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Objetos votivos escultóricos da coleção de Antônio Marques de Carvalho Junior 

atribuídos ao artista Júlio Cassiano – Um estudo sobre Arte Popular 

 

1. RESUMO 

Os ex-votos (objetos deixados em santuários em agradecimento a graças 

alcançadas) encontrados nos santuários do Rio Grande do Norte são geralmente 

produzidos por artistas do estado, escultores de madeira que produzem santos e 

outras peças de diversos temas e usos. Porém, pela sua função religiosa, raramente 

esses objetos são assinados. O artista Júlio Cassiano, falecido em 1987, foi grande 

produtor de esculturas em madeira, muitas delas caracterizadas como objetos 

votivos. Essa pesquisa visa identificar ex-votos recolhidos em santuários potiguares 

e produzidos por ele, entre os que se encontram na coleção particular de Antônio 

Marques de Carvalho Junior. Através de metodologia baseada em estudos sobre 

arte, estão sendo analisadas 300 peças atribuídas a esse artista. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No Rio Grande do Norte a Arte Popular é marcante e a prática votiva é 

acentuada nos seus santuários. Muitas das peças entregues em locais de devoção 

(ex-votos) se caracterizam como elementos culturais e artísticos da invenção 

popular. Grande parcela de artistas populares, especialmente escultores de madeira, 

também produzem objetos votivos encomendados por pagadores de promessas. No 

entanto, são raras as obras que apresentam assinatura do artista produtor. É notório 

que grande parte das pesquisas relacionadas aos objetos votivos se detém em 

funções religiosas, sociais e antropológicas, minimizando e excluindo, muitas vezes, 

o caráter estético e artístico intrínsecos às peças, relacionado às técnicas, temas e 

estilos. As poucas pesquisas que fazem essa análise se concentram em peças 

pictóricas, as tábuas votivas. O estudo dessas características relacionadas às 

esculturas votivas constitui o objetivo primordial dessa pesquisa. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é analisar a arte popular e, em particular, os ex-votos 

escultóricos (objetos entregues em locais de devoção como desobriga de promessa 

realizada ou milagre alcançado) do Rio Grande do Norte, presentes na coleção do 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

2 

 

marchand Antônio Marques de Carvalho Junior e atribuídas ao artista Júlio 

Cassiano. As peças serão analisadas sob a ótica dos estudos em Arte que levam 

em consideração formas e técnicas de produção das obras, atribuindo aos objetos 

votivos significação artística. Os objetivos específicos são: inventariar, catalogar e 

registrar fotograficamente obras de arte popular, assinadas ou atribuídas a Júlio 

Cassiano; coletar e sistematizar dados sobre ex-votos escultóricos e arte popular; 

analisar o objeto de estudo segundo três eixos: técnica, tema e estilo; identificar 

características comuns entre peças da coleção e outras obras de arte popular 

àquelas produzidas pelo artista Júlio Cassiano, buscando comprovar sua autoria nas 

peças não assinadas. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada leva em consideração o contexto de produção, circulação 

e recepção das obras, bem como as obras em si, analisando-as em seus elementos 

técnicos, iconográficos e estilísticos. Na análise das obras, foram utilizados os 

métodos: formalista, de Wölfflin (2006); iconologia, de Panofsky (2002) e indiciário, 

de Morelli (apud Ginzburg, 1990). Tal metodologia permitiu identificar, a partir das 

características dos ex-votos, indícios comuns que foram atribuídos como de autoria 

de Júlio Cassiano. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho de Iniciação Científica começou pelo estudo das fontes bibliográficas 

sobre temas explorados pela pesquisa, em particular sobre arte popular e ex-votos. 

Constatou-se que, além de escassa, a bibliografia sobre esses temas é 

principalmente ligada à Antropologia, à Sociologia e à Comunicação, sendo muito 

raras as obras que tratam os objetos votivos sob o ponto de vista dos estudos sobre 

Arte. Após a consulta das fontes bibliográficas, foram realizados o inventário e a 

catalogação dos objetos de estudo. Paralelamente a esse processo, foram feitas 

entrevistas gravadas com o colecionador e outras pessoas que conheceram o artista 

e sua obra. De posse dos dados obtidos na etapa anterior, as obras foram 

analisadas segundo três eixos: técnica, tema e estilo, buscando identificação dos 

indícios e singularidades nas obras que sugeriam a autoria das peças a Júlio 

Cassiano. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As obras de Júlio Cassiano se caracterizam pelas linhas simples, enriquecidas 

pela policromia com esmalte sintético. A maior parte de peças conhecidas e 

assinadas apresentam temas de santos católicos, grupos folclóricos e, 

principalmente, bandas de música. As mesmas características estilísticas são 

encontradas em esculturas de ex-votos pertencentes à coleção de Antônio Marques 

recolhida em santuários potiguares. Uma das particularidades facilmente notada é o 

modo de representar olhos, sobrancelhas e boca, como visto nas imagens a seguir: 

    

 

7. FONTES CONSULTADAS 

Arte Popular - Mostra do redescobrimento. São Paulo: Fundação Bienal, 2000. 

BATISTA, Marta Rosseti (org). Coleção Mário de Andrade. São Paulo: Edusp, 

2004. 

BONFIM, Luís Américo Silva. O signo votivo católico no nordeste oriental do 

Brasil: mapeamento e atualidade. Salvador: UFBA, 2007. 

FROTA, Lélia Coelho. Pequeno dicionário da arte do povo brasileiro: século XX. 

Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2005. 

______. Promessa e milagre. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 1981.  

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: Morfologia e História. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. 

PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

PRADO, Denise Figueiredo Barros do. Julgamento estético e cultura popular: 

critérios de valorização das práticas culturais e dos modos de acesso. Anais do 1º 

colóquio em comunicação e sociabilidade. UFMG, 2008. 

SAIA, Luiz. Escultura popular de madeira. In: magalhães, Gisela (org.) 7 Brasileiros 

e seu universo: artes, ofícios, origens permanências. Brasília: MEC/DDD, 1974. 

SILVA, Maria Augusta Machado da. Ex-votos e orantes no Brasil. Rio de Janeiro: 

MHN-MEC, 1981. 

VALLADARES, Clarival do Prado. Riscadores de Milagres: um estudo sobre a arte 

genuína. Rio de Janeiro: Sociedade Gráfica Vida Doméstica; Salvador: 

Superintendência de Difusão Cultural da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia, 1967. 171 p. il. 

WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da Arte. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. 


