacional

Conferências 
apresentadas 10

5. Exposição fotográfica 
itinerante

Temporadas em pauta, 
por cidade 5

6. Publicação especializada 
impressa

Matéria/artigo em 
revista especializada em 
aventura e 4x4

1

7. Publicação científica 
impressa

Artigo em periódico 
científico 3

8. Publicação científica 
impressa

Livro na área de Ciências 
Sociais 2

9. Publicação artística 
impressa Livro de fotografia 1
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Plano de divulgação, comunicação e contrapartidas

Aos parceiros, Fica garantido:

1. Espaço para divulgação nas vestimentas, bonés, banners, adesivagem no veí-
culo, websites, eventos e todo material produzido sobre a EXPEDIÇÃO VOTIVA 
ARGENTINA 2010-11, seja antes, durante e depois de concluso o projeto;

2. O uso de imagens, textos e ou outros materiais produzidos sobre a EXPEDIÇÃO 
VOTIVA ARGENTINA 2010-11, com anuência prévia do autor;

3. Propor paradas em parceiros coligados, para divulgação de marcas e equipa-
mentos;

4. Produzir material de mídia exclusivo, previamente combinado com a organização;
5. Solicitar a presença do expedicionário em eventos patrocinados pela marca, 

antes e até dois meses depois de conclusa a expedição;
6. Participar das reuniões e elaboração de cronogramas da expedição;
7. Filmar, fotografar, entrevistar o expedicionário antes, durante e até dois meses 

depois de conclusa a EXPEDIÇÃO VOTIVA ARGENTINA 2010-11;
8. Propor futuras expedições, eventos ou viagens;
9. Integralizar o valor da parceria na forma estabelecida em contrato de patrocínio.

Ao autor do trabalho/proponente, Compete:

1. Cumprir os termos do contrato de patrocínio;
2. Disponibilizar as informações sobre a expedição;
3. Arcar com vestimentas pessoais ( exceto em caso de patrocínio exclusivo);
4. Manter sempre em destaque as marcas parceiras;
5. Produzir material de divulgação;
6. Providenciar seguro de vida;
7. Manter conduta que eleve o nome das marcas parceiras;
8. Apresentar, por meio de relatório técnico, os resultados da expedição;
9. Fazer a prestação de contas, dentro do prazo estabelecido no contrato de pa-

trocínio;
10. Apresentar as marcas parceiras do projeto em todas as oportunidades de 

divulgação dos resultados do trabalho, seja por meio impresso, eletrônico ou 
áudio-visual.

Divulgação e Comunicação

- Banner no hotsite da EXPEDIÇÃO VOTIVA ARGENTINA 2010-11;
- Adesivagem do veículo utilizado para o deslocamento em todo o projeto;
- Etiqueta em vestimentas (roupas, bonés);
- Marca impressa em todo o material produzido sobre a expedição;
- Menção dos parceiros em entrevistas e reportagens relativas ao projeto;
- Ações promocionais: coquetel de apresentação do projeto/lançamento da Expedição.
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Indicadores de avaliação dos resultados

- Repercussão na mídia e em meio acadêmico;
- Produção de exposição fotográfica itinerante;
- Produção de publicação impressa com circulação nacional;

Pessoal técnico de apoio

NOME FUNÇÃO
Aline Rapadura Agenciamento e produção executiva
Thaís Regianni Delavechia 
Bonfim

Assistência de pesquisa

Ticiana Guaranys Agenciamento, produção executiva
Vinícius Lima Edição de imagens, programação visual

Declarações

Eu, LUÍS AMÉRICO SILVA BONFIM, na condição de proponente, inscrito(a) no 
CPF nº 611.185.675-87, declaro, sob as penalidades da Lei: 

1. que em todo o material de apresentação e divulgação do projeto EXPEDIÇÃO 
VOTIVA ARGENTINA 2010-11, constarão, obrigatoriamente, o apoio dos pa-
trocinadores e parceiros, devendo, antes de sua veiculação, ser submetido à 
análise e aprovação de cada parte interessada;

2. que os bens culturais resultantes dos projetos incentivados são privados, mas 
os produtos deles resultantes estarão à disposição do público em geral;

3. que, no prazo de 30 (trinta) dias do término do projeto incentivado, será apre-
sentado aos patrocinadores e parceiros, a prestação de contas dos recursos 
recebidos e despendidos, bem como o relatório e o cronograma de execução;

4. que todas as informações aqui prestadas, no projeto e em seus anexos, são 
verdadeiras e de minha responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser 
comprovadas.
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Artigo publicado na Revista de História da 
Biblioteca Nacional, Fevereiro/2009

Tradição reinventada

No século XX, fotografias substituíram outras 
formas de agradecer milagres

Por Luís Américo Bonfim

Nem só de pinturas e esculturas vivem os ex-votos. A evolução tecnológica permitiu que a foto-
grafia também passasse a ser usada nessa expressão de fé. A popularização das máquinas fo-
tográficas, a partir da década de 1940, mudou o ambiente das “salas dos milagres” de norte a 
sul do país. Em muitos casos, os retratos tomaram o lugar de formas mais antigas de ex-votos, 
principalmente nas proximidades dos grandes centros urbanos. A grande vantagem é a forma 
narrativa mais prática, sem que necessariamente ocorra a perda da riqueza descritiva da peça.

A novidade provoca transformações nas características dos ex-votos. A imagem da divindade 
evocada, por exemplo, desaparece. Quase sempre localizada nos cantos superiores dos qua-
dros, essa era uma das maiores riquezas místicas da pintura ou do desenho. E enquanto nas te-
las o relato do milagre é escrito junto com a cena representada, nas fotografias as mensagens 
dos devotos passaram a ser registradas no verso. Outra diferença marcante está na expressão 
do tempo e do espaço.

No caso dos relatos de acontecimentos, se reporta a um instante posterior àquele que preten-
de relatar, muitas vezes valendo-se de uma sequência de imagens na descrição do tal fato. Na 
pintura a síntese criativa permite combinar diferentes espaços e momentos distintos, ligando a 
expressão da vicissitude à sua dissolução. Além disso, a fotografia, não raro, é retirada de um 
outro contexto (como os retratos 3×4) e reaproveitada como ex-voto.

Por outro lado, as esculturas que mostram partes do corpo humano se referem, em geral, a 
um desejo de cura ou a um pedido de bem material. Já as fotografias trazem uma espécie de 
comprovação do milagre: são testemunhos do bem conquistado ou da sanidade dos devotos 
que receberam alguma graça.

Um exemplo típico é a fotografia de um Chevrolet azul, depositada por um fiel que volta ao San-
tuário de Nossa Senhora das Candeias, na região metropolitana de Salvador-BA. No verso se lê 
o seguinte relato: “Agradeço a ‘Deus’ e a Nossa Senhora das Candeias por eu ter conseguido 
a minha graça. Pois eu não pude ir com o próprio carro, porém eu tirei dinheiro do próprio car-
ro para pagar à lotação. Espero que de hoje em diante as coisas melhorem muito mais ainda. 
Principalmente com a caçamba”. Além de testemunhar a conquista de um bem, o ex-voto revela 
a gratidão do fiel, pois a própria visita ao santuário foi custeada com renda proveniente do tra-
balho com o carro.

Mas as mudanças não param por aí. A fotografia hoje dispõe de técnicas que trazem novas 
possibilidades. A edição digital permite diversas formas de manipulação da imagem, inclusive o 
“desenho” ou a “pintura” feitos sobre a foto. Ou seja: o mesmo avanço tecnológico que interferiu 
na prática original permitiu a volta de recursos da tradição em um novo suporte. É a promessa 
de integração definitiva do antigo com o moderno.
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Dados do proponente

Curriculum Vitae na Base Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3977133344349420 

Nome completo: Luís Américo Silva Bonfim

Filiação: Eloísa Silva Bonfim e Waldemiro Américo Bonfim

Pessoa física/CPF: 611.185.675-87

RG: 05052356 25, SSP-BA, 23/12/2002

Passaporte: CM 457513

CNH: 02916214026. Possui PID (Permissão Internacional para Dirigir)

Endereço residencial: Rua Professor Sabino Silva, 356, Edf. Saint Paul, Apto. 1102, 
Jardim Apipema, Salvador-BA, Brasil

CEP: 40155-250

Endereço profissional: Fundação Visconde de Cairu. Rua do Salete, 50, Barris, 
Salvador-BA, Brasil

CEP: 40070-200
Telefone: +55 (71) 2108-8573
Fax: +55 (71) 2108-8511

Cargo: Coordenador Geral do Centro de Pós-graduação e Pesquisa Visconde de Cairu 
(CEPPEV)

E-mail para contato: americobonfim@hotmail.com

Telefones: +55 (71) 9124-8917 / 8819-1832 / 3276-2651

Website: http://exvotosargentina.wordpress.com
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